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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.

http://atualizarevista.com.br/wp-content/uploads/2015/03/manual-diretrizes-para-autores-revista-atualiza-saude-ok.pdf
http://atualizarevista.com.br/wp-content/uploads/2015/03/manual-diretrizes-para-autores-revista-atualiza-saude-ok.pdf
http://atualizarevista.com.br/wp-content/uploads/2014/09/TERMO-REVISTA-ATUALIZA-SA%C3%9ADE.doc
http://atualizarevista.com.br/wp-content/uploads/2014/09/TERMO-REVISTA-ATUALIZA-SA%C3%9ADE.doc
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FREQUÊNCIA DE NEOPLASIA INTRAEPITELIAL 
CERVICAL NAS PACIENTES QUE REALIZARAM 
EXAME DE PAPANICOLAU ATENDIDAS NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA BAHIA

Paulo Sérgio de Morais da Silveira Mattos*

Resumo

O câncer de colo de útero é um tumor maligno que apresenta alta incidência em mulheres e 
ocorre, sobretudo, em países subdesenvolvidos. O diagnóstico precoce desse câncer é realizado, 
principalmente, através do exame de Papanicolau, no qual é possível identificar lesões precurso-
ras, conhecidas como lesões intraepiteliais. O presente trabalho teve como objetivo analisar a fre-
quência de lesões intraepiteliais cervicais, assim como investigar as características demográficas 
e microbiológicas das pacientes que realizaram o exame de Papanicolau atendidas pelo Sistema 
Único de Saúde, na Bahia. Estudo com abordagem quantitativa, qualitativa e epidemiológica do 
tipo descritiva foi realizado através dos dados de 2010 a 2014 obtidos do Sistema de Informação 
do Câncer do Colo do Útero. No decorrer desses anos, houve redução da frequência encontrada 
de lesões intraepiteliais de baixo ou alto grau. A população do estudo era constituída, em sua 
maioria, por uma faixa etária entre 20-39 anos, de cor parda e as características microbiológicas 
estavam representadas como outros bacilos. Portanto, este estudo demonstrou a necessidade de 
maior conhecimento das características de cada população, para melhor elaborar as condutas de 
prevenção, diagnóstico e tratamento.

Palavras-chave

Papanicolau. Neoplasia. Colo do útero.

* Bacharel em Biomedicina, especialista em Citologia Clínica pela Atualiza Cursos. E-mail: paulo_mat-
tos13@hotmail.com

1. Introdução
O câncer de colo do útero é um problema de saúde 
pública mundial, que apresenta elevada mortalida-

de e ocorre, principalmente, em países em desen-
volvimento. Durante o ano de 2012, 528 mil pes-
soas foram diagnosticadas com câncer de colo do 

mailto:paulo_mattos13@hotmail.com
mailto:paulo_mattos13@hotmail.com
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útero no mundo (WHO, 2014). No Brasil, estima-
-se que, em 2014/2015, cerca de 15 mil mulheres 
venham a desenvolver o câncer de colo do útero 
(INCA, 2014). No País, afeta, em especial, mulhe-
res pardas, com baixa escolaridade e resulta, com 
maior frequência, no estadiamento III. O Norte, 
o Centro-Oeste e Nordeste, em ordem de ocor-
rência, são as regiões que apresentam as maiores 
incidências desse câncer (INCA, 2014; THULER; 
BERGMANN; CASADO, 2012). Alguns fatores 
contribuem para essa elevada incidência, como 
infecção pelo papilomavírus humano (HPV), anti-
concepcional oral, alta paridade, tabagismo (ZIM-
MER; ROSA, 2007). 

Há forte interação entre a infecção por HPV e o 
câncer de útero (NAKAGAWA; SCHIRMER; 
BARBIERI, 2010). Esses vírus são envelopados 
com DNA de fita dupla circular e um nucleocapsí-
deo icosaédrico, apresentam tropismo por células 
epiteliais cutâneas ou mucosas, sendo a transmis-
são feita através do contato direto. 

O exame de Papanicolau é considerado um dos 
exames mais importantes no rastreamento do cân-
cer de colo do útero, pois, além da detecção pre-
coce, apresenta baixo custo e alta sensibilidade 
(MARTINS; THULER; VALENTE, 2005; PINHO; 
MATTOS, 2001). Nesse exame, são coletadas tanto 
células do epitélio escamosas, situadas no orifício 
externo do colo, como células do epitélio glandu-
lar da endocérvice (BRASIL, 2002). O Papanicolau 
detecta precocemente por ser capaz de identificar 
alterações celulares antes mesmo do aparecimen-
to do câncer de colo do útero, processo denomi-
nado de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC). 
A NIC pode ser categorizada em NIC I, II e III, 
diretamente relacionada à chance de desenvolver 
câncer de colo do útero (INCA, 2011). A displa-
sia leve ou neoplasia intraepitelial cervical grau I 
(NIC I) ocorre nas camadas mais basais do epité-
lio estratificado. Avançando o epitélio cerca de três 
quartos da espessura, mas mantendo as camadas 
superficiais, designa-se displasia moderada (NIC 
II). Entretanto, quando há desarranjo de todas as 

camadas, compreende a NIC III (BRASIL, 2002). 
A NIC I corresponde à lesão intraepitelial de baixo 
grau (LIE BG) e a NIC II e NIC III, à lesão intrae-
pitelial de alto grau (LIE AG).

O objetivo deste estudo foi analisar a frequência de 
neoplasia intraepitelial cervical, assim como inves-
tigar as características demográficas e microbioló-
gicas das pacientes que realizaram o exame de Pa-
panicolau atendidas pelo Sistema Único de Saúde, 
na Bahia.

2. Metodologia 
Foi realizado um estudo com abordagem quantita-
tiva, qualitativa e epidemiológica do tipo descriti-
va. Tratou-se de uma pesquisa de banco de dados 
secundários no DATASUS, no período de maio a 
julho de 2015.

A população deste estudo compreendeu todas as 
mulheres que realizaram exame citolopatológico 
cérvico-vaginal atendidas entre 2010 e 2014 pelo 
Sistema Único de Saúde, no Estado da Bahia, ca-
dastradas no Sistema de Informação do Câncer do 
Colo do Útero (SISCOLO). 

Foram analisadas as seguintes variáveis: faixa 
etária (15-64 anos, acima de 64 anos); cor/raça, 
tempo do exame, quantidade de exame, tempo do 
último preventivo; ano de competência; atipias 
de células escamosas: lesão de baixo grau (HPV 
e NIC I), lesão de alto grau (NIC II e NIC III); 
microbiota: Lactobacillus, cocos, sugestivo de 
Chlamydia, Actinomyces sp, Trichomonas, vírus 
grupo herpes, bacilos supracitoplasmáticos, de-
mais bacilos, outros. 

Foram excluídas deste trabalho as seguintes variá-
veis: faixa etária (até 11 anos, 12-14 anos), inter-
valo de coleta, intervalo do resultado; município 
de residência, município da unidade de coleta, 
município prestador de serviço; adequabilidade 
do material; atipias celulares glandulares; moni-
tor externo; células de origem indefinida; células 
escamosas de significado indeterminado; células 
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glandulares de significado indeterminado; repre-
sentação da zona de transformação; rejeições de 
lâmina; alterações benignas; presença dos epité-
lios; lesão de alto grau, não podendo excluir mi-
croinvasão, carcinoma epidemoide invasor; ade-
nocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor; 
outras neoplasias.

Os dados foram processados através do progra-
ma TabWin, desenvolvido pelo DATASUS. A 
análise descritiva foi realizada por meio da fre-
quência absoluta e relativa das variáveis descritas. 
Usou-se também o programa Microsoft Office 
Excel 2013 para tabulação dos dados e informa-
ções estatísticas.

3. Resultados e Discussão
O total de mulheres que realizaram os exames cito-
patológico cérvico-vaginal e microflora, cadastra-

das no Sistema de Informação do Câncer do Colo 
do Útero, foi de 659.965 no ano de 2010; 572.740 
no ano de 2011; 621.538 em 2012; 462.775 em 
2013 e 210.089 em 2014 (Gráfico 1). Os dados de-
monstraram que houve um declínio de exames de 
Papanicolau realizados na Bahia durante os anos 
de 2010 a 2014. Fatores como busca ativa ineficien-
te e dificuldade de agendamento na atenção bási-
ca podem ter levado a essa baixa adesão ao exame 
(SILVA; BRITO; SILVA et al., 2014). 

Relatos descritos anteriormente já apontavam pa-
râmetros abaixo do estabelecido pelo Ministério 
da Saúde para os exames de Papanicolau reali-
zados na Bahia, em outros períodos (SANTOS; 
MELO; SANTOS, 2012). Diante desse cenário, é 
importante adotar uma estratégia para aumentar a 
adesão das mulheres aos exames, intensificando as 
ações voltadas à promoção e prevenção do câncer 
de colo do útero (CASARIN; PICCOLI, 2011).

Gráfico 1. Quantidades de mulheres que realizaram os exames Citopatológico Cérvico-Vaginal e Microflo-
ra por ano. Bahia, 2010-2014.

Fonte: Sistema de Informação do Controle do Câncer do Colo do Útero — SISCOLO: 2010 a 2014.



MATTOS, P.S.M.S.  |  Frequência de neoplasia intraepitelial cervical nas pacientes que realizaram exame de papanicolau atendidas...

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 3, n. 3, p. 07-14, jan./jun. 2016  |  10 

Gráfico 2. Frequência de mulheres com lesões intraepiteliais de baixo ou alto grau por ano. Bahia, 2010-2014. 
LIE BG — Lesão intraepitelial de baixo grau; LIE AG — lesão intraepitelial de alto grau

Fonte: Sistema de Informação do Controle do Câncer do Colo do Útero — SISCOLO: 2010 a 2014.

Em relação à frequência de mulheres com lesões 
intraepiteliais, verificou-se que 4.172 apresen-
tavam LIE BG e 2.301, LIE AG, no ano de 2010; 
3.584 apresentavam LIE BG e 1.969, LIE AG, no 
ano de 2011; 2.940 apresentavam LIE BG e 1.699, 
LIE AG, no ano de 2012; 2.476 apresentavam LIE 
BG e 1.397, LIE AG, no ano de 2013 e 1.017 apre-
sentavam LIE BG e 380, LIE AG, no ano de 2014 
(Gráfico 2). Verificou-se, então, que a frequência 
de lesões intraepiteliais de baixo e alto grau reduziu 

de acordo com os anos. Diferentemente, Pedrosa, 
Mattos e Koifman (2008) identificaram, em uma 
população do Rio de Janeiro, uma tendência de 
crescimento de lesões intraepitelais no decorrer 
dos anos. A lesão intraepitelial de baixo grau, ge-
ralmente, regride espontaneamente e é facilmente 
controlável. Para a lesão intraepitelial de alto grau é 
necessária intervenção cirúrgica visando à retirada 
de parte da ectocérvice e do canal cervical (MÜL-
LER; MAZIERO, 2011). 

Tabela 1. Características demográficas das mulheres com lesões intraepiteliais de baixo ou alto grau. Bahia, 
2010-2014 (continua)

Variável:  
Faixa etária LIE BG, n (%) LIE AG,  n (%)

15 - 19 1.901 (13,5) 201 (2,6)
20 - 39 8.790 (62,6) 4.142 (53,5)
40 - 59 2.915 (20,8) 2.591 (33,5)

60 ou mais 437 (3,1) 804 (10,4)
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Tabela 1. Características demográficas das mulheres com lesões intraepiteliais de baixo ou alto grau. Bahia, 
2010-2014 (conclusão)

Variável: Tempo do  
último preventivo* LIE BG,  n (%) LIE AG,  n (%)

Mesmo ano 1.095 (11,0) 1.390 (23,1)
1 ano 5.151 (52,0) 2.797 (46,5)
2 anos 2.192 (22,1) 994 (16,5)
3 anos 790 (8,0) 424 (7,0)
4 anos 289 (2,9) 163 (2,7)

 5 anos ou mais 392 (4,0) 251 (4,2)

Variável: Cor/ raça** LIE BG,  n (%) LIE AG,  n (%)

Branca 152 (11,8) 62 (11,2)
Preta 217 (16,9) 89 (16,0)
Pardo 908 (70,7) 397 (71,5)

Amarela 6 (0,5) 3 (0,5)
Indígena 1 (0,1) 4 (0,7)

Fonte: Sistema de Informação do Controle do Câncer do Colo do Útero — SISCOLO: 2010 a 2014. LIE 
BG — lesão intraepitelial de baixo grau; LIE AG — lesão intraepitelial de alto grau.
∗ A variável foi classificada como “ignorada/branco” em 3,50% (n=357) das mulheres com lesão intraepitelial de 
baixo grau e 2,30% (n=145) das mulheres com lesão intraepitelial de alto grau. 
∗∗ A variável foi classificada como “sem informação” em 90,94% (n=12.894) das mulheres com lesão intraepitelial 
de baixo grau e 92,83% (7.185) das mulheres com lesão intraepitelial de alto grau.

Com relação às características demográficas, as mu-
lheres, no período de 2010-2014, com faixa etária 
predominante de 20-39 anos, 62,6%, apresentaram 
LIE BG e 53,5%, de LIE AG, seguido de 40-59 anos, 
20,8% com LIE BG e 33,5% com LIE AG; 15-19 
anos, 13,5% com LIE BG e 2,6% com LIE AG; 60 ou 
mais, 3,1% com LIE BG e 10,4% com LIE AG. 

Em relação ao tempo do último preventivo, veri-
ficou-se que as mulheres com LIE BG, 52,0%, rea-
lizaram-no há 1 ano; 22,1% com 2 anos; 11% no 
mesmo ano; 8% em 3 anos; 4% em 5 anos ou mais e 
2,9% em 4 anos. As mulheres com LIE AG, 46,5%, 
relataram a realização do último preventivo há 1 
ano; 23,1% no mesmo ano; 16,5% com 2 anos; 7% 
com 3 anos; 4,2% com 5 anos ou mais e 2,7% com 
4 anos. As mulheres com LIE BG e LIE AG são, em 
maioria, pardas (70,7% e 71,5%), pretas (16,9% e 
16,0%) brancas (11,8% e 11,2%), amarelas (0,5% e 
0,5%) e indígenas (0,1% e 0,7%) (Tabela 1). Além 
da faixa etária de 20 a 30 anos, as duas populações 

estudadas foram também caracterizadas por serem 
mulheres pardas e por realizarem exame no perío-
do de 1 ano. Acredita-se que a maior frequência 
nessa faixa etária se deve a múltiplos parceiros se-
xuais, sexo sem preservativo, mulheres multíparas 
e infecção por HPV (SILVA et al., 2006). Nota-se a 
existência de poucas indígenas com lesões intrae-
piteliais, o que pode ser devido ao fato de poucas 
terem realizado o exame.

Ao analisar a microflora das mulheres com LIE BG, 
verificou-se que 45,6% delas apresentaram outros 
bacilos; 42,9%, Lactobacillus; 22,6%, bacilos supra-
citoplasmáticos; 17,3%, cocos; 8,6%, outros; 1,3%, 
Trichomonas; 0,3%, sugestivo de Chlamydia; 0,2%, 
Herpes e 0,01%, Actinomyces sp. Já nas mulheres 
com LIE AG, foram identificados, em 61,7% delas, 
outros bacilos; 32,8%, Lactobacillus; 20,5%, cocos; 
17,2%, bacilos supracitoplasmáticos; 7,4%, outros; 
2,3%, Trichomonas; 0,5%, sugestivo de Chlamydia; 
0,4%, Herpes e 0,06%, Actinomyces sp (Tabela 2).
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Tabela 2. Características microbiológicas encontradas no exame citopatológico das mulheres com lesões 
intraepiteliais de baixo ou alto grau

Variável LIE BG | n= 14.189, n (%) LIE AG | n=7.746, n (%)

Lactobacillus 6.085 (42,9) 2.542 (32,8)

Cocos 2.453 (17,3) 1.587 (20,5)

Sugestivo de Chlamydia 40 (0,3) 35 (0,5)

Actinomyces sp 2 (0,01) 5 (0,06)

Trichomonas 185 (1,3) 175 (2,3)

Herpes 31 (0,2) 30 (0,4)

Bacilos supracitoplasmáticos 3.201 (22,6) 1.333 (17,2)

Outros bacilos 6.470 (45,6) 4.780 (61,7)

Outros 1.221 (8,6) 572 (7,4)

Fonte: Sistema de Informação do Controle do Câncer do Colo do Útero — SISCOLO: 2010 a 2014. LIE 
BG — Lesão intraepitelial de baixo grau; LIE AG — lesão intraepitelial de alto grau.

Tabela 3. Tempo da entrega dos resultados dos exames das mulheres com lesões intraepiteliais de baixo ou 
alto grau por ano. Bahia, 2010-2014. 

Tempo de exame (dias) LIE BG | n=14.189, n (%) LIE AG | n=7.746, n (%)

0 - 30 8.528 (60,1%) 4.658 (60,1%)

31 -60 3.981 (28,1%) 2.291 (29,6%)

60 ou mais 1.680 (11,8%) 797 (10,3%)

Fonte: Sistema de Informação do Controle do Câncer do Colo do Útero — SISCOLO: 2010 a 2014. LIE 
BG — Lesão intraepitelial de baixo grau; LIE AG — lesão intraepitelial de alto grau.

No que diz respeito ao tempo de entrega dos resulta-
dos dos exames, 60,1% das mulheres com LIE BG e 
LIEAG receberam o resultado entre 0-30 dias; 28,1% 
e 29,6%, no prazo de 31-60 dias; 11,8% e 10,3%, com 
60 ou mais dias, respectivamente (Tabela 3). 

4. Conclusão 
A quantidade de mulheres que realizaram exames 
citopatológicos reduziu ao longo dos anos estuda-

dos. Isso demonstrou a necessidade de realizar in-
tervenções mais eficazes. 

O conhecimento sobre a frequência das lesões 
neoplásicas e as associações com as características 
demográficas e microbiológicas revelaram que é 
essencial conhecer melhor as individualidades das 
populações locais, criando uma ferramenta capaz 
de fornecer melhorias às condutas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento.

FREQUENCY OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PATIENTS  
WHO UNDERWENT PAP SMEAR ANSWERED IN THE UNIFIED HEALTH SYSTEM

Abstract
Cervical cancer is a malignant tumor with high incidence in women and occurs mainly in devel-
oping countries. Early diagnosis of this cancer is carried out mainly through the Pap smear, which 
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can identify precursor lesions, known as intraepithelial lesions. This study aimed to analyze the 
frequency of cervical intraepithelial lesions, as well as investigate the demographic and microbi-
ological characteristics of patients who underwent the Pap smear attended by the Unified Health 
System in Bahia. Study with quantitative, qualitative and descriptive epidemiological approach 
was made through the data from 2010 to 2014 obtained from the Information System of Cancer 
Cervix. In the course of those years, there was reduced frequency of intraepithelial found low 
or high-grade lesions. The study population consisted mostly by an aged between 20-39 years 
were mulatto and microbiological characteristics were represented as other bacilli. Therefore, this 
study demonstrated the need for a better understanding of the characteristics of each population, 
for better preparation in pipes for prevention, diagnosis and treatment.

Keywords 
Pap smear. Neoplasia. Cervix.
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TRÂNSITO NO ESTADO DA BAHIA
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Resumo

O acidente de trânsito é um evento que afeta diretamente o cidadão, gerando mortes, incapacitação 
física, perdas materiais, traumas psicológicos e outras consequências de difícil mensuração. Oca-
siona também uma conta amarga a ser paga pela sociedade, através do recolhimento de impostos e 
contribuições que são destinados ao sistema de saúde pública que socorre grande parte das vítimas. 
Frente ao grande problema de saúde pública motivado pelos óbitos nos acidentes de trânsito no 
País, buscamos desenvolver este trabalho com o objetivo de informar os dados de mortalidade na 
Bahia, no período de 2008 a 2012, analisando os números de mortes causadas por acidentes, seg-
mentados em ano, faixa etária, gênero, escolaridade e macrorregião de saúde. No período analisado, 
foram registrados 12.085 óbitos. A faixa etária mais acometida é a dos 20 aos 29 anos, sendo 83,29% 
das vitimas do sexo masculino, indivíduos que possuem entre 1 e 7 anos de escolaridade, e seus 
maiores índices são notificados na região leste do Estado. Conclui-se que a forma de reduzir e/ou 
evitar tais eventos compreende a educação no trânsito, a adoção de engenharias que promovam um 
sistema viário mais eficaz e com fluidez assim como a fabricação de veículos mais seguros, aliados 
à aplicação de leis mais rígidas de trânsito. Essas se constituem importantes ferramentas que vêm 
sendo utilizadas pelas esferas da gestão federal, estadual e municipal e órgãos competentes.
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1. Introdução
O Brasil tem passado por grandes transforma-
ções nas últimas décadas, a exemplo do cresci-

mento de algumas cidades, que vem acontecendo 
de forma desordenada, sem infraestrutura ade-
quada. Nesse sentido, algumas delas não acom-
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panham o aumento na frota de veículos, gerado 
pelo progresso das indústrias automobilísticas 
(ANJOS, 2007).

A deficiência no sistema de transporte público co-
letivo, as facilidades que existem atualmente para 
a aquisição de automóvel e o aumento do poder 
aquisitivo de algumas famílias fazem com que as 
pessoas optem por meios de transportes indivi-
duais, o que agrava os problemas de trânsito nas 
grandes cidades.

Dentre os acidentes classificados como causas ex-
ternas, os de trânsito, especificamente, vêm rece-
bendo destaque cada vez maior no cenário nacio-
nal, em virtude do crescente número de vítimas e 
dos altos custos acarretados ao País. Tal fato gera, 
de maneira negativa, impactos sociais e econômi-
cos, ou seja, um grande problema de saúde pública 
para o Brasil (ALMEIDA, 2013).

Mesmo com a implantação do Código Nacional de 
Trânsito e da Lei Seca, que estabelece legalmente 
punições para os infratores, os acidentes de trân-
sito ainda assim representam importante causa de 
mortalidade evitável no País.

Os acidentes nas estradas e rodovias brasileiras 
são responsáveis pelo maior número de interna-
ções hospitalares, acarretando, consequentemen-
te, a elevação de seus custos, despesas com a previ-
dência social e grande sofrimento para as vítimas 
e seus familiares. Evidencia-se, assim, o significa-
tivo impacto econômico e social desse problema 
(BRASIL, 2002).

Segundo Neto (2012), ocorreram no Brasil, em 
2010, 145.920 internações por acidentes no trân-
sito, com gastos computados em 187 milhões de 
reais, sendo que, dentre as vítimas, 78,3% foram 
homens, contra 21,7% de mulheres. A taxa de 
mortalidade do ano de 2009 foi de 19,6 por cem 
mil habitantes, sendo os homens as principais víti-
mas. Segundo a OMS, estão previstos, para o ano 
de 2020, 2,3 milhões de óbitos. Esses dados nos 
mostram a gravidade, atualmente, das ocorrências 
por acidentes.

Os acidentes de transporte terrestre são os que ga-
nham mais destaque. A taxa de mortalidade por 
acidentes de trânsito, em 2009, foi de 19,6 por 100 
mil habitantes, sendo 32,6 óbitos por 100 mil ho-
mens, o que equivale a quase cinco vezes mais do 
que entre as mulheres, 7,1 óbitos por 100 mil mu-
lheres (MASCARENHAS, 2010).

É grande o número de estudos e pesquisas reali-
zadas no País sobre mortalidade por acidentes de 
trânsito. Poucas ações preventivas surtem efeitos, 
entretanto, com a criação da Lei Seca, o número 
de acidentes vem reduzindo, principalmente as 
ocorrências com vítimas fatais, uma vez que a lei 
pune, de maneira severa, os infratores através de 
multas com valores significativos, perda de pontos 
da CNH e até a possibilidade de perda da mesma 
(ANJOS, 2007).

Segundo Bacchieri e Barros (2011), no mundo, 
cerca de 1,2 milhões de pessoas morrem por aci-
dente de trânsito a cada ano, e a maior parte dessas 
mortes acontece em países de menor renda. Tal 
situação tem elevado os custos para os cofres pú-
blicos, com gastos no setor da saúde, e provocado 
grande sofrimento biopsicossocial nos familiares 
e nas vítimas. Mesmo com a implantação do Có-
digo Brasileiro de Trânsito, em 1988, que trouxe 
leis mais rigorosas e também a ênfase à educação 
no trânsito, os índices de mortes e hospitalizações 
mantiveram-se elevados. Em nível internacional, 
estudos afirmam que a relação entre álcool e aci-
dente de trânsito envolvendo os homens é a prin-
cipal causa de morbimortalidade para esse grupo. 
Podemos citar como uma das causas do aumento 
do número de acidentes envolvendo motociclistas, 
principalmente homens jovens — que possuem 
risco sete vezes maior para morrer e quatro vezes 
maior de ter algum tipo de lesão corporal — o uso 
abusivo de bebidas alcoólicas. Estudo realizado 
em 143 cidades brasileiras, no ano de 2009, apon-
tou que existe uma prevalência de 35% em beber 
e dirigir. 

Passaram-se 25 anos da implantação do novo Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB), que tem como 
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pilares norteadores a segurança e a preservação da 
vida e, apesar de tantas medidas preventivas con-
tra os acidentes de trânsito envolvendo condutor, 
pedestre e veículos em via pública, o número das 
vítimas é cada vez mais alarmante. Acrescentamos 
a isso o precário conhecimento acerca desses even-
tos e vítimas.

Este trabalho teve como objetivo descrever os da-
dos de mortalidade por acidentes de trânsito na 
Bahia, no período de 2008 a 2012, identificando 
melhorias, em conjunto com os setores de saúde, 
para aperfeiçoar o uso da informação e de recur-
sos para fatores geradores de risco, descrevendo 
aspectos epidemiológicos dos acidentes de trânsito 
no Estado da Bahia, com a distribuição das mortes 
por ano da mortalidade, faixa etária, gênero, esco-
laridade e macrorregião de saúde.

O referido tema surgiu através das evidências de 
estudos sobre o número crescente de mortes por 
acidentes de trânsito no Estado baiano. Torna-se, 
assim, um problema de saúde pública de grande 
impacto socioeconômico, merecendo total atenção 
dos setores sociais. Dessa forma, buscam-se possi-
bilidades de alternativas de atuação não somente 
no sentido da prevenção/redução de agravos rela-
tivos aos acidentes de trânsito, como também na 
escassez de estudos sobre essa temática em nosso 
Estado. Diante disso, faz-se necessário efetuar um 
levantamento das principais causas desses aciden-
tes e buscar meios para tentar cessar ou diminuir 
essas mortalidades.

2. Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal, em dados se-
cundários, descritivo de abordagem quantitativa. 

A escolha pela abordagem quantitativa deu-se por 
ela delimitar respostas a questões muito particu-
lares, preocupando-se com um mundo que, além 
de ser operacionalizado, torna possíveis as expli-
cações e abrangências dos fenômenos observados, 
através da interpretação.

Para Fonseca (2002), a pesquisa quantitativa re-
corre à linguagem matemática para descrever as 
causas de um fenômeno, as relações entre variá-
veis, a fim de verificar e explicar sua influência 
sobre as outras mediante análise de correlações 
estatísticas.

Para a realização deste estudo, foram pesquisados 
textos científicos disponibilizados em bancos de 
dados eletrônicos e bancos de dados secundários, 
como o Sistema de Informação de Mortalidade 
(SIM) e o Departamento de Informática do Siste-
ma Único de Saúde (DATASUS).

A coleta de dados foi realizada no mês de abril de 
2015, através do banco de dados secundários do 
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e 
do Ministério da Saúde. O SIM estrutura-se com 
base na “Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde”, 
desenvolvida pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Os dados selecionados no SIM foram 
referentes aos óbitos de pessoas por acidentes de 
transporte, residentes no Estado da Bahia, ocorri-
dos entre os anos de 2008 e 2012.

As variáveis estudadas referentes a acidentes de 
trânsito estão em concordância com o Grande 
Grupo CID-10: ano da mortalidade, faixa etária, 
sexo, escolaridade e por macrorregião de saúde.

A análise das informações obtidas foi transfor-
mada em tabelas e gráfico, utilizando frequência 
simples e absoluta (dados brutos), e porcenta-
gem. A discussão foi feita de acordo com o re-
ferencial teórico da pesquisa e as vivências dos 
pesquisadores.

3. Resultados e Discussão
Com base nos dados do SIM sobre mortalidade por 
causas externas, acidentes de transporte, no Estado 
da Bahia, constata-se que o número de ocorrências 
de óbitos aumentou a cada ano. No ano de 2008, 
foram registrados 1.789 óbitos, em 2010, 2.649 óbi-
tos e, em 2012, 3.006 óbitos (Tabela 1).



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 3, n. 3, p. 15-23, jan./jun. 2016  |  18 

BASTOS,  A.S.C.; OLIVEIRA, D.M.; BARRETO, T.G. |  Mortalidade por acidentes de trânsito no estado da Bahia

Tabela 1. Óbitos por acidentes de transporte, por ano, no período de 2008 a 2012 no Estado da Bahia

Ano Total de Óbitos %

2012 3006 25%

2011 2741 22%

2010 2649 22%

2009 1900 16%

2008 1789 15%

Total 12.085 100%

Fonte: Ministério da Saúde — Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/SUS)

Na Bahia, percebemos aumento no número de 
óbitos por acidentes de trânsito entre os anos de 
2008 e 2012. Neste último, registraram-se 3006 
(25%) óbitos, provavelmente, devido ao aumento 
do número de motociclistas ou em decorrência da 
inadequada engenharia de tráfego das vias e rodo-
vias, referente às sinalizações e conservação das 
mesmas (rodovias), ou aumento abusivo de velo-
cidade, muitas vezes, associado ao uso de álcool, e 
até motoristas sem documento de porte obrigató-
rio — Carteira Nacional de Habilitação (CNH) —, 
ou seja, sem preparo para conduzir automóveis. A 
verdade é que o estudo revelou uma tendência de 
crescimento entre o período analisado. Contudo, 
observa-se diminuição no número de óbitos entre 

os anos de 2008 e 2009, o que pode ser reflexo da 
Lei Seca, marco inicial em que passou a vigorar, 
sob a Lei n° 9.503, o novo Código de Trânsito Bra-
sileiro, ou mesmo de um possível erro no sistema 
de informação (Tabela 1).

Ainda com base em Bacchieri e Barros (2011), 
talvez esses dados sobre óbitos por acidentes de 
transporte no referido Estado sejam ainda maio-
res, pois as fontes de informação que reproduzem 
esses números não trabalham de maneira organi-
zada e interligada. Os BOs, por exemplo, preenchi-
dos pelas polícias nas três instâncias não possuem 
um sistema nacional sistemático, então, podemos 
pensar em um possível sub-registro.

Tabela 2. Óbitos por acidentes de transporte por faixa etária no período de 2008 a 2012 no Estado da Bahia 
(continua)

Idade 2012 2011 2010 2009 2008 Total

15 a 19 anos 239 197 190 148 138 912

% 26% 22% 21% 16% 15% 100%

20 a 29 anos 764 673 686 537 470 3130

% 24% 22% 22% 17% 15% 100%

30 a 39 anos 655 599 579 379 354 2566

% 25% 23% 23% 15% 14% 100%

40 a 49 anos 499 470 411 280 285 1945

% 26% 24% 21% 14% 15% 100%

50 a 59 anos 325 335 298 193 188 1339

% 24% 25% 22% 15% 14% 100%
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Tabela 2. Óbitos por acidentes de transporte por faixa etária no período de 2008 a 2012 no Estado da Bahia 
(conclusão)

Ano 2012 2011 2010 2009 2008 Total

60 a 69 anos 208 167 181 123 128 807

% 26% 21% 22% 15% 16% 100%

Ignorado 23 27 27 14 24 115

% 21% 23% 23% 12% 21% 100%

Fonte: Ministério da Saúde — Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/SUS)

A faixa etária mais acometida é a dos 20-29 anos. 
Evidencia-se aumento dos casos de mortalidade 
nessa faixa etária ao longo do período analisado, 
de forma crescente, com o passar dos anos. No ano 
de 2010, foram 686 óbitos notificados nessa faixa 
etária, já no mesmo período e na faixa etária dos 
40-49 anos, foram 411 óbitos, como podemos ob-
servar na Tabela 2.

Infelizmente, as mortes por acidentes de transporte 
atingem diretamente a população economicamente 
ativa, o que representa um custo muito alto para a 
sociedade, além de sequelas físicas e psicológicas. 
Diante deste cenário, dois terços dos leitos do setor de 
traumatologia e ortopedia são ocupados por vítimas 
de acidentes de transporte (VASCONSELOS, 2010).

O número dos óbitos ocorridos na Bahia descri-
tos na Tabela 2 revela que tanto a faixa etária de 

20-29 anos — totalizando 3.130 óbitos — quan-
to a de 30-39 anos — 2.566 óbitos — foram as 
maiores vítimas em todo o período entre 2008 e 
2012. Assim, vale ressaltar, um contexto bastante 
discutido é em relação ao uso das motocicletas, 
que se tornou o meio de transporte mais utilizado 
e muito popular, especialmente entre os adultos 
jovens. Como é um transporte mais ágil e econo-
micamente mais barato que o carro, a motocicle-
ta, pouco a pouco, vem se tornando um meio não 
apenas para lazer e entretenimento, como tam-
bém meio de transporte para o uso em trabalho 
(ANDRADE; MELLO, 2001). 

A consequência desse aumento de motocicletas foi 
o grande índice de mortalidade, devido ao seu uso 
inadequado e à irresponsabilidade, consequente-
mente, ocasionando os acidentes.

Tabela 3. Óbitos por acidentes de transporte por gênero no período de 2008 a 2012 no Estado da Bahia

Ano Masculino % Feminino % Ignorado %

2012 2531 25% 469 24% 6 30%
2011 2293 23% 445 22% 3 15%
2010 2195 22% 448 22% 6 30%
2009 1582 16% 317 16% 1 5%
2008 1465 14% 320 16% 4 20%
Total 10.066 100% 1.999 100% 20 100%

Fonte: Ministério da Saúde — Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/SUS)

Dos óbitos registrados na Bahia, no período de 
2008 a 2012, conforme Tabela 1, o total geral foi 
de 12.085, sendo 83,29% para homens, contra 

16,54% entre mulheres. Segundo Mello Jorge et 
al. (2004), no que diz respeito às características 
dessas vítimas, tem sido constatado que o ho-
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mem é sempre mais vulnerável, visto que a taxa 
de mortalidade no sexo masculino é 3 ou 4 vezes 
maior do a das mulheres. Na Bahia, os números 
evidenciam 5 a 6 vezes mais o número de óbitos 
por acidentes de trânsito entre homens do que 
entre as mulheres.

Mascarenhas (2010) afirma que o risco para o óbito 
por acidentes de trânsito entre os homens equivale 
a quase cinco vezes mais aqueles entre as mulhe-
res, confirmando os dados encontrados. Bacchieri 
e Barros (2011) ressaltam que a relação entre álcool 
e acidente de trânsito envolvendo os homens é a 

principal causa de morbimortalidade e que um es-
tudo englobando 143 cidades brasileiras, no ano de 
2009, revelou que existe uma prevalência de 35% 
em beber e dirigir, sendo 43% para homens e 9% 
para mulheres.

Com relação à sobremortalidade masculina, pode-
mos atribuir esse elevado índice a diversos fatores, 
dentre eles: o gosto pelos veículos a motor, ganhos 
econômicos, labor que os expõe a um risco maior 
para acidentes, quando comparado às mulheres, 
bem como o comportamento de risco no trânsito 
para demostrar virilidade (RIOS; MOTA, 2012).

Tabela 4. Óbitos por acidentes de transporte por nível de escolaridade no período de 2008 a 2012 no Es-
tado da Bahia

Ano Nenhum % 1 a 3 
anos % 4 a 7 

anos % 8 a 11 
anos % + 12 

anos % Ignorado %

2012 220 24 733 31 657 23 521 27 124 20 751 22

2011 214 24 657 28 598 21 463 24 127 21 682 20

2010 185 21 435 19 708 24 393 20 152 24 776 23

2009 148 16 249 11 511 18 299 15 108 17 585 17

2008 132 15 249 11 409 14 262 14 114 18 623 18

Total 899 100% 2323 100% 2883 100% 1938 100% 625 100% 3417 100%

Fonte: Ministério da Saúde — Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/SUS)

Com relação às notificações dos acidentes de trân-
sito por nível de escolaridade, verifica-se uma sub-
notificação dos casos, uma vez que o maior índice 
de mortalidade é ignorado. Mas, quando descritos, 
observa-se que os casos são maiores quando os in-

divíduos possuem entre 1 e 7 anos de escolaridade 
(Tabela 4).

Provavelmente em consequência de tal subnotifi-
cação, não foram encontrados artigos para emba-
sar a análise e discussão desta tabela.

Tabela 5. Óbitos por acidentes de transporte por macrorregião de saúde no período de 2008 a 2012 no 
Estado da Bahia (continua)

Macrorregião 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % Total %

Centro-leste 441 25% 425 25% 355 20% 266 15% 262 15% 1749 100%

Centro-norte 239 29% 170 21% 184 23% 114 14% 103 13% 810 100%

Extremo-sul 187 19% 211 22% 216 23% 142 15% 197 21% 953 100%

Leste 688 26% 634 24% 657 25% 372 14% 300 11% 2651 100%

Nordeste 231 28% 183 22% 168 21% 131 16% 110 13% 823 100%
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Tabela 5. Óbitos por acidentes de transporte por macrorregião de saúde no período de 2008 a 2012 no 
Estado da Bahia (conclusão)

Macrorregião 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % Total %

Norte 266 26% 257 25% 201 20% 144 14% 147 15% 1015 100%

Oeste 90 24% 102 27% 74 20% 53 14% 56 15% 375 100%

Sudeste 464 24% 416 22% 392 21% 358 19% 273 14% 1903 100%

Sul 347 22% 307 19% 354 22% 278 18% 299 19% 1585 100%

Ignorado 53 24% 36 16% 48 22% 42 19% 42 19% 221 100%

Fonte: Ministério da Saúde — Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/SUS)

No que diz respeito aos óbitos ocorridos nas 
regiões do Estado, percebe-se que os maiores 
índices estão na região leste, com 688 casos no-
tificados no ano de 2012, seguida da região su-
deste, com 464 casos notificados no ano de 2012 
(Tabela 5).

Complementando, ainda, o número de óbitos por 
acidentes de trânsito no Brasil, no ano de 2009, 
houve uma relevância de 37.635 casos. A taxa de 
mortalidade por acidentes de transporte no País, 
em 2009, foi de 19,6 óbitos por cem mil habitan-
tes, sendo 32,6 para homens e 7,1 para mulheres. 
Observando-se as grandes regiões brasileiras, as 
taxas mais elevadas ocorreram nas regiões Cen-
tro-Oeste e Sul, com valores de 29,0 e 25,4 por 
cem mil habitantes (BRASIL, 2010).

Por fim, não foram encontrados dados para se fa-
zer correlação entre outros autores e os números 
apresentados em tabelas.

4. Conclusão 
Conclui-se, portanto, que as formas de reduzir e/ou 
evitar tais eventos, seja através da educação no 
trânsito, adoção de engenharias que promovam 
um sistema viário mais eficaz e com fluidez, fabri-
cação de veículos mais seguros, aliados à aplicação 
de leis mais rígidas de trânsito, constituem impor-
tantes ferramentas que vêm sendo utilizadas pelas 
esferas de gestão federal, estadual e municipal e ór-
gãos competentes.

Com base no estudo realizado, observou-se que, en-
tre 2008 e 2012, foram registrados 12.085 óbitos por 
acidentes de transporte no Estado da Bahia. Grande 
parte das vitimas afetadas está na faixa etária entre 
20 e 49 anos, sendo a grande maioria do gênero 
masculino, que possui entre 1 e 7 anos de escola-
ridade e com maior incidência na região leste do 
Estado, seguida das regiões sudeste e centro-leste.

Verificou-se que os indivíduos que têm maior pre-
disposição para sofrer acidentes são do gênero 
masculino, adultos jovens que constituem a parte 
mais economicamente ativa da sociedade. Assim, 
faz-se necessário promover melhorias nos pro-
gramas de educação e conscientização no trânsito 
para tentar diminuir essa exposição e os riscos jun-
to a esse grupo específico.

O sistema de saúde pública, através da Atenção Básica 
de Saúde, pode contribuir, de maneira complemen-
tar, realizando atividades educativas em suas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da 
Família (USFs), com ações voltadas para a prática de 
salas de espera, rodas de conversa, ações em unidades 
escolares e centros comunitários, com o intuito de 
orientar a comunidade onde as unidades de saúde es-
tão instaladas para a educação no trânsito. Tais ações 
tornarão a comunidade consciente dos riscos e das 
formas de prevenção dos acidentes, agindo também 
como multiplicadoras dessas informações.

Por se tratar de um problema de saúde pública e 
pela vulnerabilidade das pessoas envolvidas nos 
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acidentes de trânsito, faz-se necessária uma as-
sistência imediata e de qualidade a essas vitimas. 
Nesse contexto, o profissional de Enfermagem tem 

papel importante, pois pode assumir a liderança 
junto à equipe multiprofissional, empregando pro-
tocolos de atendimento existentes nas unidades.

MORTALITY IN TRAFFIC ACCIDENT IN THE STATE OF BAHIA

Abstract

Traffic accidents are events that directly affect citizens, causing deaths, physical disability, pro-
perty losses, psychological trauma and other immeasurable consequences; Cause also a high bill 
to be paid by society through taxes and contributions to the public health system that is who 
rescues most victims. Given the major public health problem created by the mortality of traffic 
accidents in Brazil, we seek to develop this work in order to describe the data of mortality from 
traffic accidents in Bahia from 2008 to 2012, analyzing the distribution of deaths from accidents 
per year of death, age, gender, education of victims and macro-region health. In the period analy-
zed were registered 12,085 of deaths. The most affected age group is 20 to 29 years, and 83.29% 
of male victims in people with between 1 and 7 years of education and its highest rates reported 
in the eastern region of the state. In conclusion, ways to reduce and / or prevent such events are: 
Education in traffic; Adoption of engineering that promote road system more effectively and with 
greater fluidity as well as the creation of safer vehicles combined with the application of stricter 
traffic laws .These are important tools that have been used by the spheres of federal management, 
state and municipal through its competent organs.
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Nursing. Accident. Transito. Mortality. External causes.
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Resumo

O câncer de colo de útero (CCU) está em terceiro lugar como o que mais acomete a população 
feminina brasileira, sendo responsável pelo óbito de 230 mil mulheres por ano, cuja incidência 
torna-se evidente na faixa etária entre 20 e 29 anos, atingindo seu pico máximo a partir dos 50 
anos. Nas diferentes regiões do País, percebe-se que a ocorrência dessa doença se faz de forma 
heterogênea, sendo a Região Norte classificada em primeiro lugar com a maior incidência, apre-
sentando 23 casos/100.000 e o Nordeste com 22 casos/100.000, ocupando a segunda posição 
mais frequente. Alguns fatores indiretos estão relacionados à incidência de CCU, como múltiplos 
parceiros sexuais, intervalo curto entre a menarca e o primeiro coito, escolaridade, assistência 
médica, renda, expectativa de vida e o tabagismo. Assim, o presente artigo tem como objetivo 
identificar o número de mulheres acometidas pelo CCU e correlacionar à prevalência desse tipo 
de câncer na Bahia, no período de 2008-2013. Para o estudo, foram utilizados dados obtidos no 
Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO). Assim, a pesquisa constatou que 
os exames citológicos ainda não são satisfatórios para reduzir a mortalidade do CCU na Bahia, 
visto que o diagnóstico tardio ainda é habitual e pode estar relacionado a dificuldades no acesso 
da população feminina aos serviços de saúde. As políticas voltadas para a saúde da mulher são de 
fundamental importância para a diminuição de doenças de grande mortalidade, como o CCU. 
Entretanto, para isso, faz-se necessária a melhoria dos serviços de atenção básica, escolaridade e 
distribuição de renda.
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1. Introdução
O câncer de colo de útero (CCU), ou câncer cér-
vico-uterino, é uma afecção progressiva que sur-
ge através de alterações intraepiteliais que podem 
evoluir para um processo invasor num período de 
10 a 20 anos (MOURA et al., 2010). A neoplasia do 
CCU se manifesta em duas fases distintas: a pri-
meira fase — pré-clínica — ou seja, sem sintomas 
aparentes; na segunda fase, ocorre o surgimento de 
sintomas como corrimento, sangramento vaginal e 
dor (ZANGIACOMI, 2010).

Acredita-se que a infecção pelo Papilomavírus Hu-
mano (HPV) seja a causa primária do câncer de 
colo de útero. A infecção por HPV é transitória em 
90% dos casos, desaparecendo após 36 meses. No 
entanto, uma pequena fração de mulheres, possi-
velmente por falha de mecanismos imunológicos, 
apresenta persistência da infecção, que pode pro-
vocar alterações atípicas no epitélio cervical e evo-
luir para transformação maligna (MARTINS et al., 
2007). Sugere-se, então, que fatores adicionais pre-
disponentes devem agir em conjunto para o desen-
volvimento do câncer de colo do útero. Entretanto, 
apenas a contaminação pelo HPV não é capaz de 
levar a uma transformação maligna, sendo que a 
história natural das mulheres com diagnóstico de 
lesões precursoras de baixo grau é caracterizada 
por regressão espontânea, e apenas pequena per-
centagem persiste e evolui para câncer (ROSA et 
al., 2009; MARTINS et al., 2007).

Segundo estimativas do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), no ano de 2010, foram constata-
dos 500.000 casos de CCU no Brasil, sendo que 
18.430 casos de câncer de colo de útero correspon-
dem a um risco estimado de 10/1000 mulheres. 
Nas diferentes regiões do País, percebe-se que a 
incidência dessa doença ocorre de forma hetero-
gênea: 21/100.000 mulheres no Sul, 23/100.000 no 
Norte, 20/100.000 no Centro-Oeste, 16/100.000 no 
Sudeste e 22/100.000 no Nordeste.

De acordo com o INCA (2010), O CCU foi res-
ponsável, em 2010, pelo óbito de 4.986 mulheres 

no mundo, apresentando uma estimativa de 17.540 
novos casos em 2012/2013, cuja incidência torna- 
se evidente na faixa etária entre 20 e 29 anos, atin-
gindo seu pico máximo a partir dos 50 anos.

A alta prevalência do câncer de colo de útero é ob-
servada em países pouco desenvolvidos, fato que 
relaciona esse tipo de câncer aos baixos índices de 
desenvolvimento humano, bem como à dificuldade 
de acesso a serviços públicos de saúde, o que acar-
reta a dificuldade do diagnóstico precoce e o trata-
mento das lesões precursoras (PAIVA et al., 2009). 
Entretanto, os hábitos de vida de uma população são 
difíceis de ser modificados em meio à pobreza e à 
educação ineficiente (MENEZES et al., 2006).

Além disso, alguns fatores indiretos estão relacio-
nados à incidência de CCU, como múltiplos par-
ceiros sexuais, intervalo curto entre a menarca e o 
primeiro coito, escolaridade, assistência médica, 
renda, expectativa de vida e o tabagismo. Os fu-
mantes ativos possuem uma maior probabilidade, 
devido a sua dependência química.

No Brasil, a estratégia de rastreamento recomen-
dada pelo Ministério da Saúde é o exame citopa-
tológico prioritariamente em mulheres de 25 a 64 
anos INCA (2008). Ainda que o Brasil seja um dos 
pioneiros na utilização da colposcopia juntamente 
com o exame citológico Papanicolau para a pre-
venção do câncer de colo de útero, o País notifica 
um dos mais elevados índices de mortalidade de 
câncer de colo de útero, evidenciando falha entre 
a tecnologia e seu acesso por parte da população 
(MENEZES et al., 2005).

Para obter-se uma diminuição da mortalidade, 
são necessárias medidas como educação em saúde 
e detecção precoce. A prevenção primária se faz 
pela disponibilização de informações à população 
sobre o modo de reduzir a exposição a fatores de 
risco, como mudança comportamental ou hábitos 
(ZANGIACOMI, 2010). Dessa forma, impede-
-se o avanço das lesões cervicais, pois se trata de 
medidas bastante eficazes a serem implantadas, 
que objetivam promover educação para a saúde 
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da população, minimizando a morbimortalidade 
(CIRINO et al., 2010).

As campanhas de precaução ao câncer cérvico-ute-
rino realizadas pelo Ministério da Saúde ainda não 
conseguiram adesão significativa (CRUZ; LOU-
REIRO, 2008). Isso faz com que o diagnóstico tar-
dio seja ainda o fator mais habitual, podendo esse 
ponto estar relacionado às dificuldades no acesso 
da população feminina aos serviços e programas 
de saúde, baixa capacitação dos recursos humanos 
envolvidos na atenção oncológica, incapacida-
de do sistema de saúde para absorver a demanda 
nas Unidades de Saúde e dificuldades dos gestores 
municipais e estaduais em definir e estabelecer um 
fluxo assistencial com hierarquização dos diversos 
níveis de atenção (MENDONÇA et al., 2008).

Segundo o INCA (2008), a detecção precoce, so-
mada ao tratamento adequado, reduz quase que 
totalmente a evolução da doença, uma vez que sua 
progressão se dá de forma gradativa e lenta. O cân-
cer de colo uterino, dentre todos os tipos de câncer, 
é o que tem maior potencial de prevenção da doen-
ça invasiva e é curável. 

Assim, o presente artigo tem como objetivo identi-
ficar o número de mulheres acometidas pelo CCU 
e correlaciona-lo à prevalência desse tipo de câncer 
na Bahia, no período de 2008-2013.

2. Metodologia 
Foi realizado estudo de abordagem retrospectiva, 
quantitativa e explicativa. A coleta de dados sobre 
a prevalência dos casos de câncer de colo uterino, 
no Estado da Bahia, foi obtida a partir do Sistema 
de Informação do Câncer do Colo do Útero (SIS-
COLO), do Ministério da Saúde. 

No programa do SISCOLO, os dados foram co-
letados a partir de pesquisa on-line, tendo como 
critérios mulheres diagnosticadas com câncer de 
colo de útero e notificadas no programa, no perío-
do de janeiro a dezembro de 2008 a 2013. Ainda 
foram levantados dados de CCU relacionados com 
a idade e mortalidade das pacientes. A discussão 

ocorrerá com base nos referenciais bibliográficos 
pertinentes ao tema.

Foram obtidos dados de todas as pacientes acima 
de 12 anos notificadas no site, no período descrito, 
chegando-se, então, ao total.

As idades categorizaram-se em faixas etárias prees-
tabelecidas pelo Ministério da Saúde e apresenta-
das no site, ordenadas da seguinte forma: 12 a 14; 
15 a 19; 20 a 24; 25 a 29; 30 a 34; 35 a 39; 40 a 44; 
45 a 49; 50 a 54; 55 a 59; 60 a 64 e acima de 64 anos.

A partir dos resultados, foram construídos dados 
e tabelas utilizando o programa Excel 2007 da Mi-
crosoft®, versão para Windows 7.

3. Resultados e Discussão
O CCU é a neoplasia maligna que proporciona um 
dos maiores potenciais de prevenção e cura quan-
do diagnosticada precocemente. Tal fato relaciona 
esse tipo de câncer ao baixo nível econômico, ou 
seja, aos grupos que têm maior vulnerabilidade so-
cial. Nesses grupos, concentram-se as maiores bar-
reiras de acesso à rede de serviços para detecção 
e tratamento precoce da doença e de suas lesões 
precursoras, advindas de dificuldades econômicas 
e geográficas, insuficiência de serviços e questões 
culturais, como medo e preconceito dos compa-
nheiros (PAIVA et al., 2009). 

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de 
colo de útero é o segundo tipo de câncer mais pre-
valente, o que corresponde a cerca de 15% de todos 
os tipos de câncer mais comuns entre as mulheres 
no mundo. Na América Latina e no Sudeste Asiá-
tico, as taxas de incidência são geralmente altas, 
enquanto na América do Norte, Austrália, Norte e 
Oeste Europeu são consideradas baixas.

O câncer de colo uterino vem acometendo mu-
lheres em diversas faixas etárias, porém, o méto-
do de rastreamento é preconizado pelo Ministério 
da Saúde na faixa etária de 25 a 64 anos e que já 
tenham atividade sexual, por ser o período mais 
propício para o aparecimento de lesões de alto grau 
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(INCA, 2010). Contudo, observa-se que o exame 
de Papanicolau é importante antes mesmo dos 25 
anos devido à precocidade da atividade sexual, fase 
em que surge a possibilidade da infecção pelo vírus 
oncogênico HPV (CIRINO, 2010).

 Como a população feminina adolescente está mais 
vulnerável ao HPV, torna-se necessário oferecer 
mais acessibilidade aos serviços de saúde para a 
realização dos exames ginecológicos, além de pro-
gramas de conscientização a esse grupo (Tabela 1). 

Tabela 1. Tabela de casos de CCU e faixa etária acometida entre 2009 e 2013

Faixa Etária Nº de Casos (%)

 15 a 19 anos 8 0,004%

 20 a 24 anos 17 0,005%

 25 a 29 anos 36 0,008%

 30 a 34 anos 85 0,019%

 35 a 39 anos 120 0,032%

 40 a 44 anos 150 0,043%

 45 a 49 anos 149 0,048%

 50 a 54 anos 161 0,062%

 55 a 59 anos 139 0,073%

 60 a 64 anos 101 0,076%

 64 anos < 304 0,185%

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Os dados acima comprovam um percentual me-
nos expressivo nas faixas etárias de 15 a 24 anos 
de mulheres, na Bahia, que foram diagnosticadas 
com CCU, comparando com o decorrer dos seus 
anos de vida. Esse pequeno percentual de CCU nas 
mulheres jovens deve-se ao fato de que a incidên-
cia de câncer aumenta com a idade. Dessa forma, 
as chances de mulheres mais novas serem diagnos-
ticadas com câncer de colo de útero diminuem, 
enquanto aumentam as chances de infecção pelo 
HPV (ANJOS et al., 2010). Por ser um grupo mais 
vulnerável à infecção ao vírus oncogênico, obser-
va-se que esse contato inicial pode gerar problemas 
futuros devido à associação com o HPV.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
os índices de câncer de colo de útero aumentam na 
faixa etária de 30 a 39 anos, mas o ápice se dá nas 
décadas de 50 ou 60 anos de vida INCA (2010). 
Há um aumento percentual progressivo do CCU 
na Bahia, com uma diferença inicial mínima nas 
faixas etárias de 15 a 24 anos, de 0,004% a 0,005%, 

mas é no período de 30 a 34 anos de idade que o 
percentual vai de 0,019% a 0,032%, iniciando um 
período mais expressivo em relação aos anos an-
teriores e apresentando uma diferença percentual 
maior comparado aos anos que o antecedem. 

Em estudo realizado em 851 municípios brasileiros, 
no ano de 2003, pelo Instituto de Geografia e Es-
tatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional por 
Amostra (PNAD), observou-se que a adesão ao exa-
me Papanicolau foi de 68,7% em mulheres na faixa 
etária de mais de 24 anos. A partir dessa idade, no-
tou-se elevado índice de mortalidade, sendo consi-
derado um período de risco ao desenvolvimento do 
câncer de colo de útero (THULER, 2008). Na Bahia, 
os dados percentuais sobre o CCU nessa faixa etária 
vão de 0,032% a 0,073%, correspondendo a valores 
significativos que denunciam um grupo-problema 
pela alta probabilidade de desenvolver o CCU.

É notória a expansão progressiva da porcentagem 
de câncer de colo de útero na Bahia, com o aumento 
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do fator idade. Então, ao se observar a faixa etária 
de 15 a 19 anos de idade, com 0,004%, e comparan-
do-a com a faixa etária de mais de 64 anos de ida-
de, com 0,185%, é nítida a discrepância entre elas. 
Verifica-se, assim, o crescimento linear da idade 
juntamente com o percentual de casos de CCU, 
com o ápice na maior idade.

Segundo Thuler e colaboradores (2014), a partir 
de um estudo realizado em âmbito nacional, mu-
lheres na faixa etária entre 30 e 39 anos têm 10% 
de chance de desenvolver o câncer no seu estágio 
avançado e esse percentual pode chegar a duplicar 
na idade igual ou superior a 60 anos. As mulheres 
que fazem parte da faixa etária de 60 anos ou mais 
são visualizadas na tabela com o maior percentual 
de pacientes diagnosticadas com câncer de colo de 
útero, mostrando a faixa etária que é mais acome-
tida por essa enfermidade. Assim, o percentual que 
representa o ápice da tabela corresponde às mulhe-
res que estão na terceira idade.

 Mulheres com idade acima de 59 anos têm uma 
menor adesão aos exames ginecológicos do que nas 
faixas etárias inferiores. Esse fato pode ser explica-
do pela aproximação da menopausa, o que pode 

ocasionar o afastamento das práticas de prevenção 
ginecológica, em uma faixa etária em que os índi-
ces de CCU são cada vez maiores (BORGES et al., 
2012). Além desses motivos, existem ainda: a não 
recomendação médica; o adiamento de exames; a 
falta de células representativas na zona de transfor-
mação de mulheres na maior idade e a dificuldade 
de acessibilidade a esses serviços, principalmente 
nas áreas rurais (THULER et al., 2014). 

A realização do exame preventivo de Papanicolau 
é de fundamental importância para a prevenção de 
casos de CCU, sendo realizado há mais de 40 anos 
no Brasil, como preconiza o Ministério da Saú-
de. Durante o estudo, observou-se que o número 
de mulheres que realizaram o exame anualmente 
apresentou variação razoável, com 35% e 65% das 
pacientes que realizaram os testes com um inter-
valo de três a cinco anos. Logo, observou-se que 
essas mulheres se depararam com dificuldades em 
encontrar uma unidade básica de saúde para reali-
zar os procedimentos de prevenção. Dessa forma, 
faz-se necessário implantar medidas educativas 
para esclarecer a população sobre os fatores que 
contribuem para o desenvolvimento do câncer de 
colo uterino (Figura1).

Figura 1. Taxa de Realização de Exames de Papanicolau entre 2009 e 2012 

Fonte: Elaborado pelo Autor.

No Estado do Mato Grosso do Sul, foi realizada uma 
campanha em 1998, na qual houve participação de 
100% de seus municípios, atingindo uma meta de 

81,45%, enquanto o Brasil registrava 55,73%, outra 
campanha, realizada em 2002, também obteve um 
índice acima do total registrado no país (FREITAS 
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et al., 2012). O destaque referente à realização de 
exames pode ser justificado devido ao fato de que 
o Nordeste está em segundo lugar como a região 
mais frequente de acometimentos de casos de cân-
cer de colo uterino, levando a uma alta quantidade 
de exames e campanhas INCA (2010).

O INCA (2008) preconiza que, se houvesse uma 
maior realização de exames preventivos, ocorreria 
uma diminuição de até 90% nos casos de mortali-
dade por câncer de colo uterino.

Segundo Pinho et al. (2003), a investigação dos fa-
tores de risco pode orientar a implementação de 
novas ações ao combate e prevenção do câncer de 
colo de útero, trazendo medidas educacionais que 
conscientizem as mulheres. Isso fará com que elas 
procurem o serviço público para realizar precoce-
mente o exame preventivo, contribuindo, assim, 
para uma melhor qualidade de vida e diminuição 
das taxas de câncer de colo uterino. Uma vez garan-
tido o acesso ao diagnóstico, a patologia pode ser 
identificada em sua fase inicial, consequentemente, 
impedindo o avanço das lesões cervicais, já que se 
trata de medidas bastante eficazes a serem inseridas 
com o objetivo de promover educação para a saúde 
da população, minimizando a morbimortalidade.

Mendonça et al. (2008) abordam que a atenção pri-
mária à saúde tem responsabilidade quanto a ações 
de promoção, prevenção, detecção precoce e cuida-

dos paliativos em todos os níveis de prevenção da 
doença, o que envolve a disponibilização de infor-
mações à população sobre os fatores de risco para o 
câncer e de estratégias para diminuir a exposição aos 
mesmos. Essa prevenção ocorre em todos os níveis 
de atenção à saúde, mas é na atenção primária que se 
torna possível um alcance maior das ações, em fun-
ção de sua abordagem mais próxima da comunidade, 
trazendo, desse modo, um resultado mais satisfatório.

De acordo com os estudos realizados por Czeres-
nia (2003), a promoção da saúde pode ser conside-
rada como uma forma contínua de transformação 
na vida dos indivíduos, através de modificações na 
atitude de pronunciar e utilizar as informações na 
construção de práticas que visem estender o bem-
-estar, individualmente ou de forma coletiva, e sem 
se fixar a uma patologia específica. O usuário do 
serviço passa a agrupar os conceitos e ações de saú-
de em sua vida, adaptando os seus hábitos diários. 
Assim, ao invés de realizar ações exclusivas de pre-
venção de uma única patologia, o indivíduo é diri-
gido à reflexão de seu hábito de vida, cooperando 
para a adoção de costumes que levariam à melhora 
de sua qualidade de vida e do meio que o cerca.

Quando se compara a taxa de realização de exames à 
incidência de CCU na Bahia, observa-se que, em 2008, 
foram 0,0017% de casos positivos dentre os exames 
realizados; em 2010, 0,0024 dos exames preventivos 
são positivos e, em 2013, 0,0012 de casos (Figura 2). 

Figura 2. Incidência de câncer de colo de útero entre 2008 e 2013

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Observa-se, portanto, que o ano de 2010 apresentou 
maior taxa de incidência de câncer de colo de útero. 
Segundo os dados de incidência de casos de CCU 
apresentados pelo INCA (2010), 0,38% da população 
baiana deveria ter adquirido a doença, o que corro-
bora as informações obtidas com o estudo do autor.

A maioria dos tumores relacionados aos adultos 
jovens é mais encontrada em áreas menos desen-
volvidas e de baixas condições socioeconômicas e 
culturais. O INCA (2008) reafirma isso, informan-
do que as causas de câncer são variadas, podendo 
ser externas ou internas ao organismo e estar rela-
cionadas com as baixas condições socioeconômi-
cas, poucos hábitos de higiene, dentre outros fato-
res (MENEZES et al., 2007). 

Conforme estudos concretizados por Corrêa et al. 
(2012), com referência ao controle do CCU na Re-
gião Norte do Brasil, nela é constatada a situação 
mais desafiadora, na qual a mortalidade por essa 
neoplasia é duas vezes maior que na Região Sudes-
te, e a incidência é quase o dobro, demonstrando 

que a diferença social entre essas duas regiões deve 
estar associada à distribuição da doença.

Mendonça et al. (2008) assinalam o baixo índi-
ce de escolaridade como um fator importante, já 
que dificulta a realização de medidas preventivas 
e acesso à saúde da mulher e de sua família, limi-
tando o alargamento das ações de saúde da equipe. 
Ainda segundo o autor, sem escolaridade, não se 
tem entendimento da importância de fazer exames 
rotineiramente e dos problemas que uma alteração 
anormal pode resultar, assim, não há a preocupa-
ção por uma vida saudável, fator associado a não 
evolução da doença ou tratamentos precoces.

O câncer de colo de útero representa a terceira cau-
sa de morte entre as neoplasias e possui a segunda 
maior incidência entre a população feminina no 
âmbito mundial. Dessa forma, o CCU se configu-
ra um problema de saúde pública, principalmente 
em regiões menos favorecidas, em que os índices 
de mortalidade chegam a 86% (GAMARRA et al., 
2010) (Figura 3). 

Figura 3. Mortalidade por câncer de colo de útero na Bahia entre 2008 e 2013

Fonte: Elaborado pelo Autor

Segundo a Organização Mundial da Saúde, foi es-
timada a ocorrência de 273 mil óbitos de câncer 
de colo uterino no mundo, sendo que 85% dessas 
mortes se concentravam em países com menos de-
senvolvimento (THULER, 2008).

Nas capitais de todas as regiões do Brasil é obser-
vada uma tendência à diminuição na taxa de mor-
talidade. Contudo, os municípios no interior das 
Regiões Norte e Nordeste têm sido afetados pelo au-
mento dos óbitos por CCU (COSTA et al., 2011). O 
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gráfico representa esse aumento de casos de morte 
pelo câncer de colo uterino na Bahia, no período de 
2008, 2010 e 2013. E, conforme a análise dos dados, 
infere-se que esse crescimento dos casos pode estar 
relacionado a fatores socioeconômicos e culturais. 
Em países que possuem uma população carente e 
alta desigualdade social, as mulheres acometidas 
pelo câncer de colo de útero, na sua maioria, são le-
vadas a óbito (ZEFERINO, 2008).

As cidades nordestinas, como Feira de Santana, Ita-
buna, Ilhéus, Campina Grande e Olinda, apresen-
tam as melhores condições socioeconômicas em 
relação à Região Nordeste. Essa região, porém, está 
em segundo lugar em mortalidade por CCU, tem o 
mais elevado nível de população carente e 69,1 % 
da população está concentrada em áreas rurais, sen-
do que foi observada uma tendência, ao longo dos 
anos, no crescimento contínuo da mortalidade por 
câncer de colo uterino nos interiores das capitais 
nordestinas (GAMARRA et al., 2010). Dessa forma, 
os dados apresentados na Figura 3 correspondem 
a essa tendência de crescimento das taxas de mor-
talidade, visto que, nos anos de 2008, 2010 e 2013, 
há um aumento considerável. Isso confirma a per-
manência dos índices elevados no Estado da Bahia 
e a necessidade de pesquisar como a realidade nos 
serviços da saúde, juntamente com as campanhas 
sobre a saúde da mulher desse Estado, pode estar 
interferindo nessa manutenção de taxas elevadas.

 Associando os municípios com a capital da Bahia e 
com os dados da mortalidade da população femini-
na acometida pelo CCU, verificou-se a discrepância 
da desigualdade social entre capital e municípios, 
categorizados em regiões metropolitanas, povoa-
dos e demais cidades (GAMARRA et al., 2010). Os 
maiores índices de mortalidade são identificados 
em uma população feminina que possui dificulda-
des socioeconômicas, culturais e de acessibilidade 
aos serviços de saúde (COSTA et al., 2011). Um 
exemplo dessa dificuldade de acesso reside na falta 
de centros de tratamentos oncológicos em outros 
municípios, tirando os centros das capitais. Por isso, 
é importante averiguar o perfil da mortalidade de 
mulheres por câncer de colo uterino, a fim de que 

possam ser tomadas medidas adequadas à realidade 
em que elas vivem (THULER, 2008).

Segundo Derossi et al. (2001), o câncer cérvico-u-
terino é uma doença de evolução gradativa, que se 
inicia com alterações neoplásicas intraepiteliais, as 
quais podem evoluir para um processo invasivo em 
um período médio de 10 a 20 anos. Como possui 
etapas bem definidas e evolução lenta, permite a 
interrupção do seu curso a partir de um diagnósti-
co precoce e tratamento oportuno. Sendo assim, a 
forma mais eficaz de controlar esse tipo de tumor é 
diagnosticar e tratar as lesões precursoras (neopla-
sias intraepiteliais) e as lesões tumorais invasoras 
em seus estágios iniciais, quando a cura é possí-
vel em praticamente 100% dos casos. Desta forma, 
políticas públicas devem ser realizadas para que a 
população tenha acesso a um diagnóstico rápido, 
seguro e precoce.

O motivo para a duração da morbimortalidade por 
câncer de colo de útero está, possivelmente, na inefi-
ciência dos programas de rastreamento em alcançar 
o público feminino que apresenta risco para a pato-
logia, pois existem mulheres que nunca realizaram 
o exame ou realizaram há mais de cinco anos, e de 
garantir prosseguimento e tratamento adequado aos 
casos detectados. Para que haja prevenção do CCU, 
é necessária uma melhor capacitação dos profissio-
nais de saúde, para que possam dar continuidade e 
qualidade às ações de prevenção e que sejam capa-
zes de eliminar as barreiras no acesso e utilização 
dos serviços preventivos (PINHO et al., 2003).

4. Conclusão 
Os dados coletados sobre o câncer de colo de útero 
na Bahia, através do programa informatizado do 
SUS, o DATASUS (SISCOLO), foram correlacio-
nados com os fatores idade, taxas de mortalidade, 
realização de exames e a incidência dessa neoplasia 
na população feminina.

Com a análise dos dados obtidos, pôde-se determi-
nar que o fator idade está diretamente relacionado 
aos percentuais apresentados. E, com o decorrer dos 
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anos, a probabilidade de desenvolvimento do CCU 
alarga cada vez mais, sendo a terceira idade da mu-
lher a fase mais crítica e propícia ao aparecimento 
do câncer de colo uterino, visto que é nessa fase da 
vida em que mais ocorre o afastamento ao rastrea-
mento do CCU. 

Com relação à adesão das mulheres baianas aos 
exames ginecológicos, constatou-se que, embo-
ra houvesse um maior percentual relacionado ao 
número mais elevado de exames feitos, essa taxa 
de realização ainda não conseguia alcançar o nível 
satisfatório para reduzir a mortalidade de CCU na 
Bahia. O diagnóstico tardio ainda é mais habitual e 

pode estar relacionado a dificuldades no acesso aos 
serviços da saúde pela população feminina.

É notório que o CCU se configura um problema de 
saúde pública na Bahia e que mantém taxas cres-
centes de mortalidade e de incidência na população 
feminina. E entre as neoplasias que são diagnosti-
cadas entre as mulheres, o CCU apresenta elevados 
índices de incidência. Desta forma, políticas volta-
das para a saúde da mulher são de fundamental im-
portância para a diminuição de doenças de grande 
mortalidade como o câncer de colo de útero. Entre-
tanto, para isso, é preciso a melhoria dos serviços de 
atenção básica, escolaridade e distribuição de renda.

PREVALENCE OF CERVICAL CANCER IN BAHIA IN PERIOD 2008-2013 

Abstract

The cervical cancer (CC) is in third place as the most incident in Brazilian women, being responsi-
ble for the death of 230,000 women each year, the incidence of which is evident in the age group be-
tween 20-29 years, reaching its peak between 45-49 years. In the different regions of the country, it is 
clear that the incidence of the disease occurs in a heterogeneous manner, with the northern region 
ranked first with the highest incidence, with (23 cases/100,000), the Northeast (22 cases/100,000) 
occupying the second most frequent position. Some indirect factors are related to the incidence 
of CCU, such as multiple sexual partners, short interval between menarche and first intercourse, 
education, health care, income, life expectancy and smoking. Thus, this article aims to identify the 
number of women affected by the CCU and will correlate prevalence of this type of cancer Bahia 
during the period 2008-2013. For the study, we used data obtained in the Cervix Cancer Infor-
mation System Uterus (SISCOLO). So the search constatouque cytological examinations are not 
satisfactory to reduce the mortality of CCU in Bahia since the late diagnosis is more common and 
can is related to difficulties in access of the female population. The policies for women’s health is of 
paramount importance to the reduction of high mortality diseases such as cervical cancer. Howev-
er, this requires the improvement of primary health care, education and income distribution.
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PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAMENTO NO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA NO ANO 
DE 2013: ENFOQUE NO PÚBLICO MASCULINO
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Resumo
O presente estudo tem como objetivo identificar as principais causas de internamento hospitalar 
do público masculino no Hospital Municipal de Amargosa/BA, no ano de 2013, com o intuito de 
fornecer dados para o planejamento de ações que possam minimizar os agravos que acometem 
os homens. Foi realizado estudo descritivo-exploratório, com abordagem quanti-qualitativa, com 
o objetivo de investigar as principais causas de internamento hospitalar do público masculino. 
Para tanto, a coleta de dados foi realizada com base no programa DATASUS, disponibilizado no 
site do Ministério da Saúde, do Sistema de Informação Hospitalar e, também, do livro de registro 
da Unidade Hospitalar em estudo. No período em estudo, foram internados 203 pacientes, com 
destaque para as doenças do aparelho respiratório (36 casos), seguidas de causas externas (32 
casos) e de doenças do aparelho circulatório (28 casos). Esses dados convergem, em parte, para 
os dados do Ministério da Saúde, pois as internações por causas externas tiveram maior destaque 
em relação àquelas do sistema nervoso e aparelho urinário, respectivamente. Vale salientar que 
os internamentos por causas externas se afinam com o que afirma Gomes (2003), o qual destaca 
a busca pelo serviço em casos de necessidade extrema. Assim, esses dados reforçaram os achados 
de outros estudos, que identificaram as principais causas de morbimortalidade masculina. Nesse 
sentido, faz-se necessária a promoção de discussões voltadas para a saúde do homem, com vistas 
a demonstrar a importância da prevenção, da procura do serviço de saúde, da realização de exa-
mes periódicos, identificando fatores precipitantes do internamento.

Palavras-chave
Saúde do homem. Hospital. Morbidade. Internamento.

* Bacharela em Enfermagem. Especialista em Enfermagem em Emergência pela Atualiza Cursos. E-mail: 
anevaleriams13@hotmail.com
** Bacharela em Enfermagem. Especialista em Enfermagem em Emergência pela Atualiza Cursos. E-mail: 
julioliveira85@hotmail.com
*** Bacharela em Enfermagem. Especialista em Enfermagem em Emergência pela Atualiza Cursos. E-mail: 
luanova_5@hotmail.com



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 3, n. 3, p. 34-40, jan./jun. 2016  |  35 

CAVALCANTE, A.V.S.; OLIVEIRA, J.A.; NETTO, L.N.M.  | Principais causas de internamento no Hospital Municipal de Amargosa no...

1. Introdução
A saúde do homem tem sido alvo de grande 
preocupação devido aos altos índices de morbi-
mortalidade. Segundo Laurenti (2008), a mor-
talidade masculina no Brasil e no mundo possui 
coeficientes maiores que 50%, quando compara-
dos com o sexo oposto. Para a Organização Pan-
-Americana de Saúde (OPS) (2003), a mortali-
dade e a baixa esperança de vida masculina são 
maiores em, praticamente, todas as idades e para 
quase todas as causas, incluindo as relacionadas 
aos nascidos vivos. 

Vários estudos comparativos entre homens e mu-
lheres comprovaram o fato de que os homens são 
mais acometidos pelos agravos à saúde, sobretudo 
as enfermidades graves e crônicas. Internam-se 
com mais frequência, em estados mais graves e 
apresentando índice de mortalidade mais precoce 
que as mulheres. Isso se deve ao fato de que os 
homens não procuram o serviço de saúde regular-
mente ou procuram apenas quando existe alguma 
necessidade “extrema”. Para Gomes (2003), são 
inúmeros os determinantes que devem ser consi-
derados quando se trata da não procura do públi-
co masculino pelos serviços de saúde, entre eles, 
destacam-se os de cunho cultural, socioeconômi-
co e de gestão pública.

Todos esses fatores provocam dificuldade no aces-
so aos serviços de saúde e na falta de programas 
de incentivo à saúde do homem. O público mas-
culino tem grande dificuldade em reconhecer suas 
necessidades e acaba criando uma percepção de 
“sexo forte”. Isso ocasiona o agravamento de mor-
bidades que poderiam ser evitáveis, elevando, as-
sim, os índices de mortalidade e de internamento 
por complicações passíveis de prevenção.

Nesse contexto, fazem-se necessários estudos 
que mostrem especificamente quais as princi-
pais causas de morbimortalidade em homens nas 
diferentes regiões do País, uma vez que particu-
laridades regionais podem influenciar nos índi-
ces e nas causas dos agravos que acometem uma 

população. Com isso, o objetivo deste trabalho 
é mostrar as principais causas de internamento 
hospitalar do público masculino no Hospital Mu-
nicipal de Amargosa/BA, no ano de 2013, com o 
intuito de fornecer dados para o planejamento de 
ações que possam minimizar os agravos que aco-
metem homens.

O estudo foi realizado através de pesquisa no Sis-
tema de Informação Hospitalar (SIH) e, também, 
no livro de registro de internamento da instituição. 
Obtidas as informações necessárias, foi possível 
investigar as principais causas de internamento 
hospitalar do público masculino no referido muni-
cípio. Entre elas, estão as doenças do aparelho res-
piratório, que ocupam o primeiro lugar, seguidas 
das doenças do aparelho circulatório, doenças do 
aparelho digestivo, doenças provocadas por causas 
externas, ectopias, doenças do aparelho urinário 
e reprodutor, infecções, endocrinopatias, afecções 
cutâneas, intoxicações, doenças provocadas por 
desvios alimentares, doenças hepáticas, distúrbios 
do crescimento celular/neoplasias, afecções ósseas 
e articulares, doenças do sistema nervoso e outras 
causas diversas. 

Estudar e conhecer as principais causas de inter-
namento hospitalar será fator determinante para 
evidenciar os principais motivos de morbimorta-
lidade e reconhecer aqueles que determinam a vul-
nerabilidade masculina aos serviços de saúde. 

O levantamento de dados, as tentativas para mo-
dificar certos hábitos e incentivar a procura do 
público masculino ao serviço de saúde são ações 
que diminuem os índices de internamento. A re-
sistência masculina à atenção primária aumenta 
não somente a sobrecarga financeira da sociedade, 
mas também o sofrimento físico e emocional do 
paciente e de sua família, na luta pela conservação 
da saúde e da qualidade de vida dessas pessoas.

2. Metodologia 
Foi realizado estudo descritivo exploratório, com 
abordagem quanti-qualitativa, com o objetivo de 
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investigar as principais causas de internamento 
hospitalar do público masculino e averiguar a rela-
ção que existe entre elas e o baixo índice de procu-
ra ao serviço de saúde. 

A investigação foi realizada no Hospital Munici-
pal de Amargosa, município do interior da Bahia. 
Trata-se de uma instituição pública, que funciona 
como único local que oferece condições de inter-
namento nesse município e, também, acolhe a de-
manda dos municípios vizinhos. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: uma 
documental, através do livro de registro da unida-
de, e outra no site do DATASUS. Na primeira eta-
pa, foram investigados os dados de internamento 
do público masculino, de janeiro a dezembro de 
2013, e colhidas as informações referentes às prin-
cipais causas desse fato. Analisaram-se, ainda, os 
dados de internamento obtidos pelo SIH (Sistema 
de Informação Hospitalar).

Todos os dados e materiais coletados foram sub-
metidos a uma avaliação, depois, calculados e 
apresentados por meio de gráficos, alcançando o 
objetivo da pesquisa.

3. Resultados e Discussão
De acordo com Laurenti (2005), as doenças do 
aparelho respiratório, seguindo-se as doenças do 
aparelho circulatório, são as principais causas que 
levam à internação do público masculino, entre-
tanto, no município em questão, os internamentos 
por causas externas ficaram em segundo lugar, ou 
seja, essa divergência pode ser explicada levando-
-se em consideração as peculiaridades da região, 
que tem o trabalho rural como sua maior ativi-
dade. As outras também divergiram, alterando a 
ordem (Figura / Tabela 2), pois, segundo Laurenti 
(2005), o terceiro posto era ocupado por doenças 
infecciosas, o quarto, por doenças do aparelho di-
gestivo, e o quinto, por lesões (causas externas).

Figura 1. Distribuição de internamentos por meses do ano de 2013

Fonte: HMA – Hospital Municipal de Amargosa
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Figura 2. Principais causas de internamento 

Fonte: HMA – Hospital Municipal de Amargosa

De acordo com a pesquisa, o terceiro lugar ficou com 
as doenças do aparelho circulatório, o quarto, com as 
doenças do sistema nervoso, e o quinto, com as doen-
ças do aparelho urinário. Para Laurenti (2005), as 
doenças infecciosas constituíam a terceira maior cau-
sa de internamentos, sendo que, hoje, se encontram 
em sétimo lugar, com 12 casos de internamento mas-
culino. As causas externas, no entanto, subiram de 
posição, aumentando seu índice, passando do quinto 
lugar para o primeiro. Porém, há uma diferença quan-
do se trata de morbidade e mortalidade, pois, como 
foi visto, a principal causa de internamento reside nas 
doenças de causas externas, mas quando se trata de 
mortalidade, segundo Gomes (2008), as doenças car-
diovasculares aparecem em primeira posição.

Durante muito tempo, as diferenças entre os sexos 
no adoecimento e na morte foram consideradas 
naturais e as explicações apoiavam-se nos aspectos 
inerentes ao dimorfismo sexual. Isso orientou toda a 
construção de conhecimentos científicos e tecnoló-
gicos na área de saúde. As diferenças mais evidentes 
eram ligadas ao aparelho reprodutivo, o que incluía 
não somente doenças — por exemplo, as mulheres 

acometidas por neoplasias de colo de útero e os ho-
mens, pelo câncer de próstata —, mas também um 
conjunto de eventos relativos à menstruação, à ges-
tação, ao parto e ao puerpério, restritos, obviamen-
te, às mulheres. Muitas outras doenças, como as car-
diovasculares, apresentavam distribuição diferente 
entre mulheres e homens, mas isso podia ser expli-
cado pela maior proteção hormonal das primeiras 
ou pelo estresse naturalmente maior dos últimos. 

Em Londres, John Graunt, em 1662, apresentou, 
pela primeira vez, dados sobre mortalidade, em 
que evidenciou naquela população diferenças na 
causa do óbito entre homens e mulheres. Desde 
então, foi o primeiro a descrever sobre o maior 
índice de mortalidade em homens. Segundo Lau-
renti et al. (2005, p. 38), “na medida em que outras 
cidades, regiões ou países passaram a elaborar suas 
estatísticas de mortalidade, o mesmo fato foi cons-
tatado, tornando-se uma constante’’.

No Brasil, a preocupação com a saúde do homem 
não tem sido muito considerada e só há pouco tem-
po passou a ser motivo de pesquisas e debates. Tal 
fato acabou provocando uma atenção precária dos 



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 3, n. 3, p. 34-40, jan./jun. 2016  |  38 

CAVALCANTE, A.V.S.; OLIVEIRA, J.A.; NETTO, L.N.M.  | Principais causas de internamento no Hospital Municipal de Amargosa no...

serviços de saúde, principalmente em contraposi-
ção à saúde da mulher, que é objeto de políticas 
públicas mais efetivas. Resta, no entanto, a sensi-
bilização das políticas públicas que, por não aten-
derem às necessidades de saúde dessa parcela da 
população, reforçam o preconceito social não lhes 
ofertando, de forma eficiente, serviços de atendi-
mento compatíveis com suas necessidades.

3.1 Internamento do público masculino

Segundo Laurenti (2005), a duração média de in-
ternamento é maior no público masculino. Uma 
possível hipótese para essa situação é que os ho-
mens se internam em uma fase mais avançada da 
doença, levando o tratamento a ser mais prolonga-
do, e isso devido a uma questão comportamental. 
Em primeiro lugar nas principais causas que levam 
à internação do público masculino, estão as doen-
ças do aparelho respiratório, seguindo-se as doen-
ças do aparelho circulatório, infecciosas, aparelho 
digestivo e lesões. Quando se comparam as inter-
nações e a mortalidade por grandes grupos de cau-
sas no sexo masculino, verificam-se diferenças. A 
mortalidade por doenças cardiovasculares aparece 
em primeiro lugar, enquanto, nas internações, o 
primeiro posto é ocupado pelas doenças do apare-
lho respiratório. Segundo Laurenti et al., (2005), os 
transtornos mentais e o câncer de próstata também 
são causas importantes de internação.

 Vale ressaltar que, segundo o Ministério da Saúde 
(2009), o número de internações entre os homens 
referentes às causas, nos anos de 2000 e 2007, era 
mais ou menos o mesmo. Porém, houve algumas 
alterações que merecem ser destacadas, como, por 
exemplo, a redução do número de pacientes inter-
nados por doenças do aparelho respiratório e di-
gestivo e o aumento das internações por tumores, 
doenças do aparelho circulatório e causas externas, 
sendo que as internações por tumores praticamente 
dobraram. Em se tratando de análise da morbida-
de, vale ressaltar que são os casos mais graves que 
precisam de internação. E, de acordo com Pinheiro 
(2002), há um número maior de homens internados 
por causas graves e à procura de emergência.

3.2 Mortalidade masculina

Várias doenças acometem mais os homens, tra-
duzindo-se por maior mortalidade desse sexo. A 
mortalidade masculina é maior em, praticamente, 
todas as idades e para quase a totalidade das cau-
sas. Portanto, a mortalidade masculina é maior du-
rante toda a sua existência.

Essa é uma questão que precisa ser levada em con-
ta quando se pensa em saúde do homem. A menor 
sobrevida masculina é sempre aceita sem muita dis-
cussão e vista somente como resultado de fatores 
biológicos. Ouvem-se o tempo todo notícias de que 
nascem mais homens do que mulheres, mas tam-
bém morrem mais homens, obtendo-se, assim, o 
equilíbrio entre os sexos. Há mais abortos naturais 
de embriões e fetos masculinos do que femininos 
e eles também morrem mais no primeiro ano de 
vida. Em estudos apresentados por Laurenti (2005), 
a vida média masculina também é menor em todas 
as regiões do Brasil. A observação da maior morta-
lidade masculina leva a comentar que é difícil inter-
pretá-la, justificando-a como devida ao sexo, sendo 
muito mais fácil atribuí-la a fatores sociais e com-
portamentais, como foi citado anteriormente. De 
acordo com Pinheiro (2002), as diferenças de gê-
nero no risco de adoecer variam de acordo com o 
estilo de vida (fumo, álcool, estresse, trabalho). 

Isso fica claro não somente para as causas externas 
como também para várias causas naturais: câncer 
de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
cirrose hepática, entre outras (BRASIL, 2008).

4. Conclusão 
Com base na análise geral da pesquisa, conclui-se 
que foram internados 203 pacientes do sexo mas-
culino, e que as causas mais predominantes em 
internamentos do público masculino, no ano de 
2013, foram as doenças do sistema respiratório, as 
de causas externas e as doenças do sistema cardio-
vascular. Assim, esses dados reforçaram os achados 
de outros estudos, os quais identificaram as prin-
cipais causas de morbimortalidade masculina. Im-
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portante observar que os internamentos por causas 
externas sinalizam determinantes e condicionantes 
para o aumento de urgência e consequente inter-
nação, bem como o alto índice de internamentos 
por doenças crônicas. Outro dado importante da 
pesquisa diz respeito ao número de pacientes com 
problemas do sistema urinário e reprodutor, ou 
seja, alguns problemas de saúde podem ser diag-
nosticados precocemente e tratados, diminuindo, 
dessa forma, a quantidade de internamentos. 

O estudo também evidenciou uma taxa de interna-
mento permanente, quase com a mesma quantida-
de, distribuída por todo o ano. Assim, é importante 

analisar o acompanhamento desse paciente no pri-
meiro nível de assistência, ou seja, na atenção pri-
mária, a fim de identificar os fatores precipitantes 
do internamento. Nesse sentido, é necessário que 
sejam promovidas discussões voltadas para a saú-
de do homem, visando demonstrar a importância 
da prevenção, da procura do serviço de saúde e 
da realização de exames periódicos, e também 
esclarecer sobre certas questões que influenciam 
a não procura ao serviço de saúde. É importante 
também planejar ações que possam minimizar os 
agravos que acometem o público masculino no 
município referido.

MAIN CAUSES OF RELOCATION ON MUNICIPAL HOSPITAL 
AMARGOSA THE YEAR 2013: FOCUS ON PUBLIC MALE

Abstract

The present study aims to identify the main causes of hospitalization of the male audience at the 
Municipal Hospital of Amargosa/BA, in 2013, in order to provide data for planning actions that 
can minimize the afflictions that affect men. An exploratory descriptive study with a quantitative 
and qualitative approach was performed in order to investigate the main causes of hospitalization 
of the male audience. Therefore, the data collection was conducted from DATASUL program, 
available on the Ministry of Health, Hospital Information System and also the register of the Hos-
pital Unit in the study site. During the study period, 203 patients were admitted, with emphasis 
on respiratory diseases (36 cases), followed by external causes (32 cases) and the circulatory sys-
tem (28 cases) diseases. These data converge, in part, with the Ministry of Health therefore hos-
pitalizations for external causes were more prominent compared to those of the nervous system 
and urinary apparatus respectively. It is noteworthy that the admissions due to external causes 
converge with Gomes (2003), which highlights the search for the service in cases of extreme ne-
cessity. Thus, these data reinforced the findings of other studies, which identified the main causes 
of male mortality. In this sense, it is necessary to be promoted discussions focused on the health 
of man, in order to demonstrate the importance of prevention, the demand of the health service, 
conducting regular examinations, identifying precipitating factors for hospitalization.
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Resumo
A insuficiência renal crônica constitui importante problema de saúde pública. Com o aumento 
do número de pacientes em tratamento dialítico e de sua sobrevida, acumularam-se evidências 
que permitiram correlacionar os contaminantes da água com efeitos adversos ao procedimento. 
Partindo-se do pressuposto de que a qualidade da água utilizada em hemodiálise pode definir 
algumas causas de morbimortalidades em pacientes renais crônicos que se submetem ao trata-
mento dialítico, o presente trabalho tem como objetivo geral compilar dados sobre os eventos e 
instituições de pesquisa a respeito de incidentes por contaminantes orgânicos e inorgânicos em 
águas utilizadas nas clínicas de hemodiálise, avaliando de acordo com as normas estabelecidas 
no tratamento da água e considerando a qualidade e a prevenção de risco ao paciente. A metod-
ologia do presente estudo consiste na revisão literária, com levantamento de dados da literatura 
científica publicada no Brasil, em português, no período de 2004 a 2014, consultando periódicos 
na base de dados LILACS e Scielo. A literatura demonstra ainda grande carência de estudos rela-
tivos à exposição a esses elementos por populações em tratamento de diálise. O monitoramento e 
a manutenção dos equipamentos de purificação da água são cruciais para a qualidade microbiana 
e química da água produzida. Garantir e manter a qualidade da água utilizada nos procedimen-
tos de hemodiálise reduz a morbimortalidade e hospitalizações e, consequentemente, melhora a 
qualidade de vida do paciente renal crônico.

Palavras-chave
Insuficiência Renal Crônica. Hemodiálise. Qualidade da Água em Hemodiálise. Contaminantes. 
Complicações.

* Bacharela em Enfermagem. Especialista em Enfermagem em Nefrologia pela Atualiza Cursos. E-mail: 
geizapj@hotmail.com
** Bacharela em Enfermagem.Especialista em Enfermagem em Nefrologia pela Atualiza Cursos. E-mail: 
alinealmeida.16@hotmail.com

1. Introdução
A água é um recurso estratégico para a humani-
dade, pois mantém a vida em todo o planeta, sus-

tentando a biodiversidade, além de possuir imen-
surável importância ecológica, econômica e social 
(TUNDISI; TUNDISI, 2006). É essencial aos seres 
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vivos, pois é a principal responsável pelas reações 
metabólicas dos organismos, desempenhando o 
papel mais importante em quase todas as funções 
do corpo humano (SILVA et al., 2009). 

 A contaminação da água por substâncias químicas 
tóxicas é uma ameaça à qualidade da vida humana e, 
de modo especial, para aquelas pessoas que sofrem 
de insuficiência renal (SANTOS; GONÇALVES; JA-
COB, 2008), a qual consiste em “perda progressiva e 
irreversível da função dos rins” (BUZZO et al., 2010). 

A qualidade da água utilizada para tratamento he-
modialítico tem importância vital, uma vez que 
compõe 95% de toda solução que faz a limpeza do 
sangue (SILVA; TEI&EIRA, 2011). Consiste num 
processo que promove a retirada de substâncias 
tóxicas, a restauração dos eletrólitos, do balanço 
ácido/base e a remoção do excesso de água e sais 
minerais do organismo, através da passagem do 
sangue por um filtro. Em geral, a diálise é realiza-
da três vezes por semana, em sessões que duram, 
em média, de três a quatro horas, com o auxílio 
do dialisador, também conhecido como “rim arti-
ficial”, dentro de clínicas especializadas nesse tipo 
de tratamento (LYDIO; GOMES, 2013). 

O volume de água tratada utilizada em cada sessão 
de hemodiálise (HD) é de, aproximadamente, 120 
litros por paciente, variando entre 18.000 a 36.000 
litros por ano (DAUGIRDAS, 2008). Em razão do 
uso de grandes volumes de água, expondo o pacien-
te já debilitado a um contato prolongado, ocorre a 
relevância de uma maior atenção à qualidade da 
água utilizada na terapia de HD. Logo, uma maior 
preocupação quanto à qualidade do processo se re-
fere aos parâmetros físico-químicos e microbioló-
gicos desse material (LYDIO; GOMES, 2013). Nes-
se processo, a água deve ser tratada, de modo que 
apresente um padrão de qualidade de acordo com 
a Resolução RDC nº 154, de 15 de junho de 2004, 
da Agência Nacional de Saúde (ANVISA). 

“Até a década de 70, acreditava-se que a água potá-
vel servisse para HD” (LOPES, 2010), porém, com 
o aumento do número de pacientes em tratamento 

dialítico e de sua sobrevida, acumularam-se evi-
dências que permitiram correlacionar os contami-
nantes da água com efeitos adversos ao procedi-
mento (SILVA et al., 1996). 

A relevância deste tema está pautada na carência 
de registros literários sobre incidentes nos procedi-
mentos dialíticos relacionados com a contaminação 
da água. A motivação mútua partiu da experiência 
como profissionais de saúde, da afinidade com o 
tema, da incitação durante o rastreamento biblio-
gráfico do registro de um caso verídico ocorrido 
no Brasil e do interesse de explorar essa temática, 
de forma multidisciplinar, referente à atuação em 
unidades de hemodiálise. Pretende-se conhecer so-
bre esses eventos adversos para poder identificar os 
riscos e as situações que propiciam sua ocorrência, 
com a intenção de buscar alternativas para minimi-
zar as falhas, adotar métodos de análise de risco e, 
assim, garantir a qualidade dos serviços. 

Partindo-se do pressuposto de que a qualidade da 
água utilizada em hemodiálise pode definir algu-
mas causas de morbimortalidades em pacientes 
renais crônicos que se submetem ao tratamento 
dialítico nas clínicas de hemodiálise, o presente 
trabalho tem como objetivo geral compilar dados 
sobre os eventos e instituições de pesquisa a res-
peito de incidentes por contaminantes orgânicos 
e inorgânicos indesejáveis em águas utilizadas nas 
clínicas de hemodiálise. Faz-se isso sob a perspec-
tiva da saúde dos pacientes renais crônicos, em que 
se avalia de acordo com as normas estabelecidas no 
tratamento da água, considerando a qualidade e a 
prevenção de risco ao paciente. 

2. Metodologia 
A Revisão Literária foi o método de pesquisa adota-
do que visa buscar, avaliar criticamente e sintetizar 
as evidências disponíveis sobre o tema pesquisado. 
Neste estudo, buscou-se analisar as publicações so-
bre nefrologia produzidas no Brasil, em língua por-
tuguesa. Para tanto, foi realizado levantamento dos 
dados da literatura científica no período de 2004 a 
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2014, através de documentação indireta, consultan-
do periódicos na base de dados LILACS (Literatura 
Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saú-
de) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online), 
adotando as palavras-chave: Insuficiência Renal 
Crônica. Hemodiálise. Qualidade da Água em He-
modiálise. Contaminantes. Complicações. 

  A coleta de dados foi realizada nos períodos de no-
vembro a dezembro de 2014 e de janeiro a feverei-
ro de 2015. O critério de elegibilidade dessas bases 
de dados considerou que as mesmas concentram 
maior número de publicações na saúde, sendo que 
algumas são originadas de teses e dissertações. 

Para análise e síntese do material, observaram-se 
os seguintes procedimentos: 

a | leitura informativa ou exploratória, que con-
sistiu na leitura do material para saber do que 
tratavam os artigos; 

b | leitura seletiva, que se preocupou com a des-
crição e seleção do material quanto à sua rele-
vância para o estudo, excluindo-se os artigos 
que não eram pertinentes ao tema de interesse; 

c | leitura crítica ou reflexiva, que buscou as cau-
sas das complicações do paciente em terapia 
de hemodiálise relacionadas com a qualidade 
da água e os métodos a serem adotados para a 
prevenção de riscos e promoção à saúde. 

A análise e síntese dos artigos fornecem subsídios 
para a tomada de decisão no cotidiano de Enferma-
gem em nefrologia e da saúde pública, bem como 
para a identificação de lacunas do conhecimento 
com o intuito de desenvolver futuras pesquisas.

3. Fundamentação Teórica
3.1 Doença renal crônica

A Doença Renal Crônica (DRC) é definida pela le-
são do parênquima renal (com função renal nor-
mal) e/ou pela diminuição funcional renal presente 
por um período igual ou superior a três meses, ten-
do como causas principais a diabetes, a hipertensão 

arterial, infecções nos rins e inflamações (BASTOS 
et al., 2010). Independentemente do diagnóstico 
etiológico da DRC, a presença de dislipidemias, 
obesidade e tabagismo pode acelerar o curso da 
doença (ARAÚJO; PEREIRA; ANJOS, 2009). 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) consiste na 
perda progressiva e irreversível da função dos rins, 
sendo um importante problema de saúde pública 
(BUZZO et al., 2010). “Nas últimas décadas, as 
DRCs têm representado um importante papel na 
morbimortalidade da população mundial e, por 
este motivo, vêm recebendo maior atenção pelos 
profissionais da saúde” (RAMIREZ, 2009). Isso 
ocorre devido à mudança do perfil da população 
mundial, tendo havido deslocamento do eixo das 
doenças infecciosas para as doenças crônico-dege-
nerativas (LYDIO; GOMES, 2013). 

No Brasil, de acordo com o último censo realizado, 
em 2013, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia 
(SBN), 658 unidades de diálise foram registradas 
e o número estimado de pacientes no programa de 
diálise foi de 100.397. 

Os tratamentos disponíveis para a DRC são: a 
hemodiálise (HD), o transplante renal e a diálise 
peritoneal. Esses tratamentos não são curativos, 
mas substituem parcialmente a função renal, au-
mentando a sobrevida do paciente (LYDIO; GO-
MES, 2013).

3.1.1 Tratamento hemodialítico

A Hemodiálise é empregada para normalizar o ba-
lanço eletrolítico e a remoção de substâncias tóxi-
cas do organismo, com o uso de um dialisador e de 
solução de diálise (dialisato), composta, principal-
mente, por água (BUZZO et al., 2010). 

O fluido de diálise é uma solução não estéril, for-
mada por uma mistura de água e concentrado po-
lieletrolítico numa proporção de 34:1 e serve para 
banhar o dialisador (membrana semipermeável) 
(FERREIRA, 2009). Esse fluido é utilizado na fil-
tração sanguínea de produtos metabólicos produ-
zidos pelo paciente renal crônico.
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3.1.2 Qualidade da água em hemodiálise
A água utilizada para o preparo da solução diluída 
pode variar quanto a sua composição e qualidade, 
dependendo da fonte e do tratamento utilizado pelo 
serviço de diálise (CARVALHO, 2005). Deve obede-
cer à Resolução RDC nº 154, de 15 de junho de 2004, 

da Agência Nacional de Saúde (ANVISA). Tal reso-
lução estabelece os limites máximos permitidos para 

contaminantes inorgânicos na água para diálise (ver 
Tabela 1), devendo ter sua qualidade garantida em to-
das as etapas do tratamento, da armazenagem e dis-
tribuição, mediante monitoramento microbiológico 
e físico-químico. E especifica que as análises men-
sais e semestrais devem ser realizadas em laborató-
rios habilitados pela Rede Brasileira de Laboratórios 
Analíticos em Saúde — REBLAS (BRASIL, 2004). 

Tabela 1. Padrão de qualidade da água tratada utilizada na preparação de solução para diálise, segundo 
RDC Nº 154, de 15 de junho de 2004 

COMPONENTES VALOR MÁXIMO PERMITIDO FREQUÊNCIA DE ANÁLISE 

Coliforme total Ausência em 100 ml Mensal 

Contagem de bactérias heterotróficas 200 UFC/ml Mensal 

Endotoxinas 2 EU/ml Mensal 

Nitrato 2 mg/l Semestral 

Alumínio 0,01 mg/L Semestral 

Cloramina 0,1 mg/L Semestral 

Cobre 0,1 mg/L Semestral 

Fluoreto 0,2 mg/L Semestral 

Sódio 70 mg/L Semestral 

Cálcio 2 mg/L Semestral 

Magnésio 4 mg/L Semestral 

Potássio 8 mg/L Semestral 

Bário 0,1 mg/L Semestral 

Zinco 0,1 mg/L Semestral 

Sulfato 100 mg/L Semestral 

Arsênico 0,005 mg/L Semestral 

Chumbo 0,005 mg/L Semestral 

Prata 0,005 mg/L Semestral 

Cádmio 0,001 mg/L Semestral 

Cromo 0,014 mg/L Semestral 

Selênio 0,09 mg/L Semestral 

Mercúrio 0,0002 mg/L Semestral 

Berílio 0,0004 mg/L Semestral 

Tálio 0,002 mg/L Semestral 

Antimônio 0,006 mg/L Semestral 

Fonte: RDC Nº 154/2004. 
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 De acordo com a RDC nº 154/2004 (versão 2006), 
deve ser estabelecido por escrito à rotina de fun-
cionamento do serviço, com assinatura do respon-
sável técnico e do enfermeiro responsável, o con-
trole do funcionamento do sistema de tratamento 
da água utilizada para diálise referente aos proce-
dimentos de operações, à manutenção do sistema e 
de verificação da qualidade da água. 

Sob o ponto de vista sanitário, a inobservância dos 
riscos de contaminação, bem como práticas inade-
quadas nessa água, imprimem graves consequências 
aos pacientes em HD (VASCONCELOS, 2012). Por 
essa razão, é muito importante que a pureza da água 
utilizada para diálise seja conhecida e controlada. 

3.1.3 Contaminantes da água em hemodiálise

Todas as substâncias de pequeno peso molecular 
presentes na água têm acesso direto à corrente san-
guínea do paciente, levando ao aparecimento de efei-
tos adversos, muitas vezes, letais (RAMIREZ, 2009). 
E, segundo Coelho, Fernandes e Holanda (2009): 

Pacientes com IRC, submetidos à (HD), são 
particularmente vulneráveis a contaminantes na 
água utilizada para preparação do dialisato ou no 
reprocessamento dos capilares [...] tais contami-
nantes, incluem: alumínio, cálcio, cloro, clorami-
nas, cobre, fluoretos, magnésio, nitratos, sódio, 
sulfato e zinco, além de bactérias e endotoxinas. 

Em 1989, o Food Drug Administration (FDA) 
revisou e publicou um manual de tratamento em 
água de diálise, relacionando os sintomas com as 
possíveis causas de contaminação da água, os quais 
foram: anemia, por alumínio, cloramina, cobre e 
zinco; doença óssea, por alumínio e flúor; hemó-
lise, por cobre, nitratos, cloraminas; hipertensão, 
por cálcio e sódio; hipotensão, por bactéria, endo-
toxina e nitratos; acidose metabólica, por baixo pH 
e sulfatos; degeneração neurológica, por alumínio; 
náusea e vômito, por bactéria, cálcio, cobre, en-
dotoxina, baixo pH, magnésio, nitratos, sulfatos e 
zinco; morte, por alumínio, flúor, endotoxina, bac-
téria e cloramina (SIMÕES; PIRES, 2004). 

3.1.3.1 Contaminantes químicos

A presença de contaminantes químicos pode le-
var a anemias, osteopatias, hipertensão, hipoten-
são, acidose e distúrbios neurológicos (LYDIO; 
GOMES, 2013). 

Arsênio, cádmio e chumbo estão entre os princi-
pais contaminantes a serem controlados, por serem 
extremamente tóxicos (SANTOS; GONÇALVES; 
JACOB, 2009), fazendo parte do programa de con-
trole da qualidade da água para diálise, realizado 
pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde (INCQS/FIOCRUZ), a fim de monitorar 
e garantir a segurança desse tratamento. 

A exposição ao arsênio tem sido associada à hi-
pertensão, podendo causar danos severos nos sis-
temas renal, hematopoiético e hepático (SILVA; 
MOREIRA, 2009). 

O cádmio é um elemento extremamente tóxico, sen-
do os principais sinais e sintomas de intoxicação o 
dano renal com proteinúria, alterações na memó-
ria, alterações cognitivas, velocidade psicomotora e 
doença óssea (osteomalácia) (MOSSINI et al., 2014). 

A intoxicação aguda por chumbo em pacientes 
em tratamento de HD pode ocasionar anemia hi-
pocrômica, dor abdominal e anorexia, desordens 
neuromusculares e encefalopatia, podendo evoluir 
até o coma e a morte (SILVA; MOREIRA, 2009). 

O zinco em excesso na água para HD pode levar ao 
aparecimento de anemia hemolítica, além de náu-
seas e vômitos. O acúmulo crônico está relaciona-
do a casos de encefalopatia (PEGORARO, 2005). 

Dos contaminantes metálicos presentes com 
maior frequência na água, o alumínio é o que cau-
sa maior problema aos pacientes com IRC, poden-
do estar relacionado à encefalopatia, a uma forma 
específica de osteomalácia e de anemia microcíti-
ca (CARVALHO, 2005). 

A concentração elevada de sódio na água para 
HD pode causar hipertensão, convulsão, vômito, 
taquicardia e dificuldades para respirar (PEGO-
RARO, 2005).
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O excesso de cobre ataca o fígado e o cérebro, pro-
vocando hepatite e sintomas neurológicos e psi-
quiátricos (VASCONCELOS, 2012). 

A grande lipossolubilidade do mercúrio leva ao 
acúmulo no sistema nervoso central, causando 
tremores, paralisias e manifestações psiquiátricas 
(PEGORARO, 2005). 

A presença de grandes quantidades de cálcio e 
magnésio na água não tratada produz a “síndrome 
da água dura”, que se caracteriza pelo aparecimen-
to de náuseas, vômitos, letargia, fraqueza muscular 
e hipertensão arterial (PEGORARO, 2005). 

Os efeitos da presença de cloro podem provocar 
hemólise, dor abdominal, dor torácica, lombar, 
diarreia, calor, coagulação no capilar (VASCON-
CELOS, 2012). “Caso a hemólise não seja reconhe-
cida precocemente, desenvolve-se a hipercalemia 
severa que pode levar à morte” (COELHO; FER-
NANDES; HOLANDA, 2009). 

Estanho, arsênio e estrôncio podem estar presentes 
na água de abastecimento e causar complicações 
nos pacientes em hemodiálise por acúmulo teci-
dual (PEGORARO, 2005). 

3.1.3.2 Contaminantes microbiológicos

Os contaminantes microbiológicos mais frequen-
tes são bactérias gram-negativas e seus produtos 
de degradação, tais como endotoxinas e peptidio-
glicanos (BUGNO et al., 2007). Estes, quando pre-
sentes no fluido de diálise, podem causar, segundo 
Câmara Neto (2011), 

complicações intradialíticas agudas (reações pi-
rogênicas, instabilidade cardiovascular, dor de 
cabeça, náuseas e cólicas) e manter um estado 
de microinflamação crônica, que pode estar en-
volvido na patogênese de uma série de compli-
cações crônicas típicas do estado urêmico, como 
a amiloidose, a ateroesclerose e a desnutrição. 

As cianobactérias liberam toxinas que são potentes 
e letais. Entre essas toxinas, a microcistina-LR (MC-
-LR) é hepatotóxica; a anatoxina-a, anatoxina-a(s), 

saxitoxina e neosaxitoxina são neurotóxicas (VAS-
CONCELOS, 2012). 

As hepatotoxinas apresentam, entre os efeitos de 
intoxicação, fraqueza, anorexia, inchaço das mem-
branas mucosas e vômito, levando à morte em 
poucas horas ou em poucos dias após a exposição 
inicial à toxina (CARMICHAEL, 1994 apud SAN-
CHES et al., 2012). 

A literatura reporta a ocorrência de um acidente em 
Caruaru, Pernambuco, onde faleceram 65 pacientes 
que faziam hemodiálise, devido à presença de mi-
crocistina-LR na água (SANCHES et al., 2012). 

O controle dessas bactérias somente começou a 
ser feito pela legislação nacional, com a Portaria 
n° 1469, do Ministério da Saúde, de 29/12/2000 
(BRASIL, 2000). Ela estabeleceu os procedimentos 
e responsabilidades relativos ao controle e vigilância 
da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade, tornando obrigatório, pela 
Portaria n° 518/MS (Brasil, 2004), o monitoramen-
to de cianobactérias e cianotoxinas nas estações de 
abastecimento público. Determinou também o va-
lor máximo de microcistinas permitido na água em 
1 μg L-1, “porém, para águas de abastecimento de 
hospitais que realizam hemodiálise, esse valor tem 
que ser igual a zero” (SANCHES et al., 2012). 

A formação de biofilmes, que facilitam a persistên-
cia microbiana nos diferentes pontos do sistema 
e protegem o microrganismo da desinfecção, au-
menta o risco de contaminação e eleva os níveis de 
endotoxinas na água (VARO et al., 2007). 

“A bacteremia pode ocorrer se houver defeitos na 
integridade da membrana do dialisador, se o nível 
de contaminação microbiana da água for elevado 
ou se houver contaminação durante o processo de 
reuso dos dialisadores” (BUGNO et al., 2007). 

Os fungos, durante a última década, surgiram como 
principal causa de infecções adquiridas em ambien-
te hospitalar (SIMÕES; PIRES, 2004). “A incidência 
de infecções fúngicas, especialmente em hemo-
dialisados, vem aumentando gradativamente, sen-



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 3, n. 3, p. 41-52, jan./jun. 2016  |  47 

JESUS, G.P.; ALMEIDA, A.A.  |  Principais problemas gerados durante a terapia de hemodiálise associados à qualidade da água

do que, em geral, a colonização precede a doença” 
(VARO et al., 2007).

3.1.4 Tratamento da água em hemodiálise

No pré-tratamento, são utilizados filtros de areia, 
carvão ativado e abrandadores (para remoção de 
cálcio, magnésio, ferro e manganês), retendo 
grande parte de impurezas orgânicas e químicas. 
Como pós-tratamento, são recomendados filtros 
com porosidade igual ou menor que 0,2 micras, 
que retêm bactérias e endotoxinas. Como pro-
cesso final, a água sofre ação da luz ultravio-
leta com esterilização (LEME; SILVA, 2003). 

Os métodos de tratamento preferenciais são a deio-
nização e a osmose reversa (PEGORARO, 2005). 
Os deionizadores são constituídos por resinas ca-
pazes de eliminar praticamente todos os sais mi-
nerais, além de matérias orgânicas e partículas co-
loidais. A osmose reversa oferece maior segurança 
em razão da sua capacidade de retenção de metais 
pesados e orgânicos dissolvidos na água (SILVA et 
al., 1996; COIMBRA et al., 2007). 

Todos os componentes do sistema de tratamento 
de água podem ser multiplicadores de bactérias e 
fontes de contaminação por endotoxinas, portanto, 
devem ser substituídos ou desinfetados conforme 
rotina preestabelecida (COIMBRA et al., 2007). 

A estratégia para controle da contaminação do sis-
tema de hemodiálise deve incluir a desinfecção dos 
tanques, tubulações e máquinas realizada a um só 
tempo para que se considere a limpeza eficaz (SIL-
VA et al., 1996; VASCONCELOS, 2012). 

Os métodos utilizados para a desinfecção podem 
ser físicos, como a radiação ultravioleta e o aque-
cimento da água até > 80ºC ou químicos, como o 
ozônio, hipocloritos, formaldeído e ácido paracéti-
co (LYDIO; GOMES, 2013). 

“A contagem Padrão de Bactérias é muito impor-
tante durante o processo de tratamento da água, 
visto que permite avaliar a eficiência das várias eta-
pas de tratamento” (VASCONCELOS, 2012). 

A água, depois de purificada, é armazenada em re-
servatórios e distribuída para as máquinas através 
de tubulações. A projeção dessas deve ser realiza-
da, de forma a evitar zonas mortas e volumes de 
água que não circulem (LYDIO; GOMES, 2013).

3.1.5 Importância do monitoramento  
da água de hemodiálise

Programas de monitoramento são importantes ins-
trumentos de ação sanitária para garantir a imple-
mentação de rotinas de manutenção nos sistemas 
de tratamento e distribuição da água para diálise, 
visando à prevenção dos riscos a que se expõem os 
pacientes renais crônicos (VASCONCELOS, 2012). 

A continuidade do monitoramento da água se des-
taca por ser uma medida de controle importante, 
uma vez que somente tecnologia e análises labo-
ratoriais da água não garantem qualidade para he-
modiálise (RAMIREZ, 2009). 

A legislação brasileira estabelece que as clínicas de 
diálise devam realizar, como uma das formas de 
monitoramento da água, avaliações periódicas da 
sua qualidade, com coletas em pontos específicos 
do sistema de distribuição: no ponto contíguo à 
máquina e na sala de reuso (BUZZO et al., 2010).

4. Resultados e Discussão
 O tratamento dialítico modificou o prognóstico dos 
pacientes com IRC, mas também é responsável por 
complicações, cuja intensidade e frequência são cada 
vez mais relatadas (BUGNO et al., 2007). Dentre as 
patologias ou danos aos sistemas fisiológicos rela-
cionados à exposição aos contaminantes da água, as 
mais frequentemente encontradas foram: danos no 
sistema cardíaco e vascular, neoplasias malignas, da-
nos ao sistema renal e patologias do sistema nervoso. 

A maioria das doenças infecciosas e das compli-
cações tóxicas relacionadas à hemodialisadores é 
atribuída a germes presentes na água, causando 
septicemias e endotoxemias que podem provocar 
reações pirogênicas (VASCONCELOS, 2012). 
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As doenças relacionadas a aflorações de ciano-
bactérias preocupam muitas entidades ligadas à 
saúde pública, principalmente depois da tragédia 
ocorrida em Caruaru, Pernambuco, em 1996, visto 
que a microcistina-LR na água pode ocasionar a 
intoxicação e morte de pessoas. Portanto, a análise 
microbiológica e de endotoxina é necessária para 
garantir a ausência de risco biológico. 

Vários estudos mostram relação direta entre o nú-
mero de reações pirogênicas em centros de hemo-
diálise e o nível de bactérias encontrado na água e 
nas soluções de diálise. 

Muitos surtos associados à diálise demonstram o 
potencial de morbidade e mortalidade relaciona-
do às infecções em pacientes dialíticos, sendo que 
muitos desses surtos poderiam ter sido evitados 
pelo uso de adequado tratamento de água, eficien-
te desinfecção do sistema de tratamento e de má-
quinas de diálise, pela adesão a rígidos protocolos 
de reprocessamento de dialisadores e por rigoroso 
monitoramento da qualidade da água tratada. 

Na literatura, encontram-se diversos relatos de 
surtos associados à qualidade da água tratada para 
diálise, entretanto, como somente ocorrências catas-
tróficas tendem a ser publicadas, não se tem ideia 
real da frequência de efeitos adversos do tratamento 
dialítico relacionados à qualidade da água tratada. 

A literatura demonstra, ainda, uma grande carên-
cia de estudos relativos à exposição crônica a agen-
tes tóxicos inorgânicos, por populações em trata-
mento de diálise (SILVA; MOREIRA, 2009). 

O monitoramento precário, muitas vezes em decor-
rência da falta de infraestrutura e de recursos finan-
ceiros para sua correta realização, apesar dos dita-
mes e parâmetros estabelecidos por lei, certamente 
impossibilita uma regulação efetiva da qualidade da 
água utilizada no tratamento de HD, que é um pon-
to fundamental para o aumento da expectativa e da 
qualidade de vida dos pacientes renais crônicos. 

Casos de intoxicação aguda são rapidamente detec-
tados e, normalmente, o nexo causal é facilmente 

definido. Contudo, os casos de exposição crônica de 
pacientes submetidos à HD a esses elementos ainda 
são alvo de grande discussão e, muitas vezes, é extre-
mamente difícil estabelecer a ligação com o quadro 
patológico (SILVA; MOREIRA, 2009). 

Existem poucos relatos na literatura com respeito à 
ocorrência de fungos em águas tratadas e amostras 
de dialisado, bem como os fatores associados e o 
impacto dessas infecções em pacientes sobreviven-
tes (VARO et al., 2007). “No Brasil, assim como na 
legislação internacional, a análise bacteriológica 
de rotina da água usada nos procedimentos de HD 
não inclui a pesquisa e/ou identificação de fungos” 
(VARO et al., 2007). 

Ressalta-se que essa resolução, assim como as ante-
riores, não incluiu nos parâmetros microbiológicos 
as pesquisas de leveduras e P. aeruginosa, “lembrando 
que o gênero bacteriano mais frequentemente isola-
do em águas tratadas para diálise tem sido Pseudo-
monas” (SIMÕES; PIRES, 2004; PERES et al., 2011). 

A importância da P. aeruginosa como patógeno 
hospitalar está associada à resistência aos antibióti-
cos, à susceptibilidade diminuída aos antissépticos 
desinfetantes e à forte capacidade de formação de 
biofilme (FERREIRA; LALA, 2010). Isso mostra a 
importância de um controle maior quanto à pre-
sença dessa espécie na água utilizada em HD. 

Analisando-se a legislação vigente no Brasil, per-
cebe-se uma falha quanto a esse quesito, pois a 
análise de P. aeruginosa não é exigida por lei. No 
entanto, em alguns países, como Austrália, Alema-
nha e Itália, existe a obrigatoriedade dessa análise, 
sendo que o valor permitido deve ser inferior a 1 
UFC/50mL, 1 UFC/100mL e 1 UFC/250mL, res-
pectivamente (LYDIO; GOMES, 2013). Tudo isso 
confirma a importância de padronizações mais 
exigentes para a água utilizada em HD. 

Diante das evidências, verificam-se os riscos a que 
o usuário final, geralmente um paciente debilita-
do, está exposto durante as sessões de hemodiáli-
se. Fica também evidente aos responsáveis de cada 
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setor a importância da sua atuação eficaz nesse 
processo, para que os pacientes, no momento da 
diálise, possam estar confiantes no tratamento, 
certos de que estão sendo atendidos por profissio-
nais habilitados e com suporte de matérias-primas 
e, principalmente, água de qualidade, conforme es-
tabelecido pelas legislações.

5. Conclusão 
Na área hospitalar, é essencial que a água esteja 
totalmente livre de contaminação. No processo de 
HD, é de extrema importância a vigilância à quali-
dade da água destinada aos pacientes, uma vez que 
é o maior insumo utilizado. 

Garantir e manter a qualidade da água usada nos 
procedimentos de hemodiálise reduz a morbidade 
e hospitalizações e, consequentemente, melhora a 
qualidade de vida do paciente renal crônico. 

Sendo a qualidade da água uma das principais fon-
tes de risco em diálise, a prevenção pode ser efetiva 
se houver um sistema de vigilância que envolva co-
leta sistemática de informações, análise e interpre-
tações de dados, de forma organizada e periódica. 

O tratamento e a qualidade da água são de respon-
sabilidade direta dos gestores dos Serviços de Diá-
lise, que devem garantir segurança aos pacientes 
dialíticos, mediante manutenção adequada e con-
trole constante do sistema de distribuição e trata-
mento da água para diálise. 

Ressalta-se a necessidade de uma regulamentação 
que oriente os padrões de qualidade para a água 
fornecida para HD intra-hospitalar, visando à 
maior segurança dos pacientes atendidos. 

Verifica-se a importância das ações de vigilância 
sanitária para garantir a adequação e manutenção 
dos sistemas de tratamento e distribuição que per-
mitam obter água com a qualidade requerida para 
o tratamento dialítico. 

Salienta-se o alerta para a necessidade de padroni-
zação das recomendações oficiais para a qualida-

de tanto dos fluidos quanto da água utilizada em 
HD, objetivando a harmonização e uma referência 
mundial de qualidade, de modo a favorecer o au-
mento da sobrevida dos pacientes. Também seria 
importante a criação de padrões regionais quan-
to à água utilizada para hemodiálise, visto que 
cada região possui particularidades em relação à 
característica e origem da água. Além disso, seria 
relevante também a criação de POPs (Programas 
Orientados Padrão) para os profissionais, de forma 
a otimizar o processo de controle da qualidade da 
água destinada aos pacientes em hemodiálise. 

Diante do que foi exposto neste trabalho, percebe-se 
que existe a necessidade da realização de mais pes-
quisas sobre as complicações que ocorrem durante 
a hemodiálise, visto que os pacientes que aderem 
ao tratamento hemodialítico já têm o histórico de 
saúde muito debilitado e, quando acometidos por 
alguma intercorrência durante a terapia, seu estado 
de saúde pode se agravar ainda mais. 

Constata-se que as características e a origem da 
água utilizada em hemodiálise são de fundamental 
importância para a determinação da profilaxia de 
algumas patologias já bem definidas e outras ainda 
em fase de investigação, secundárias a essa orien-
tação terapêutica. 

As limitações deste estudo foram o viés de sele-
ção, na medida em que houve utilização restrita 
dos descritores, não contemplando palavras como 
“qualidade da água em hemodiálise” e “complica-
ções”, sendo consultadas apenas duas bases de da-
dos, complementando-se com teses e dissertações. 
Em relação às dificuldades encontradas, destaca-se 
a pequena quantidade de artigos originais que tra-
tem da temática, tanto para compor a amostra da 
pesquisa quanto para discussão dos achados. 

Diante do exposto, considera-se premente que sejam 
realizados mais estudos com delineamento metodo-
lógico diferente, a fim de que seja permitida a produ-
ção de evidências científicas mais fortes. Além disso, 
esses estudos devem ser realizados em diversos con-
textos de atuação do profissional de Enfermagem.
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MAIN PROBLEMS GENERATED DURING THERAPY HEMODIALYSIS 
ASSOCIATED WITH WATER QUALITY

Abstract

Chronic renal failure is a major public health problem. With the increasing number of patients on 
dialysis and survival, accumulated evidences that allowed correlate water contaminants with ad-
verse effects to the procedure. Starting from the assumption that the quality of water used in hemo-
dialysis can set some causes of morbimortalidades in CKD patients who undergo dialysis treatment, 
this study has the general objective to compile data on the events and research institutions about in-
cidents by organic and inorganic contaminants in water used in hemodialysis clinics, evaluating ac-
cording to the standards of water treatment, considering the quality and the prevention of risk to the 
patient. The methodology of this study is the literature review of the scientific literature with data 
collection published in Portuguese in Brazil from 2004 to 2014, consulting journals in LILACS and 
SciELO database. The literature demonstrates a great lack of studies on exposure to these elements 
for people on dialysis treatment. The monitoring and maintenance of water purification equipment 
is vital for microbial and chemical quality of the water produced. To ensure and maintain the quality 
of water used in hemodialysis procedures to reduce the mortality and hospitalizations and conse-
quently improves the quality of life of chronic renal patients.

Keywords 

Chronic Renal Failure. Hemodialysis. Water Quality in Hemodialysis. Contaminants. Complications.
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Resumo
A fraqueza e a hipotrofia muscular são complicações frequentemente encontradas nos pacientes 
criticamente enfermos, implicando negativamente a recuperação de suas atividades funcionais. 
O imobilismo é o principal fator causal dessas repercussões musculares. A estimulação elétrica 
muscular surge como uma alternativa terapêutica à mobilização para aqueles pacientes que estão 
impossibilitados de cooperar com o tratamento. Este artigo visa descrever os efeitos do uso da 
estimulação elétrica neuromuscular na Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de uma revisão 
sistemática da literatura, compreendendo artigos publicados na MedLine, ScIELO e LILACS no 
período de 2000 a 2015, utilizando os seguintes descritores: Neuromuscular electrical stimulation. 
Intensive care. Immobility. Muscle weakness. Conclui-se que a estimulação elétrica neuromuscular 
é uma técnica simples e confiável, que provoca respostas positivas quanto aos ganhos de força e 
volume muscular nos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva.
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1. Introdução
No cenário atual, em decorrência do aprimora-
mento no tratamento clínico e dos avanços tec-
nológicos, a sobrevida na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) é uma realidade. Cerca de 80% dos 

pacientes internados na UTI recebem alta hospita-
lar (HATCH, 2011). 

A fraqueza e a hipotrofia muscular são compli-
cações frequentemente encontradas nos pacien-
tes criticamente enfermos, implicando negativa-
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mente a recuperação de suas atividades funcionais 
(CHAMBERS; MOYLAN; REID, 2009). O imobi-
lismo é o principal fator causal dessas repercussões 
musculares. Um estudo realizado com voluntários 
demonstrou efeitos musculares deletérios, princi-
palmente em membros inferiores (MMII), desde a 
primeira semana, quando foram submetidos ao re-
pouso. Após 17 semanas de imobilismo, houve di-
minuição de 30% do volume muscular da panturri-
lha e 18% do volume da coxa. A força muscular de 
dorsiflexores, plantiflexores e extensores de joelho 
foi reduzida, respectivamente, em 9%, 17% e 30% 
(LEBLANC et al., 1992). 

A piora na qualidade de vida pós-alta, além do 
aumento da chance de recidiva de internamento 
na UTI, pode ser atribuída às alterações advindas 
do imobilismo (DOWDY et al., 2005; BROWN et 
al., 2012). 

O fisioterapeuta é o membro da equipe multidisci-
plinar responsável pelo diagnóstico, prevenção e tra-
tamento das limitações funcionais adquiridas após 
longa permanência no leito (PORTA et al., 2005).

Estudos confirmam que a fisioterapia motora pro-
porciona melhora funcional e maior independên-
cia, reduzindo o tempo de internação hospitalar 
(BAILEY et al., 2007; MORRIS et al., 2008). 

A mobilização precoce no leito é considerada a 
primeira escolha terapêutica, haja vista seus be-
nefícios já comprovados em literatura científica 
(GOSSELINK; NEEDHAM; HERMANS, 2012; 
PINHEIRO; CHRISTOFOLETTI, 2012; KAYAM-
BU; BOOTS; PARATZ, 2013). Porém, é necessá-
rio levar em consideração os pacientes internados 
na UTI que se encontram sedados, com alterações 
hemodinâmicas ou com diminuição da cognição, 
impossibilitados de realizar contração muscular 
voluntária e impedindo a sua participação ativa no 
processo de reabilitação (BURTIN et al., 2009).

A intervenção fisioterapêutica pode ser feita sob 
as diversas óticas, incluindo o uso da estimulação 
elétrica neuromuscular, que consiste na contração 
muscular através da excitação do nervo periférico 

por uma corrente elétrica de baixa voltagem. Essa 
corrente será aplicada por meio de eletrodos de su-
perfície dispostos no ponto motor do grupo mus-
cular-alvo (GOSSELINK et al., 2008).

Este artigo tem como objetivo descrever os efeitos 
do uso da estimulação elétrica neuromuscular na 
unidade de terapia intensiva.

2. Metodologia 
O presente estudo constitui uma revisão sistemática 
da literatura, de caráter exploratório, com abor-
dagem qualitativa. As bases de dados utilizadas 
foram as bibliotecas virtuais Medical Literature 
Analysis and Retrival Sistem Online (MedLine), 
Scientific Eletronic Library Online (ScIELO) e Li-
teratura Latino-Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde (LILACS), sendo incluídos artigos 
publicados nas línguas portuguesa e inglesa no 
período de 2000 a 2015. 

Esta revisão de literatura compreendeu artigos que 
abordaram o uso da estimulação elétrica neuro-
muscular em pacientes internados na UTI, sendo 
coletadas informações sobre seus efeitos, parâme-
tros e grupos musculares mais utilizados.

Os artigos foram obtidos usando-se os seguintes 
descritores: Neuromuscular electrical stimulation. 
Intensive care. Immobility. Muscle weakness. Todos 
foram lidos na íntegra e os autores, confrontados 
quanto à concordância e discordância sobre o uso 
da estimulação elétrica neuromuscular nos pacien-
tes críticos. Um quadro descritivo dos artigos se-
lecionados foi confeccionado para elucidação dos 
resultados encontrados.

3. Resultados e Discussão
É crescente o uso da estimulação elétrica neuromus-
cular como uma estratégia para atenuar a atrofia e 
redução da força muscular em pacientes sedados e/
ou impossibilitados de cooperar na mobilização. O 
quadro 1 apresenta os 8 estudos selecionados para 
esta revisão bibliográfica.
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Quadro 1. Descrição dos estudos selecionados

Autores (ano) Objetivo Resultado Conclusão

Zanotti et al. (2003) 
Avaliar o efeito da EENM* 
na força muscular e inde-
pendência funcional.

Houve aumento signifi-
cativo da força muscular 
e redução de dias para 
transferência do leito para 
a cadeira.

Favorável à EENM.

Gerovasali et al. (2009a) 
Avaliar o efeito da EENM 
na preservação do volume 
muscular.

A EENM preservou volu-
me muscular.

Favorável à EENM.

Gerovasali et al. (2009b) 
Avaliar o efeito sistêmico, 
em curto prazo, da EENM 
na microcirculação.

A EENM causou aumento 
na taxa de consumo de 
oxigênio e de reperfusão.

Favorável à EENM.

Routsi et al. (2010) 
Avaliar a eficácia da EENM 
na prevenção da polineu-
ropatia do doente crítico.

A EENM impediu o de-
senvolvimento da polineu-
ropatia do doente crítico.

Favorável à EENM.

Gruther at al. (2010) 
Avaliar o efeito da EENM 
no volume muscular.

A EENM aumentou o vo-
lume muscular no grupo 
crônico.

Favorável à EENM no 
grupo crônico.

Poulsen et al. (2011) 
Avaliar o efeito da EENM 
na preservação da massa 
muscular.

O volume muscular não 
foi afetado pela EENM.

Indiferente ao uso EENM.

Karatzanos et al. (2012)  
Investigar os efeitos da 
EENM na força muscular.

Houve um aumento 
significativo da força 
muscular.

Favorável à EENM

Kho et al. (2015) 
Avaliar os benefícios da 
EENM na alta hospitalar.

Não houve diferença de 
força muscular dos MMII 
entre os grupos.

Indiferente ao uso da 
EENM quanto ao objetivo 
principal.

Fonte: Elaborado pelo Autor. * EENM = estimulação elétrica neuromuscular, MMII = membros inferiores.

Gerovasali et al. (2009a) investigaram o impac-
to da estimulação elétrica neuromuscular sobre o 
volume muscular em pacientes com doença crítica 
internados na UTI e respirando com o suporte do 
ventilador mecânico. A amostra foi randomizada 
para receber sessão diária de estimulação elétrica 
neuromuscular ou permanecer no grupo-contro-
le sem a estimulação. O protocolo de estimulação 
consistiu de sessões diárias de 55 minutos, aplicada 
nos músculos quadríceps e fibular longo, do 2º até 
o 9º dia após a admissão na UTI. O volume mus-
cular foi avaliado com ultrassonografia (USG). Em 

ambos os grupos, houve redução desse volume, 
porém, na avaliação de intergrupos, a diminuição 
do volume muscular do grupo-controle foi estatis-
ticamente maior. 

Gruther et al. (2010) também avaliaram o impacto 
da estimulação elétrica neuromuscular no volume 
muscular em pacientes críticos de uma UTI, na fase 
aguda (menos de 7 dias de internação na UTI) e na 
fase crônica (mais de 14 dias de permanência na 
UTI). A estimulação elétrica neuromuscular foi apli-
cada no músculo quadríceps uma vez ao dia, 5 dias 
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na semana, por um período de 4 semanas, com du-
ração de 30 minutos progredindo para 60 minutos 
a partir da 2ª semana. Um grupo-controle também 
foi criado em ambas as fases de internação, sendo os 
elétrodos também acoplados no quadríceps, porém, 
a intensidade era programada para que nenhuma 
contração muscular fosse visível ou palpável. A USG 
foi o método utilizado para avaliar o volume mus-
cular. No grupo na fase aguda, não houve diferenças 
estatísticas significativas entre o grupo submetido 
à estimulação elétrica neuromuscular e o grupo-
-controle. Já na fase crônica, houve diferenças sig-
nificativas entre os grupos. Aqueles que realizaram 
o protocolo de eletroestimulação neuromuscular 
mostraram uma espessura muscular significativa-
mente maior quando comparada ao grupo-controle. 

Embora utilizando um método avaliativo diferente 
e uma população amostral específica, Poulsen et 
al. (2011) não observaram benefícios com o uso 
da estimulação elétrica neuromuscular no volume 
muscular, contrariando os resultados de Gerovasa-
li et al. (2009a) e Gruther et al. (2010). 

Poulsen et al. (2011) constataram que os pacientes 
com choque séptico reduziram de 16 a 20% o volu-
me muscular do músculo quadríceps na primeira se-
mana de internação na UTI. Com um protocolo que 
utilizou frequência menor, o membro inferior que 
foi submetido à sessão diária de estimulação elétrica 
neuromuscular, com duração de 60 minutos, por 7 
dias consecutivos, não teve diferenças estatisticamen-
te significativas na perda do volume muscular, avalia-
do com tomografia computadorizada, quando com-
parado com o membro contralateral não estimulado.

Gerovasali et al. (2009b) observaram que, após 
uma sessão de 45 minutos de estimulação elétrica 
neuromuscular em pacientes criticamente enfer-
mos, há um aumento na taxa de consumo de oxi-
gênio e de reperfusão, indicando o efeito sistêmico, 
em curto prazo, dessa estratégia terapêutica. Não 
houve repercussão da técnica sobre os níveis de 
gases e lactato no sangue arterial, nem alteração de 
oxigênio no sangue venoso, o que só ratifica que a 
estimulação elétrica neuromuscular é um método 

seguro, incapaz de causar prejuízo em indivíduos 
já gravemente doentes. 

Os achados de Karatzanos et al. (2012) corroboram 
os de Gerovasali et al. (2009b). Eles demonstraram 
que sessões diárias de 50 minutos nos músculos 
quadríceps e fibular longo conservam a força mus-
cular dos músculos estimulados. Contudo, grupos 
musculares que não sofreram intervenção elétrica 
também preservaram sua força, sugerindo, portan-
to, que a estimulação elétrica neuromuscular pro-
voca efeito sistêmico.

As evidências encontradas por Karatzanos et al. 
(2012), com relação à preservação da força muscu-
lar, já haviam sido reportadas desde 2003, em um 
estudo que ganhou destaque no cenário mundial 
da terapia intensiva. 

Zanotti et al. (2003) estudaram o uso da estimulação 
elétrica neuromuscular em pacientes com doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), ventilados 
mecanicamente. A amostra da pesquisa foi divida 
em 2 grupos: o grupo que seria submetido à esti-
mulação elétrica neuromuscular, associado à mo-
bilização dos membros superiores e inferiores, e o 
grupo-controle, que realizou apenas a mobilização 
dos membros. Após 4 semanas de programa de rea-
bilitação, o grupo que realizou 5 sessões semanais de 
estimulação elétrica nos músculos quadríceps e glú-
teo, com duração máxima de 30 minutos, aumentou 
mais a força muscular que o grupo-controle. Além 
disso, os pacientes que combinaram as duas técni-
cas sentaram na cadeira antes do grupo-controle, 
demonstrando maior independência funcional e 
impacto positivo na qualidade de vida. 

Entretanto, a publicação mais recente não obser-
vou diferenças estatísticas na força muscular dos 
MMII, na alta hospitalar, entre o grupo que reali-
zou sessões de eltroestimulação muscular associa-
da a exercícios quando comparado ao grupo que 
fez o protocolo de fisioterapia habitual. Kho et al. 
(2015) sugeriram um tratamento diário da estimu-
lação elétrica neuromuscular, consistindo de uma 
sessão de 60 minutos ou duas sessões de 30 minu-
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tos. Os músculos selecionados para a aplicação fo-
ram o quadríceps, tibial anterior e o gastrocnêmio. 
Todavia, resultados secundários positivos foram 
obtidos nesse estudo, ou seja, os pacientes do gru-
po que sofreu intervenção caminharam duas vezes 
mais na alta hospitalar, necessitando de novos es-
tudos confirmatórios para avaliar os efeitos benéfi-
cos da estimulação elétrica muscular na capacida-
de funcional e qualidade de vida.

Com o intuito de combater a polineuropatia, uma 
situação clínica muito comum na UTI, caracteri-
zada por fraqueza muscular severa e diminuição 
ou ausências dos reflexos tendinosos, Routsi et al. 
(2010) estudaram o impacto da estimulação elétri-
ca neuromuscular no desenvolvimento desse agra-
vo crítico. Eles observaram, no seu estudo clínico 
controlado e randomizado, que sessões diárias de 
55 minutos de estimulação elétrica neuromuscular 
impediram o desenvolvimento da polineuropatia. 
Além disso, os pacientes submetidos à estimulação 
elétrica neuromuscular permaneceram, por um 
tempo menor, ventilados mecanicamente quando 
comparados ao grupo-controle. Assim, a estimula-
ção elétrica neuromuscular poderá ser usada como 
uma ferramenta preventiva. 

Pelas evidências encontradas, é seguro afirmar que 
a estimulação elétrica neuromuscular é uma técni-
ca de baixo custo e confiável. Ela foi bem tolerada 
pelos pacientes e não provocou nenhum efeito ad-
verso, durante ou após sua aplicação. O seu grande 
diferencial está na prontidão do seu uso, já que in-
depende da colaboração do paciente, podendo ser 
utilizada, de imediato, na UTI.

O quadríceps foi o principal músculo tratado, pro-
vavelmente pelo seu tamanho e localização — em 
região anterior de membro inferior — facilitando 

a aplicação da técnica, já que o paciente crítico, 
geralmente, adota a posição de decúbito dorsal no 
leito. Além disso, é uma musculatura que está di-
retamente envolvida nas principais atividades da 
vida diária, como a deambulação e transferências. 

Dentre os estudos analisados, não foi observada 
conformidade quanto aos protocolos de estimu-
lação elétrica neuromuscular e seus métodos de 
avaliação. No geral, foi realizada uma sessão diária, 
com tempo de aplicação de 30 a 60 minutos. Não 
há consenso quanto à duração da terapia com a ele-
troestimulação. As configurações da corrente elétri-
ca seguiram o seguinte padrão: bifásica e simétrica, 
frequência variando de 35 a 50Hz, largura de pulso 
variando entre 300 e 400µs e intensidade mínima 
programada até ser visualizada contração muscular.

4. Conclusão 
A maioria dos estudos utilizados nesta revisão sis-
temática mostrou-se favorável ao uso da estimu-
lação elétrica neuromuscular. Esta é uma técnica 
simples e confiável, que provoca respostas positi-
vas quanto aos ganhos de força e volume muscular 
nos pacientes internados na UTI.

A literatura ainda é escassa sobre essa temática, 
sendo necessária uma continuidade nestas pesqui-
sas. Entretanto, é imprescindível a padronização 
dos parâmetros da corrente elétrica, do método de 
avaliação e dos protocolos de tratamento (início e 
período do tratamento, duração da sessão, quan-
tidade de sessões/semana, músculo utilizado). Os 
futuros estudos deverão também atentar-se a in-
vestigar os efeitos da estimulação elétrica neuro-
muscular após a alta hospitalar e seu impacto na 
qualidade de vida.

BENEFIT OF ELECTRICAL STIMULATION NEUROMUSCULAR IN INTENSIVE CARE UNIT

Abstract

The muscle weakness and atrophy are complications often found in critically ill patients, producing 
a negative effect on recovery of their functional activities. Immobilization is the main causal factor 
of these muscle repercussions. The muscle electrical stimulation appears as an alternative therapeu-
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tic to mobilization for those patients who cannot cooperate with treatment. The purpose of this 
article is to describe the effects of using neuromuscular electrical stimulation in the intensive care 
unit. This is a systematic review of the literature, including articles published in MedLine, ScIELO 
and LILACS from 2000 to 2015 involving the following keywords: “neuromuscular electrical stim-
ulation”, “intensive care”, “immobility” and “muscle weakness”. It concludes that the neuromuscu-
lar electrical stimulation is a simple and reliable technique that causes positive responses about the 
strength gains and muscle volume at patients admitted to the intensive care unit.

Keywords 
Neuromuscular electrical stimulation. Intensive care unit. Muscle weakness. Muscle atrophy.
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Resumo
O brinquedo terapêutico (BT) vem sendo utilizado na prática clínica da assistência de En-
fermagem como recurso para orientação e preparo da criança frente a situações advindas do 
processo de hospitalização. Essa prática possui inúmeros benefícios, porém, não é isenta de 
dificuldades. Diante disso, objetivou-se identificar as vantagens do uso do brinquedo e as di-
ficuldades encontradas pela equipe de Enfermagem na utilização do mesmo como recurso 
de cuidado à criança hospitalizada. Trata-se de uma revisão de literatura através de pesquisa 
eletrônica que utilizou artigos científicos publicados no período de 2004 a 2014 em base de 
dados Bireme (Biblioteca Virtual da Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online). As 
vantagens identificadas no estudo do uso do BT estão relacionadas ao preparo da criança para 
os procedimentos, criação e/ou fortalecimento de vínculo entre profissional-criança-família, 
além de atuar como instrumento terapêutico e de humanização. As dificuldades enfrentadas 
pela equipe estão associadas ao despreparo dos estudantes de enfermagem relativo à utilização 
do brinquedo, que se estende para a prática clínica, falta de estrutura física e de recursos hu-
manos. Conclui-se que, apesar das dificuldades enfrentadas para a implantação dessa prática, o 
enfermeiro atuante na pediatria deve utilizar o brinquedo em sua rotina diária, instrumentali-
zando a equipe de Enfermagem para o cuidado direto com a criança, com a utilização correta 
da técnica, promovendo bem-estar, potencializando benefícios e reduzindo as possibilidades 
de traumas associados à internação.
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1. Introdução
O processo de hospitalização gera na criança uma 
situação de estresse, pois ela sai do conforto de seu 
lar, junto de seus familiares, e do ambiente escolar, 
e fica cercada de pessoas estranhas, que invadem a 
sua privacidade, convivendo constantemente com 
procedimentos dolorosos, repletos de tabus e sig-
nificados (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010). 

Por este motivo, o uso das atividades lúdicas está 
sendo acrescentado às ações hospitalares, passan-
do a ter grande importância e relevância na saúde, 
amenizando nas crianças sentimentos negativos, 
como impotência, tristeza e frustração causados 
pelo processo de hospitalização (BRASIL; SCH-
WARTZ, 2005). 

As atividades lúdicas podem ser expressas através 
de jogos, brincadeiras, dança, música, teatro, den-
tre outras, é tudo que provoca emoção, alegria, es-
piritualidade e prazer. Dessa maneira, Olivo (1998) 
relata que o lúdico faz parte das necessidades hu-
manas, facilitando as relações interpessoais, ou seja, 
criança, acompanhante e profissional, e permite 
com que o ser hospitalizado compreenda as expe-
riências dolorosas e conflituosas com mais esponta-
neidade. Pode-se afirmar que o riso influi de manei-
ra positiva na saúde, acelerando, em muitos casos, 
o processo de cura (BRASIL; SCHWARTZ, 2005). 

Em 1970, Florence Nightingale já destacava a im-
portância de o enfermeiro conhecer e aplicar o 
brinquedo na assistência da enfermagem pediá-
trica. Utilizava-se o brinquedo através de histórias 
cantadas e jogos com anatomia corporal, além de 
promover períodos de recreação, pois é sabido 
que brincar é a atividade mais importante da vida 
da criança. É através dela e de suas vertentes que 
a mesma se comunica com o meio onde vive, ex-
pressando seus sentimentos, ansiedades e frustra-
ções, frente à internação hospitalar, tornando tudo 
isto, certamente, menos traumático, o que, con-
sequentemente, acelera sua recuperação (MAIA; 
RIBEIRO; BORBA, 2010; FRANCISCHINELLI; 
ALMEIDA; FERNANDES, 2012). 

O brinquedo terapêutico (BT) consiste em um ins-
trumento desenvolvido para a criança aliviar a an-
siedade causada por experiências incomuns para a 
idade, que costumam ser ameaçadoras e requerem 
mais do que recreação para resolver a angústia as-
sociada. Sempre que a criança apresentar dificul-
dade em compreender ou lidar com uma experiên-
cia difícil, ou precisar ser preparada para algum 
procedimento doloroso e/ou invasivo, deve-se uti-
lizar o BT (RIBEIRO; SABATÉS; RIBEIRO, 2001). 

O BT se apresenta em três tipos: o Brinquedo Dra-
mático, que permite a descarga emocional; o Brin-
quedo Instrucional, que ajuda a criança na com-
preensão do tratamento e no esclarecimento de 
conceitos errôneos e o Brinquedo Capacitador de 
funções fisiológicas, o qual busca desenvolvimento 
de atividades em que as crianças possam, de acor-
do com suas necessidades, melhorar ou manter 
suas condições físicas (KICHE; ALMEIDA, 2009; 
SIMÕES JUNIOR; COSTA, 2010). 

Relativo à criança doente, o brinquedo apresenta 
quatro funções: a primeira, permitir que a crian-
ça libere a raiva por meio da expressão; a segun-
da consiste em reproduzir experiências dolorosas 
e compreendê-las; a terceira é estabelecer um elo 
entre o lar e o hospital e a quarta é retrair-se para 
readquirir o controle (SOUZA et al., 2012). 

Entre as estratégias para a criação de um am-
biente hospitalar mais humanizado está o uso do 
brinquedo/BT, o qual distanciará os sentimentos 
de medo e ansiedade, tão presentes no cotidiano 
infantil, da criança que será submetida a proce-
dimentos considerados dolorosos e angustiantes. 
Contudo, o enfermeiro deve avaliar a forma mais 
adequada de se aproximar, desenvolvendo empa-
tia entre ambos, pois é uma possibilidade de ver 
e compreender o mundo com os olhos da criança 
e de estabelecer vínculos de amizade e amor entre 
enfermeiro-criança-família (FRANCISCHINEL-
LI; ALMEIDA; FERNANDES, 2012). 

Com o propósito de ampliar as discussões acerca 
da atuação do enfermeiro frente ao uso do BT, foi 
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realizado este estudo visando identificar vantagens 
do uso do brinquedo e as dificuldades encontra-
das pela equipe de Enfermagem na sua utilização 
como recurso de cuidado à criança hospitalizada.

2. Metodologia 
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 
no campo empírico da pediatria, cujo tema é En-
fermagem e o BT (vantagens do uso e dificulda-
des). A revisão de literatura foi elaborada através 
do levantamento bibliográfico de artigos em fontes 
primárias publicados no período de 2004 a 2014, 
no idioma português, em bases de dados eletrôni-
cos Bireme (Biblioteca Virtual da Saúde) e SciELO 
(Scientific Eletronic Library Online). 

A escolha do objeto de estudo se deu pelo fato de 
percebermos que, na prática, o BT é pouco utili-
zado na assistência da equipe de Enfermagem à 
criança hospitalizada, buscando-se responder à 
questão norteadora: “Quais são as vantagens do 
uso e as dificuldades encontradas na utilização do 
BT na assistência de Enfermagem?”. 

Dado o processo de pesquisa junto às bases de da-
dos, os critérios de inclusão estabelecidos para a 
elaboração do artigo foram os periódicos condi-
zentes com o tema proposto e com o objetivo do 
estudo, com texto completo, no idioma português. 
Foram encontrados 57 artigos científicos, destes, 9 
foram incluídos de acordo com as seguintes pala-
vras-chave: Enfermagem pediátrica, Jogos e brin-
quedos, Criança hospitalizada, Cuidados de En-
fermagem. O estudo fez uma análise interpretativa 
das evidências disponíveis na literatura acerca da 
temática, construindo um quadro com a distribui-
ção dos periódicos, com o intuito de proporcionar 
melhor objetividade e visibilidade das autoras refe-
rente ao conteúdo pesquisado e sistematizado. 

Considerando os critérios de inclusão e exclusão, 
a análise dos dados foi organizada verificando-se a 
convergência e/ou divergência com as informações 
da literatura publicada, descrevendo-se todos os re-
sultados obtidos, que serão apresentados utilizando 

as seguintes categorias de análise: Vantagens do uso 
do brinquedo terapêutico na Enfermagem e as Di-
ficuldades enfrentadas pela equipe de Enfermagem 
durante a utilização do brinquedo terapêutico. 

3. Resultados e Discussão
O BT vem sendo utilizado com foco em ajudar a 
criança no alívio da ansiedade vivenciada durante 
o processo de hospitalização, permitindo que ela 
exponha o que sente (medo, ansiedade, tensão e ne-
cessidades) e, assim, assimile o tratamento através 
do esclarecimento dos procedimentos pela equipe 
de Enfermagem, uma vez que esta categoria profis-
sional encontra-se mais próxima da criança durante 
o internamento (CINTRA; SILVA; RIBEIRO, 2006). 

Após análise dos artigos científicos, foi possível 
determinar duas categorias: vantagens do uso do 
BT pela equipe de Enfermagem e as dificuldades 
enfrentadas durante a aplicação do BT por essa ca-
tegoria profissional.

3.1 Vantagens do uso do brinquedo  
terapêutico na enfermagem

Diante dos artigos, é possível perceber que a utili-
zação do BT se dá de maneira efetiva pela enferma-
gem, pois, através de seu uso, a equipe pode orien-
tar os procedimentos que irão realizar, deixando a 
criança mais tranquila, promovendo sentimentos 
positivos, fazendo com que o pequeno esqueça que 
se encontra no ambiente hospitalar, transforman-
do este em um ambiente mais agradável e tornan-
do uma experiência menos traumática. Promove, 
também, um vínculo entre profissional, criança e 
familiar, sendo, portanto, um recurso facilitador. 

O brinquedo é visto como instrumento auxiliador 
das fantasias que fazem parte do mundo imaginá-
rio das crianças, pois pode ser utilizado no preparo 
para procedimentos, principalmente invasivos, que 
vão de uma simples punção venosa a procedimen-
tos mais complexos, como os cirúrgicos (MAIA; 
RIBEIRO; BORBA, 2008; FRANCISCHINELLI; 
ALMEIDA; FERNANDES, 2012). 
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Com o uso de um boneco, é possível que a crian-
ça dramatize o procedimento no brinquedo, com 
isso, os pacientes perdem o medo, fazendo com 
que o processo seja menos traumatizante para a 
criança e o acompanhante (JANSEN; SANTOS; 
FAVERO, 2010). 

As atividades lúdicas tornam o ambiente hospitalar 
mais saudável e agradável, ajudando a criança a brin-
car livremente e vencer as adversidades enfrentadas 
nesse ambiente, desmistificando a ideia de que aque-
le local proporciona somente medo, dor e sofrimento 
(MAIA; RIBEIRO; BORBA, 2008; TONETE; SAN-
TO; PARADA, 2008; NASCIMENTO et al., 2011). 

Dessa forma, podemos perceber que a reprodu-
ção do procedimento em um brinquedo prepara 
a criança para as condutas médicas e a liberta de 
sentimentos negativos, além de esclarecer concei-
tos errôneos que ela traz do mundo imaginário de 
que o hospital é ambiente assustador. 

Outro benefício que o brinquedo proporciona para 
a enfermagem é o estreitamento das relações, tanto 
com a criança quanto com a família. As brincadeiras 
estabelecem uma interação baseada na confiança e 
segurança, fazendo com que criança/família fiquem 
mais tranquilas e à vontade para expor suas dúvidas 
e medos ocasionados pelo processo de internamen-
to. Isso fará com que o enfermeiro entenda melhor a 
criança e os motivos pelos quais apresenta determi-
nados comportamentos (MAIA; RIBEIRO; BORBA, 
2008; MAIA,; RIBEIRO; BORBA, 2011; NASCI-
MENTO et al., 2011; SOUZA et al., 2012; FRAN-
CISCHINELLI; ALMEIDA; FERNANDES, 2012). 

A equipe deve oferecer cuidado específico a cada 
criança, demonstrando fiel afeição, apoio e cari-
nho, deixando-a confortável, animando-a e con-
ferindo-lhe momentos de descontração, o que 
facilita a construção dos vínculos necessários (TO-
NETE; SANTO; PARADA, 2008). 

Assim, podemos considerar que o profissional que 
utiliza o brinquedo como forma de estreitar o vín-
culo com a criança e a família está mais preparado 
para cuidar dessa clientela e fazer com que ela passe 

a enxergá-lo como um profissional que não só de-
sempenha atividades dolorosas, mas também brinca. 

O cuidado à criança precisa ser realizado sem des-
vincular o cuidado físico do emocional. Devem ser 
levados em consideração o seu comportamento e 
os traumas vivenciados por elas, o que diminuirá 
sua resistência ao tratamento, tornando-a mais 
cooperativa, fazendo com que o brinquedo ve-
nha proporcionar uma ação terapêutica. Assim, 
o tempo de internamento será minimizado, con-
tribuindo para o seu desenvolvimento (TONETE; 
SANTO; PARADA, 2008; MAIA; RIBEIRO; BOR-
BA, 2011; NASCIMENTO et al., 2011; CUNHA; 
SILVA, 2012; FRANCISCHINELLI; ALMEIDA; 
FERNANDES, 2012). 

Então, entende-se que o cuidado à criança deve ser 
feito de forma integral, levando em consideração 
também as questões emocionais e psicológicas. 
Isso ajudará o seu desenvolvimento, atuando com 
um instrumento humanizador e terapêutico. 

Esse instrumento promove também a interdiscipli-
naridade, uma vez que sua aplicação torna-se reco-
nhecida pelos outros profissionais, além de gerar 
integração dos membros da equipe de saúde, aper-
feiçoando o modo de cuidar e tornando o traba-
lho mais agradável (TONETE; SANTO; PARADA, 
2008; MAIA; RIBEIRO; BORBA, 2011). 

A enfermagem tem o compromisso de estimular o 
uso do BT, assim, utiliza como forma de divulgação 
dos conhecimentos sobre esse assunto a publicação 
de artigos científicos. Na docência, existe a tentativa 
de promover um elo entre a teoria e a prática, favo-
recendo discussão sobre a experiência do aluno e os 
benefícios que emergem da vivência dessa prática, 
que, quando satisfatória, leva-a a sentir-se realiza-
da e entusiasmada para prosseguir o ensino sobre o 
brinquedo (MAIA; RIBEIRO; BORBA, 2008; MAIA; 
RIBEIRO; BORBA, 2011; CUNHA; SILVA, 2012). 

O brincar é importante para a criança, a equipe de 
saúde deve reconhecer essa necessidade e incorpo-
rá-la ao seu cotidiano. A Resolução do Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEN) nº 295, no ar-
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tigo 1º, afirma que é competência do enfermeiro 
atuante na pediatria a utilização da técnica do BT 
durante a realização do cuidado à criança hospita-
lizada e sua família (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 
2010; CUNHA; SILVA, 2012). 

Dessa maneira, podemos perceber que o uso do lú-
dico na assistência à criança é benéfico tanto para ela 
quanto para a enfermagem, devendo estar presente 
no cuidado do pequeno paciente hospitalizado.

3.2 Dificuldades enfrentadas pela equipe 
de enfermagem durante a utilização do 
brinquedo terapêutico

Todos os autores foram unânimes ao relatar que 
a utilização do brinquedo facilitou a aceitação e a 
realização dos procedimentos de enfermagem. Po-
rém, existem também as dificuldades encontradas 
no uso do BT. 

 A equipe de Enfermagem atuante na instituição 
não adota, rotineiramente, o uso do BT para a 
realização dos cuidados, apesar de conhecer a im-
portância e possuir materiais adequados para tal 
(JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010). 

 Nas instituições, os protocolos de punção venosa 
periférica descrevem como esse procedimento deve 
ser feito, ou seja, a técnica adequada, onde detalhes 
da técnica e materiais utilizados são descritos. Não 
são levadas em consideração as necessidades psicos-
sociais da criança, sendo esse procedimento habi-
tualmente feito de forma tal que acaba por desenvol-
ver traumas psíquicos nela (CUNHA; SILVA, 2012). 

 Na prática diária, percebemos que as instituições 
não incluíram nos seus protocolos o uso do BT. 
Com isso, a punção venosa, que é um dos proce-
dimentos mais utilizados, ainda contribui para au-
mentar o medo e a ansiedade da criança, expresso 
por meio do choro, raiva e até mesmo por agressões. 

Com o intuito de atender à demanda e à necessi-
dade fisiológica da criança, visando à recuperação 
de sua saúde, os profissionais da equipe de Enfer-
magem, muitas vezes, dedicam pouca ou nenhuma 

atenção às questões psicológicas e sociais da crian-
ça hospitalizada e de sua família. 

 Os profissionais relataram que a carência de re-
cursos materiais também foi um limitante para a 
implementação dessas atividades. Muitos deles 
improvisavam com os recursos disponíveis no 
ambulatório e outros não se sentiam motivados 
para brincar com o material que lhes era oferecido 
(NASCIMENTO et al., 2011). 

 A falta de estrutura física desempenhou grande en-
trave para a utilização do brincar/brinquedo com as 
crianças no ambulatório. Os profissionais sugerem 
um local específico para o desenvolvimento dessas 
atividades, onde não haja interferência no traba-
lho realizado naquele setor. Ainda foi mencionada 
a importância de um profissional específico para 
conduzi-lo (JANSEN; SANTOS; FAVERO, 2010). 

 Nota-se, no cotidiano, que a estrutura física precária 
prejudica a utilização do BT. Por não existir um local 
específico para o desenvolvimento dessa atividade, o 
trabalho realizado no setor interfere na parte lúdica. 

 Alguns profissionais revelaram limitações indivi-
duais para sua efetivação. Estudos mostraram que 
o brincar/brinquedo foi uma prática relatada pe-
los participantes, porém, somente por aqueles que 
possuíam habilidades próprias para o desenvolvi-
mento dessas atividades e que, por isso, já estavam 
acostumados a recorrer a essa ferramenta (NASCI-
MENTO et al., 2011). Outros estudos mencionam 
a falta de uma equipe capacitada para aplicá-lo. 

Profissionais afirmaram ter “ouvido” falar sobre a 
técnica do BT durante a sua formação profissional, 
contudo, apenas na teoria, não sendo desenvolvida 
na prática. Outros disseram que, por ser uma técnica 
nova, aprimoraram-se mais sobre a temática através 
da leitura de artigos. Além disso, há desvalorização e 
despreparo dos docentes, não aceitação desse recur-
so, falta de tempo e incompreensão da importância 
do brinquedo para a criança (SOUZA et al., 2012). 

Dificuldades, como a falta de tempo para se dedicar 
à atividade do BT e a preocupação com as demais 
atividades a serem desenvolvidas, também foram 
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citadas (FRANCISCHINELLI; ALMEIDA; FER-
NANDES, 2012). 

 Percebe-se que as escolas de Enfermagem não en-
fatizam o brincar como uma necessidade infantil. 
Com isso, os profissionais não se sentem capazes 
de brincar com as crianças hospitalizadas, pois 
consideram uma atividade que precisa de conhe-
cimentos específicos para ser realizada. Torna-se 
necessário que, na formação e nos treinamentos 
dos profissionais de Enfermagem, sejam incluídos 
os princípios humanísticos para estimular a cria-
tividade e a adoção de diferentes estratégias de 
comunicação e assistência das crianças e acompa-
nhantes, tal como o uso do brincar. 

É necessário também que os profissionais, chefes 
de equipe e gestores se tornem elementos facilita-
dores e fundamentais para realizar as ações de saú-
de pautadas no lúdico.

4. Conclusão 
Através deste estudo, constatou-se que a aplicação 
das atividades lúdicas e do BT é bastante eficaz no 
tratamento da criança hospitalizada, tornando-o 
mais holístico e humano. 

O brincar deve fazer parte do processo de enferma-
gem e deve ser incluído como um cuidado usual na 
rotina diária da unidade pediátrica. A enfermagem 
deve utilizar os brinquedos para, por meio deles, 
auxiliar a criança hospitalizada a compreender a 
situação de mudança e também avaliar sua com-
preensão sobre esse acontecimento. 

Existem dificuldades para a implantação dessa prá-
tica, seja de recursos humanos, materiais e/ou es-
truturais, mas elas não devem ser empecilhos que 
justifiquem a privação desse direito que a criança 
tem de brincar e receber um cuidado humano, afe-
tivo e com menor possibilidade de traumas. 

O BT no tratamento infantil é assegurado de acordo 
com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, sob a Resolução n. 41/1995, que 
estabelece que a criança hospitalizada tenha direito 
a receber todos os recursos terapêuticos disponí-
veis para sua possível cura. A Resolução COFEN n. 
295/2004 propõe que o enfermeiro utilize o BT na 
assistência à criança. Portanto, é competência do 
enfermeiro atuante na pediatria o uso da técnica 
do BT durante a realização do cuidado à criança 
hospitalizada e sua família. 

É necessário, contudo, instrumentalizar a equipe 
de Enfermagem para que conheça os benefícios 
da prática do cuidar aliados à terapêutica do brin-
quedo, a fim de que saiba utilizá-lo de maneira a 
potencializar tais benefícios. 

 Assim, espera-se que este estudo contribua para o 
desenvolvimento de ações que promovam um tra-
tamento mais humano e que atue de forma mais 
eficaz na redução dos transtornos provocados na 
criança pela hospitalização. Espera-se, também, 
alertar as instituições sobre a importância de im-
plantação dessa modalidade para que ela faça parte 
da assistência integral à criança, visando sempre ao 
seu bem-estar.

NURSING AND THE THERAPEUTIC TOY: USING ADVANTAGES AND DIFFICULTIES

Abstract

The therapeutic toy (TT) is been used in clinical practice of nursing care as a resource for guid-
ance and preparation of the child in situations resulting from the hospitalization process. This 
practice has many benefits, but it is not free of difficulties. Therewith, the research objective was 
to identify the advantages of toy use and the difficulties encountered by the nursing staff in the 
use of it as a care resource of the hospitalized child. This is a literature review through electron-
ic search that used scientific papers published from 2004 to 2014 in Bireme database (Virtual 
Health Library) and SciELO (Scientific Electronic Library Online). The benefits identified in the 
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study of TT’s use are related to the preparation of the child for procedures, establishment and/or 
strengthening of bonds between professional-child-family as well as acting as a therapeutic and 
humanization tool. The difficulties faced by the team are associated with the lack of preparation 
of nursing students on the use of the toy that extends to clinical practice, lack of physical infra-
structure and human resources. We conclude that, despite the difficulties in implementation of 
this practice, the active nurse in pediatrics care must use the toy in your daily routine, equipping 
the nursing staff for the direct care of the child with the correct use of the technique, promoting 
well-be, enhancing benefits and reducing trauma opportunities related with hospitalization. 
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A equipe de Enfermagem reúne os profissionais que estão mais presentes nos cuidados à criança 
com câncer. Por essa razão, estão mais atentos às mudanças comportamentais e sinais que possam 
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traumáticos, incluindo a família em todo o processo de cuidado; a comunicação, disponibilizan-
do o direito à informação sobre o tratamento e a doença; o manejo da dor e desconforto; o apoio 
à família. Conclui-se, portanto, que os profissionais de Enfermagem têm papel fundamental no 
processo de cuidar da criança em tratamento oncológico.

Palavras-chave
Assistência de enfermagem. Quimioterapia. Câncer infantil.

* Bacharela em Enfermagem, especialista em Enfermagem Oncológica pela Atualiza Cursos. E-mail: amandda 
patez@hotmail.com
** Bacharela em Enfermagem. Especialista em Saúde da Família e em Enfermagem Oncológica pela Atua-
liza Cursos. E-mail: danilimaj@yahoo.com.br
*** Bacharela em Enfermagem. Especialista em Urgência e Emergência e UTI e em Enfermagem Oncoló-
gica pela Atualiza Cursos. E-mail: misleneenf@bol.com.br

1. Introdução
O câncer pediátrico é toda neoplasia maligna que 
acomete a faixa etária em indivíduos menores de 
quinze anos (MARANHÃO et al., 2011).

Nas crianças, o câncer não é o mesmo daquele ob-
servado nos adultos, tanto em relação à sua fre-
quência quanto ao seu tipo histológico. O câncer 
na criança afeta as células do sistema hematopoié-
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tico e os tecidos de sustentação, enquanto que, no 
adulto, afeta as células do epitélio que recobrem os 
diferentes órgãos (SILVA; PIRES; NASSAR, 2002). 

O câncer infantil era considerado uma doença agu-
da de diagnóstico desfavorável. Atualmente, apre-
senta grande possibilidade de cura, com potencial 
aumento de sobrevida em, aproximadamente, mais 
da metade dos casos. Esse progresso se deu pela 
ampliação dos estudos clínicos, da tecnologia de 
ponta e pelo atendimento multidisciplinar presta-
do a essas crianças, com foco na humanização da 
assistência e a preocupação da equipe com o pa-
ciente e sua família (MONTEIRO et al., 2014). 

Do ponto de vista clínico, os tumores pediátricos, 
em geral, crescem desordenadamente e são mais 
agressivos, porém respondem melhor ao tratamen-
to e são considerados de bom prognóstico, apre-
sentando menores períodos de latência (MULTTI; 
PAULA; SOUTO, 2010). 

Atualmente, os exames utilizados para o diagnós-
tico e acompanhamento da evolução do câncer 
infantil são: radiografia convencional, ultrassono-
grafia, tomografia computadorizada e ressonância 
magnética. Além disso, os marcadores tumorais 
(substâncias produzidas pelo tumor e secretadas 
no sangue, urina ou líquor) também são outra fon-
te no diagnóstico ou no monitoramento da evolu-
ção da doença (MULTTI; PAULA; SOUTO, 2010). 

O tratamento é personalizado de acordo com o fun-
cionamento do metabolismo da criança, da biolo-
gia tumoral, e as abordagens terapêuticas atingem 
objetivos de cura até em doença disseminada, au-
mentando as taxas de sobrevida e minimizando os 
efeitos tardios do tratamento. O sucesso terapêutico 
depende do controle local e sistêmico da doença e 
do suporte para os efeitos colaterais. Fazem parte do 
tratamento a quimioterapia, cirurgia, radioterapia e 
o suporte clínico (MONTEIRO et al., 2014).

Ainda como parte do cuidado curativo, há a fase 
de controle, que acontece depois que o esquema 
do tratamento oncológico termina, podendo haver 
ou não recidiva da doença. Nesse tempo, a criança 

mantém-se em acompanhamento ambulatorial, fa-
zendo exames e acompanhamento de seu processo 
de crescimento e desenvolvimento, a fim de veri-
ficar se houve danos decorrentes do tratamento 
(MULTTI; PAULA; SOUTO, 2010).

A internação faz parte do tratamento e gera uma 
complicada experiência para a criança, uma vez 
que consiste na exposição a ambientes estressan-
tes e com fontes limitadas de apoio que as ajudem 
a enfrentar esses sentimentos de maneira eficaz 
(MARANHÃO et al., 2011).

A assistência de enfermagem prestada a esses pe-
quenos pacientes, geralmente, tem como cuidados 
uma série de técnicas referentes à higiene, alimen-
tação, colheita de material para exames e adminis-
tração de medicação. Na maioria das vezes, tais 
cuidados atendem apenas aos aspectos físicos do 
corpo, não considerando essa criança como um ser 
em crescimento e desenvolvimento, com determi-
nações familiares, culturais, ambientais e econômi-
cas (LIMA et al., 1996).

Dentro de uma proposta estabelecida pela equipe 
multiprofissional, o processo de trabalho da en-
fermagem tornou-se mais abrangente e complexo. 
Além dos instrumentos que possibilitavam o de-
sempenho de suas técnicas visando à patologia, a 
enfermagem passou a desenvolver ações que auxi-
liavam no relacionamento da criança com a família 
e com a equipe, e da criança com a equipe e a famí-
lia. As questões afetivas, emocionais, psicológicas 
e sociais foram trazidas para o mundo do hospital 
e passaram a ter significado, pois fazem parte do 
processo de desenvolvimento infantil. O objetivo 
da assistência passou a ser proporcionar uma me-
lhor qualidade de vida, levando em consideração a 
integridade da criança, em toda a sua especificida-
de (LIMA et al., 1996). 

Considerando a Enfermagem Oncológica parte des-
sa equipe, cabe aos profissionais estabelecerem uma 
relação de ajuda com paciente e família, por meio 
da comunicação efetiva, humanizando a assistência, 
promovendo o controle dos sintomas, medidas para 
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alívio do sofrimento e apoio aos familiares no pro-
cesso da morte (COSTA; CEOLIM, 2010). 

Para tanto, este estudo teve como objetivo iden-
tificar quais as ações de enfermagem prestadas à 
criança com câncer em tratamento hospitalar.

Dessa forma, espera-se contribuir para uma maior 
compreensão sobre os cuidados de enfermagem 
que são prestados à criança hospitalizada para tra-
tamento do câncer, visando suscitar a reflexão e o 
desenvolvimento de novas práticas que ofereçam 
um cuidado de enfermagem mais humanizado e 
de qualidade à criança em tratamento oncológico.

2. Metodologia 
Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se 
pelo método de pesquisa bibliográfica de caráter 
descritivo, utilizando o método da revisão integra-
tiva da literatura para coleta e análise dos dados, 
que consiste na análise ampla da literatura. Para 
guiar esta revisão, elaborou-se a seguinte questão: 
Quais são as ações de enfermagem prestadas à 
criança com câncer em tratamento hospitalar?

Para a seleção dos artigos, utilizaram-se as bases 
de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS), SciELO e Bireme, 
por meio das seguintes palavras-chave: Assistência 
de enfermagem, Câncer Infantil.

A amostra foi composta por 23 produções cientí-
ficas. Após a leitura dos resumos, procedeu-se à 
seleção dos artigos com base nos critérios de in-
clusão e exclusão previamente delimitados. Foram 
considerados como critérios de inclusão: estudos 
publicados no período de 1996 a 2015, disponí-
veis nas bases de dados citadas, escritos em por-
tuguês com acesso na íntegra e estudos com enfo-
que na assistência de enfermagem. Os critérios de 
exclusão foram: editoriais e estudos repetidos nas 
bases de dados, além de estudos que não abordam 
o assunto “assistência de enfermagem ao paciente 
oncológico no hospital” e estudos de publicação 
internacional.

3. Resultados e Discussão
A hospitalização é vista como uma situação ex-
tremamente desgastante na vida de qualquer ser 
humano e tem contornos delicados quando se tra-
ta de um acontecimento na infância, pois afeta a 
vida familiar, implicando a mudança de rotina de 
todos os membros da família (QUIRINO; COL-
LET; NEVES, 2010). 

Para a criança, o tratamento vem alterar rapida-
mente o seu momento de vida atual, as suas pers-
pectivas e as suas possibilidades de escolhas. Ela 
é retirada bruscamente do convívio social a que 
estava acostumada, devido à sua nova condição, 
e passa a habitar em um mundo estranho e dolo-
roso: o mundo do hospital, dos medicamentos e 
seus efeitos; do tratamento e seus procedimentos 
invasivos, do afastamento dos amigos e da escola 
(MARQUES, 2004). 

Segundo Maranhão et al. (2011) e Paro et al. (2005), 
no momento da hospitalização, a assistência à crian-
ça deve começar inicialmente centrada na família, 
uma vez que esta é considerada a unidade primária 
do cuidado, bem como peça-chave capaz de facili-
tar todo o processo que envolve esse cuidar. Uma 
boa relação com a família da criança em tratamen-
to de câncer, bem como a sua compreensão diante 
dos procedimentos executados pela enfermagem, 
traduz um importante meio que facilita na hora de 
realizar os cuidados. A firmação de parcerias e os 
momentos de diálogo e vínculos com a família per-
mitem a melhor execução das intervenções necessá-
rias à recuperação da saúde dessa criança. 

Após a inserção do acompanhante na hospitaliza-
ção infantil, o cuidado passou a não se restringir 
apenas ao pequeno paciente, mas a envolver seu 
universo relacional e social, de modo a considerar 
criança e família como um só cliente (QUIRINO; 
COLLET; NEVES, 2010). 

Por isso, segundo Costa e Ceolin (2010), esse apoio 
é crucial para a família, já que o diagnóstico do 
câncer frequentemente causa um choque, percebi-
do pelo desespero desses pais, que acreditam ser 
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uma doença incurável, relacionando-a, muitas ve-
zes, com a morte. 

Nesse momento, a enfermagem, em sua ação de 
cuidar, transmite atitudes como formação de elo, 
informando, orientando, dedicando um tempo 
para a família, deixando-a expressar seus sen-
timentos, medos, anseios e esperanças; e ações 
simples, como o toque, a escuta, estar sensível e 
perceptivo ao sofrimento do outro (MONTEIRO 
et al., 2014).

No atendimento a essa criança com câncer, é im-
prescindível que sentimentos de confiança e ami-
zade com profissionais sejam suscitados e valoriza-
dos, a fim de reduzir o estresse e a angústia que a 
realidade da doença causa. Permite, ainda, que ela 
veja na equipe de Enfermagem pessoas com quem 
possa contar, visto que, na maioria das vezes, a 
criança só se permite ser cuidada quando acredi-
ta no profissional. Desse modo, humaniza a assis-
tência, permitindo que o profissional transcenda o 
aspecto físico do câncer, prestando cuidados que 
entendam a criança como ser humano (MARA-
NHÃO et al., 2011). 

Segundo França et al. (2013), esse alicerce de con-
fiança entre o enfermeiro e a criança se dá através 
da comunicação, verbal e não verbal, na hora de 
prestar seus cuidados, oportunidade em que ele es-
tabelece uma relação com a criança, favorecendo a 
formação de um vínculo de cuidado. 

Dentro do hospital, as habilidades e competências 
que os enfermeiros atribuem a essa criança são: re-
duzir a ansiedade, o estado de depressão e o medo; 
promover e incentivar a expressão dos seus senti-
mentos, incrementando-os na adesão, na comuni-
cação para melhorar o relacionamento; ajudar na 
organização familiar para uma melhor puericul-
tura; reduzir e evitar riscos de infecção, hemor-
ragia; orientar a criança; evitar dor, desidratação; 
prevenir náuseas e vômitos; manter e melhorar o 
estado nutricional; estimular o apetite; ajudar na 
adaptação da criança. Todas essas metas se tornam 
viáveis quando o gerenciamento do cuidado de 

enfermagem é realizado de forma participativa e 
efetiva (SILVA et al., 2013).

Pela complexidade da doença, a quimioterapia, em 
combinação ou não com a cirurgia, e a radioterapia 
são as formas de tratamento mais prescritas para 
crianças com câncer, visto que, em quase todos os 
casos, a criança recebe a quimioterapia como parte 
principal do tratamento (VASCONCELOS; AL-
BUQUERQUE; COSTA, 2006). 

Simboliza um conjunto de drogas que atua em 
diversas etapas do ciclo celular, interferindo na 
síntese ou na transcrição do Ácido Desoxirribo-
nucleico (DNA), ou diretamente na formação das 
proteínas, agredindo as células em multiplicação. 
A célula maligna, por estar constantemente se di-
vidindo, torna-se um alvo fácil para essas drogas, 
assim como as células do sangue e mucosas (COS-
TA; LIMA, 2002).

Vê-se, portanto, que a quimioterapia é uma moda-
lidade de tratamento que afeta todo o corpo, em 
que os agentes antineoplásicos causam danos a 
qualquer tecido de rápida proliferação, normais ou 
cancerosos, caracterizados por uma alta atividade 
mitótica e ciclo celular curto, deste modo, tendo 
como consequência o aparecimento de efeitos co-
laterais (ANDRADE; SILVA, 2007).

Segundo Cruz et al. (2014), a fase de tratamento 
é crucial para a cura, e as crianças percebem esse 
momento, logo, têm preocupações relacionadas 
à recuperação da sua saúde, assim como ao seu 
prognóstico. A compreensão sobre o seu adoeci-
mento e tratamento torna-as mais colaboradoras e 
participativas nas tomadas de decisões com o tra-
tamento que lhes está sendo aplicado. 

Por isso, faz parte das ações de enfermagem a 
importância de explicar às crianças os proce-
dimentos antes de realizá-los, com a finalidade 
de diminuir a ansiedade frente ao desconhecido. 
Estimular sua colaboração por meio da conver-
sa, permitindo que expressem e tomem decisões 
que facilitem o procedimento, diminui o medo, 
fazendo-as suportar mais a dor causada pelo pro-
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cedimento. Assim, também, elas se sentem valori-
zadas (SOUZA et al., 2012) 

O mecanismo de administração de quimioterapia 
no Brasil ainda é feito pelo acesso venoso periféri-
co, e o enfermeiro da unidade é o responsável pela 
infusão das drogas. É de extrema importância para 
esse profissional e deve fazer parte dos seus cui-
dados o conhecimento acerca dos riscos causados 
por esses antineoplásicos vesicantes e irritantes, tal 
como o extravasamento, sua prevenção e o trata-
mento propriamente dito (CHANES; DIAS; GU-
TIÉRREZ, 2008). 

Tal prevenção é feita através de uma adequada 
técnica de punção venosa, aliada à seleção corre-
ta do local de punção, dando preferência a veias 
calibrosas. É importante que o dispositivo venoso 
seja testado previamente. Por isso, cabe ao enfer-
meiro aprimorar sua habilidade técnica e compe-
tência clínica, tanto para administrar quimioterá-
picos quanto para intervir. Isso se efetiva através 
de sua participação em programas de capacitação. 
Caso ocorra essa intercorrência, as principais reco-
mendações são: suspensão imediata da infusão do 
quimioterápico, sem retirar o dispositivo venoso 
do local, aspiração o máximo possível da droga ex-
travasada, retirada do dispositivo venoso e imple-
mentação da terapêutica recomendada (CHANES; 
DIAS; GUTIÉRREZ, 2008).

Segundo Cunha e Silva (2012), com a utilização 
do lúdico no momento da punção venosa, a co-
municação do enfermeiro com a criança fica mais 
fácil e compreensiva. O uso do fantoche pela equi-
pe de Enfermagem ao puncionar o paciente tor-
na-se um aliado na distração, capaz de diminuir a 
resistência da criança ao procedimento e torná-la 
mais cooperativa.

O uso do brinquedo terapêutico também traduz 
outro importante mecanismo ao serem realizados 
procedimentos invasivos. O uso dos instrumen-
tos hospitalares — como equipo, frasco de soro, 
seringa, agulha, dispositivo de curta permanência 
com agulha metálica, bem como equipamentos 

de proteção individual — aproxima a criança dos 
procedimentos que são realizados, sendo também 
um veículo para que ela expresse seus sentimentos 
e suas emoções relacionadas às experiências pelas 
quais tem passado no convívio com a doença e o 
tratamento. Porém, esse mecanismo não deve ser 
compreendido como um modo de banalizar os pro-
cedimentos que lhe são impostos, mas, sim, como 
uma tentativa de compreender seu novo mundo, 
através de uma forma autêntica (PINHEIRO et al., 
2011; CRUZ; COSTA; NÓBREGA, 2006). 

Os efeitos colaterais podem surgir horas depois 
da quimioterapia, de acordo com o medicamento 
usado e a quantidade de droga infundida. Os mais 
frequentes são: apatia, perda do apetite, perda de 
peso, alopecia, hematomas, sangramento nasal e 
bucal, mucosite, náuseas, vômitos e diarreia. Ou-
tros efeitos colaterais da quimioterapia são a neu-
tropenia, que aumenta significativamente os riscos 
de morbidade e mortalidade por processos infec-
ciosos. Provoca também efeitos colaterais psicoló-
gicos, sociais e afetivos (COSTA; LIMA, 2002). 

Nos sintomas físicos que caracterizam a quimiotera-
pia, os profissionais têm intensificado os cuidados e 
alertam para que sejam investigados tipo, frequência 
e intensidade dos sintomas em todas as dimensões, 
para que o cuidado seja efetivo tanto para pacientes 
quanto para os pais (COSTA; CEOLIM, 2010).

Segundo Souza (2012), a dor é uma das principais 
preocupações das crianças quando o câncer é diag-
nosticado, pois esse mal é estigmatizado mundial-
mente como uma doença que causa grande algesia, 
sendo uma mistura de dor física, emocional e espi-
ritual. Para Monteiro et al. (2014), o controle da dor 
é considerado um princípio básico para a qualidade 
de vida, mas, em crianças, seu tratamento é bastan-
te crítico e sensível, em virtude da dificuldade de 
mensurar a grandeza da dor nessa faixa etária. 

Cabe ao enfermeiro avaliar a dor oncológica, le-
vando sempre em consideração as queixas ou si-
nais comportamentais dessa criança, como cho-
ro, irritabilidade, isolamento social, distúrbios do 
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sono e da alimentação, e implementar a terapêuti-
ca considerando a família nesse contexto. Todavia, 
faz-se necessário que o profissional adquira conhe-
cimentos sobre dor, para que, assim, dimensione e 
avalie sua complexidade (COSTA; CEOLIN, 2010) 

O tratamento, atualmente, é feito com o uso da es-
cala analgésica da Organização Mundial da Saúde, 
que promove adaptações na prescrição analgésica e 
nos níveis da dor descrita pelas crianças (COSTA; 
CEOLIN, 2010). Nesse sentido, percebe-se que os 
profissionais de Enfermagem estão atentos ao ca-
ráter da humanização da assistência na implemen-
tação dos cuidados, tentando sempre minimizar o 
sofrimento, avaliando e proporcionando o bem-es-
tar para essa criança, através de um cuidado indi-
vidualizado e direcionado para cada uma (MON-
TEIRO et al., 2014).

Segundo Erickson apud Cruz; Costa; Nóbrega 
(2006, p. 100):

A continuidade do processo de crescimento e 
desenvolvimento da criança depende da satis-
fação das suas necessidades afetivo-emocio-
nais, devendo, para tanto, ser proporcionado 
um ambiente propício, onde ela se sinta ama-
da e protegida, e onde possa desenvolver ‘suas 
capacidades e vocações físicas, psíquicas, e so-
ciais, em grande parte favorecidas pelo brincar 
e jogar’ (...).

Devido ao longo período de tratamento, esse pro-
cesso de desenvolvimento da criança tem que ser 
trazido para o hospital. O brincar faz a hospitali-
zação mais suportável e menos traumática para o 
pequeno paciente, pois a forma lúdica produz rela-
xamento, proporciona um meio para aliviar a ten-
são e expressar sentimentos, diminui o estresse da 
separação e os sentimentos de estar longe de casa,  
ajudando-o a sentir-se mais seguro em um ambien-
te estranho. Além de contribuir para a aproxima-
ção entre todas as pessoas envolvidas no processo 
de hospitalização, favorece ainda a humanização e 
o enriquecimento do ambiente hospitalar. Através 
do brincar, a criança cria, se socializa, aprende, re-

presenta papéis. Assim, como preconiza a resolu-
ção do COFEN 295/2004, os enfermeiros devem 
usar as estratégias criativas, como os brinquedos, 
para minimizar os efeitos da hospitalização e de 
outros atendimentos ambulatoriais (SOUZA et al., 
2012; MULTTI; PAULA; SOUTO, 2010). 

Todavia, quando a doença avança e os tratamentos 
curativos não são viáveis e a criança for diagnosti-
cada como fora de possibilidades terapêuticas de 
cura, a transição de seu seguimento clínico para o 
cuidado paliativo deve ser gradual. Faz-se impres-
cindível uma comunicação clara e que sejam res-
peitadas a criança e a família (MULTTI et al.,2012).

Nesse contexto, a veracidade é um dos princípios 
dos cuidados paliativos e uma das estratégias de 
comunicação a ser utilizada pelos enfermeiros. 
Logo, deve haver honestidade na relação entre a 
equipe de Enfermagem e o paciente ao lhe expor 
o processo fisiológico pelo qual ele está passando 
ou ainda passará, como também ao ouvir o seu an-
seio, compreender e entender a comunicação não 
verbal e verbalizações simbólicas que ele expressar 
(ARAÚJO; SILVA, 2012; COSTA; CEOLIM, 2010; 
SOUSA; CARPIGIANI, 2010).

A assistência de enfermagem em medidas paliati-
vas se define pelas seguintes ações: contato físico 
por meio do toque, utilizar linguagem e tom de 
voz mais amena, permitir à criança expressar sen-
timentos, possibilitar à mãe e aos familiares que se-
gurem a criança no colo, diminuindo o sofrimento, 
muitas vezes, causado pela dor, e trazendo-lhe se-
gurança e conforto; evitar manuseio desnecessário, 
observando regiões potenciais para formação de 
úlceras; aquecer e deixar a temperatura ambiente 
favorável; manter sempre uma analgesia (AVANCI 
et al., 2009).

Segundo Monteiro et al. (2014), o oferecimento de 
apoio espiritual nas intervenções de enfermagem 
faz parte da humanização da assistência e dos cui-
dados paliativos, formando outro meio de intera-
ção entre o enfermeiro, a criança e a família. Esse 
apoio traz mais aceitação e tranquilidade, ou seja, 
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o uso da oração pode acalentar nessas horas de de-
sestruturação emocional. 

No momento de constatação do óbito, a enferma-
gem ainda promove o cuidado ao corpo, por meio 
de parâmetros clínicos. O preparo segue a rotina 
estabelecida, normalmente de acordo com a cul-
tura da família e/ou da sociedade. As ações devem 
ser traçadas objetivando proporcionar uma expe-
riência menos dolorosa para a família, tendo um 
modo todo especial na transmissão da notícia da 
morte e no preparo do ambiente, garantia de priva-
cidade, assim como respeito ao tempo necessário 
para que os pais se despeçam da criança. A enfer-
magem, principalmente nesse momento, deve aju-
dar a família, pois esta necessita de cuidado, apoio 
e conforto (AVANCI et al., 2009).

4. Conclusão 
A hospitalização e a descoberta de um câncer, tan-
to para a criança quanto para a família, são vistas 
como uma situação extremamente perturbadora. 
Após o diagnóstico, a busca pelo tratamento alte-
ra rapidamente a vida cotidiana, as perspectivas e 
possibilidades de escolhas dessa família. No âmbi-
to do tratamento, a criança hospitalizada é retirada 
do convívio social em que normalmente estava in-
serida e passa a tornar o hospital o seu novo mun-
do, onde, agora, os medicamentos, procedimentos 

invasivos e dolorosos, efeitos colaterais, o afasta-
mento do convívio da família, amigos e escola pas-
sam a se tornar rotina. 

A equipe de Enfermagem, como parte indispen-
sável da equipe multidisciplinar na oncologia pe-
diátrica, é mentora de várias funções no contexto 
do seu dia a dia, estando presente desde o início, 
com a descoberta do diagnóstico, bem como par-
ticipando dos transtornos da criança e da família, 
tornando-as capazes de conhecer e ter uma ampla 
visão de todas as suas necessidades. Para isso, a en-
fermagem reconhece que o tratamento da criança 
com câncer deve ser abrangente, merecendo aten-
ção não só as necessidades físicas, como também 
as necessidades psicológicas e sociais. A assistência 
deve ser feita de forma individualizada e humani-
zada, minimizando efeitos traumáticos, incluindo 
a família sempre em todo o processo de cuidado, 
disponibilizando o direito à informação sobre o 
tratamento e a doença e preparando a criança para 
receber os procedimentos; adotar medidas para o 
alívio da dor e desconforto, como também salva-
guardar a tomada de decisão da família, da criança. 
Tudo isso promove a autoestima de todos que vi-
vem esse processo. Portanto, conclui-se que a fusão 
dessas práticas na rotina de enfermagem, na unida-
de pediátrica, deve ser constante e crescente, a fim 
de minimizar as dores que o processo de adoeci-
mento já impõe à criança e à família.

NURSING CARE IN ONCOLOGY PEDIATRIC

Abstract

This study is a literature review in order to identify the literature nursing actions provided to hos-
pitalized patients oncopediatric, analyzing the social, mental and physiological factors. The nurs-
ing staff is the professional who is most present in caring for children with cancer, and therefore, 
the behavioral changes and signs that may indicate a more serious picture of the disease are more 
alert and provides the necessary emotional support, helping the patient to get a better general 
condition and increase the chances of cure. Scientific articles were searched in databases Bireme, 
LILACS, SciELO from 1997 to 2015, they were used articles published in full in Portuguese. The 
results show, humanization of care, minimizing traumatic effects, including family throughout 
the care process; communication, providing the right information about treatment and the dis-
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ease; management of pain and discomfort; family support. It follows therefore that nursing pro-
fessionals play a critical role in the care of children in cancer treatment.
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Nursing care. Chemotherapy. Childhood Cancer.

Referências
ANDRADE, Marceila de; SILVA, Sueli Ruil da. Admi-
nistração de quimioterápicos: uma proposta de proto-
colo de enfermagem. Rev Bras Enferm., Brasília, v.60, 
n.3, p. 331-335, 2007.

AVANCI, B.S. et al. Cuidados paliativos à criança onco-
lógica. Esc Anna Nery Rev Enferm., Rio de Janeiro, v.13, 
n.4, p. 708-716, 2009. 

CHANES, Daniela Cristina; DIAS, Carla Gonçalves; 
GUTIERRÉZ, Maria Gabi Rivero de. Extravasamento 
de drogas antineoplásicas em quimioterapia: algorit-
mos para prevenção, tratamento e seguimento. Revista 
Brasileira de Cancerologia, São Paulo, v.54, n.3, p.263-
273, 2008. 

COSTA, Juliana Cardeal; LIMA, Regina Aparecida 
Garcia. Crianças/Adolescentes em quimioterapia am-
bulatorial: implicações para a enfermagem. Rev Latino-
-am Enfermagem, São Paulo, v.10, n.3, p.321-333, 2002. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S 
010411692002000300007&script=sci_abstract&tln-
g=pt>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

COSTA, Thailly Faria da; CEOLIN, Maria Filomena. A 
enfermagem nos cuidados paliativos à criança e adoles-
cente com câncer: revisão integrativa da literatura. Re-
vista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 31, n. 4, 
p.776-784, 2010. 

CRUZ, Déa Silva Moura da; COSTA, Solange Fátima 
Geraldo da; NÓBREGA, Maria Miriam Lima. Assistên-
cia humanizada à criança hospitalizada. Rev. RENE.., 
Fortaleza, v. 7, n. 3, p. 98-104, 2006. 

CRUZ, E.F. et al. Orientações de enfermagem junto à 
criança em tratamento quimioterápico antineoplásico. 
Rev. Eletr. Enf., Rio de janeiro, v.16, n2, p.378-85, 2014.

CUNHA, Gabriela Lopes da; SILVA, Leiliane Farias da. 
Lúdico como recurso para o cuidado de enfermagem 
pediátrica na punção venosa. Rev. RENE., Fortaleza, 
v.13, n.5, p.1056-1065, 2012. 

FRANÇA, J.R.F.S. et al. Importância da comunicação nos 
cuidados paliativos em oncologia pediátrica: enfoque na 
Teoria Humanística de Enfermagem. Rev. Latino-Am. 
de Enfermagem., João Pessoa, v. 23, n.3, p.1-7, 2013. 

LIMA, R.A.G. et al. Assistência à criança com câncer: 
análise do processo de trabalho. Rev.Esc.Enf.USP., São 
Paulo, v.30, n.1, p.14-24, 1996.

MARANHÃO, Nome et al. A humanização no cuidar da 
criança portadora de câncer: fatores limitantes e facilita-
dores. J Health Sci Inst., Piauí, v.29, n.2, p.106-109, 2011. 

MARQUES, Ana Paula Felippe de Souza. Câncer e estres-
se: um estudo sobre crianças em tratamento quimioterá-
pico. Psicol. hosp. (São Paulo)., São Paulo, v. 2, n.2, 2004. 
Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S16777409200400020006&ln-
g=pt&nrm=iso>. Acesso em: 13 jul. 2015.

MONTEIRO, T. A. et al. A atuação do enfermeiro junto 
à criança com câncer: cuidados paliativos. Rev enferm 
UERJ, Rio de Janeiro, v.22, n.6, p. 778-783, 2014. 

MULTTI, Cíntia Flores; PAULA, Cristiane Cardoso de; 
SOUTO, Marise Dutra. Assistência à Saúde da Criança 
com Câncer na Produção Científica Brasileira. Revista 
Brasileira de Cancerologia, Rio Grande do Sul, v.56, n.1, 
p.71-83, 2010. 

MUTTI, C. F. et al. Cuidado de Enfermagem à criança 
que tem doença oncológica avançada: ser-com no co-
tidiano assistencial. Ciênc Cuid Saude., Rio Grande do 
Sul, v.11, n.1, p.113-120, 2012.

PARO, Daniela; PARO, Juliana; FERREIRA, Daise. O 
enfermeiro e o cuidar em Oncologia Pediátrica. Arq 
Ciênc Saúde, São Paulo, v.12, n.3, p.151-157, 2005. 

PINHEIRO, A.P.B. et al. Uma reflexão sobre o cuidado 
de enfermagem na emergência oncológica. R. pesq.: cuid. 
fundam., Rio de Janeiro, v.3, n.1, p. 1747-1752, 2011. 

QUIRINO, Daniela Dias; COLLET, Neuza; NEVES, Ana 
Flávia Gomes de Britto. Hospitalização infantil: con-



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 3, n. 3, p. 67-75, jan./jun. 2016  |  75 

VIEIRA, A.P.M.S.; CASTRO, D.L.; COUTINHO, M.S.  |  Assistência de enfermagem na oncologia pediátrica

cepções da enfermagem acerca da mãe acompanhan-
te. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre, v.32, n.2, p. 300-
306, 2010.

SILVA, D.B.; PIRES, M.M.S.; NASSAR, S.M. Câncer 
pediátrico: análise de um registro hospitalar. Jornal de 
Pediatria, Rio de Janeiro, v.78, n. 5, p. 409-414, 2002. 

SILVA, T.P. et al. Cuidados de enfermagem a criança com 
câncer: uma revisão integrativa da literatura. Rev Enferm 
UFSM., Rio Grande do Sul, v. 3, n.1, p.68-78, 2013. 

SOUSA, K. C.; CARPIGIANI, B. Ditos, não ditos e 
entreditos: a comunicação em cuidados paliativos. 

Psicologia: Teoria e Prática, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 
97-108, 2010. 

SOUZA, L.P.S. et al. Câncer infantil: sentimentos mani-
festados por crianças em quimioterapia durante sessões 
de brinquedo terapêutico. Rev Rene., Ceará, v.13, n.3, p. 
686-692, 2012. 

VASCONCELOS, Roberta Fontenele; ALBUQUERQUE, 
Valeria Barroso de; COSTA, Maria Lúcia Gurgel. Refle-
xões da clínica terapêutica ocupacional junto à criança 
com câncer na vigência da quimioterapia. Revista Bra-
sileira de Cancerologia, Ceará, v.52, n.2, p.129-13, 2006. 



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 2, n. 2, p. 76-83, jan./jun. 2016  |  76 

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA MOTORA NO 
ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS
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Resumo
O Autismo é um transtorno ainda desconhecido, com influência direta no desenvolvimento neu-
ropsicomotor de toda criança, manifestando-se ainda no início da infância. A fisioterapia motora 
tem extrema importância no tratamento de tal comorbidade e influencia, muitas vezes, nessas 
três principais vertentes: a interação social, a comunicação e a linguagem. É relevante informar tal 
aspecto a profissionais, estudantes, pais e pessoas que tenham interesse sobre o tema, enfatizando 
a importância da intervenção da fisioterapia motora em crianças com o diagnóstico de Autismo. 
Trata-se de estudo de revisão sistemática da literatura, com busca de artigos nas bases de dados 
Ovid Medline, NHS Evidence Embase, Web of Science, Sciello, com os descritores: Autismo. Sín-
drome do espectro autista. Prevalência do autismo. Fisioterapia em autismo. Fisioterapia motora 
em autistas. Repercussão motora em autistas no período de 2000 a 2015. Foram encontrados 
106 trabalhos (20 artigos no Ovid Medline, 38 artigos no NHS Evidence Embase, 18 na Web 
of Science e 30 artigos no SciELO), sendo 70 na língua inglesa, 24 na língua espanhola e 12 na 
língua portuguesa, no período avaliado. Selecionaram-se 21 artigos. Percebe-se que a fisioterapia 
motora tem grande importância na qualidade de vida não só da criança, mas de todos que com 
ela convivem, melhorando habilidades motoras, posturas e funções da vida diária.
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1. Introdução
O Autismo é um transtorno ainda desconhecido, 
com influência direta no desenvolvimento neurop-
sicomotor de toda criança, manifestado no início 
da infância. Demonstra algumas de suas carac-
terísticas, geralmente, nos três primeiros anos de 

vida, fechando concretamente o seu diagnóstico 
aos 3 ou 4 anos de idade, a depender do grau da 
doença, e prevalece durante todas as fases do cres-
cimento e desenvolvimento humano. Ele age nos 
três pilares principais: a interação social, a comuni-
cação e a linguagem (SEGURA et al., 2011).

mailto:aazevedofisio%40gmail.com?subject=
mailto:aazevedofisio%40gmail.com?subject=
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Asperger, em 1944, descreveu a doença como um 
transtorno que, além de afetar a comunicação, a lin-
guagem e o convívio social, influencia também no 
desenvolvimento psiconeurológico. Não é uma sim-
ples deficiência, mas um conjunto de variações inti-
tulado “Espectro do Autismo”, sendo relacionado a 
diversas síndromes, com variadas características. A 
partir daí, vários especialistas denominam tal doença 
como Síndrome de Asperger (SEGURA et al., 2011).

Klin (2006) afirma que não se sabem ao certo as 
causas do Autismo. Especialistas acreditam que é 
um transtorno causado por uma possível falha do 
desenvolvimento dos neurônios, ainda durante o 
processo de maturação gestacional. Pelo fato de 
não poder ser diagnosticado durante a gestação, 
alguns sinais aparecem na fase de recém-nascido, 
com comportamentos atípicos em uma criança de 
desenvolvimento normal. Outros começam a se 
manifestar a partir de, aproximadamente, dezoito 
meses de vida, com o aparecimento de característi-
cas típicas de crianças portadoras dessa deficiência. 
Estudiosos afirmam que, para se conseguir reverter 
algumas dos traços dessa doença, é primordial que 
ela seja identificada antes dos sete anos, porém, o 
diagnóstico só pode ser fechado com 3 ou 4 anos, 
idade em que a criança já possui maturação neu-
rológica a nível neuropsicomotor (BRAMBILLA et 
al., 2003; MÜLLER et al., 2011).

Entre os especialistas, existe um consenso de que o 
Autismo é decorrente de uma série de disfunções do 
Sistema Nervoso Central (SNC), levando, assim, a 
uma desordem em diversas áreas da criança. Estu-
dos de neuroimagem e autópsias apontam uma va-
riedade de anormalidades cerebrais em indivíduos 
autistas, como, por exemplo, tamanhos anormais 
das amígdalas, hipocampo e corpo caloso, matu-
ração atrasada do córtex frontal, desenvolvimento 
atrofiado dos neurônios do sistema límbico e pa-
drões variados de baixa atividade em regiões ce-
rebrais diversas, como o córtex frontal e o sistema 
límbico (REDCAY; COURCHESNE, 2005).

A prevalência do autismo varia entre 4 a 13/10.000, 
ocupando o terceiro lugar entre os distúrbios de 

desenvolvimento infantil, ficando à frente das mal-
formações congênitas e da Síndrome de Down. Nos 
Estados Unidos da América, a cada 1.000 crianças 
nascidas, pelo menos uma, em alguma altura do 
seu desenvolvimento, irá receber o diagnóstico do 
Transtorno do Espectro Autista (RUTTER, 2005).

Esses estudos epidemiológicos mostraram que há 
uma maior incidência de Autismo em meninos do 
que em meninas, com proporções médias relatadas 
de cerca de 3,5 a 4,0 meninos para cada menina. 
Uma das melhores explicações para tal fato é que 
o Autismo é uma condição genética ligada ao cro-
mossomo &, tornando, assim, os homens mais vul-
neráveis (RUTTER, 2005).

A maioria dos estudos encontrados na literatu-
ra relacionados ao tratamento de crianças diag-
nosticadas com o espectro autista cita somente o 
acompanhamento de psicólogos, terapeutas ocu-
pacionais e profissionais de musicalidade, negli-
genciando a repercussão motora que a doença 
pode trazer, com quadros hipotônicos e eixos 
desorganizados, o que ocasiona, na primeira fase 
da vida, um atraso em seu desenvolvimento neu-
ropsicomotor. Poucos artigos falam sobre essas in-
tervenções, achando-os, de forma secundária, em 
artigos da língua inglesa e espanhola. 

O presente estudo propõe avaliar sistematicamente 
a importância de uma intervenção da fisioterapia 
motora em crianças com o diagnóstico de Autis-
mo, visando informar a profissionais, estudantes, 
pais e pessoas que tenham interesse sobre o tema.

2. Metodologia 
Trata-se de uma revisão sistemática de literatura. 
Os documentos avaliados foram identificados com 
base em pesquisa bibliográfica na Ovid Medline, 
NHS Evidence Embase, Web of Science e Sciello, 
sob diferentes descritivos (Autismo, Síndrome do 
Espectro Autista, prevalência do Autismo, fisiote-
rapia em Autismo, fisioterapia motora em autistas, 
repercussão motora em autistas), reportados na lín-
gua inglesa e espanhola. Cada documento identifi-
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cado foi revisado e assegurado independentemente 
pelos 2 pesquisadores, conforme os seguintes cri-
térios de inclusão: artigos incluídos em periódicos 
indexados, publicados nos últimos 15 anos.

Após as análises dos artigos, os pesquisadores fize-
ram uma relação dos principais tópicos relaciona-
dos à repercussão motora e às principais abordagens 
fisioterapêuticas, descrevendo cada uma delas.

3. Resultados e Discussão
Os dados obtidos a partir do levantamento biblio-
gráfico são apresentados a seguir, de acordo com 
os critérios de inclusão previamente estabeleci-
dos. Número de artigos encontrados, segundo os 
descritores retromencionados e segundo a classi-
ficação em nacional e internacional, no período 
entre 2000 a 2015: nas seguintes bases dados Ovid 
Medline, NHS Evidence Embase, Web of Science, 
Sciello, foram encontrados 106 trabalhos (20 arti-
gos no Ovid Medline, 38 artigos no NHS Eviden-
ce Embase, 18 na Web of Science e 30 artigos no 
SciELO), sendo 70 na língua inglesa, 24 na língua 
espanhola e 12 na língua portuguesa, no período 
avaliado. Selecionaram-se 22 artigos, conforme os 
critérios de inclusão/exclusão, e que serão, neste 
momento, analisados. É importante mencionar 
que 84 artigos foram excluídos. 

Essa informação reforça o entendimento de que o es-
tudo do acompanhamento de fisioterapeutas a crian-
ças autistas se faz importante para o aumento da 
qualidade de vida em suas funções na rotina diária. 
Tal abordagem é algo recente nas publicações da área 
da saúde. As principais publicações são de psicólogos 
e terapeutas ocupacionais, não havendo publicações 
sobre o tema por profissionais da fisioterapia. 

Após leitura dos artigos, realizou-se a sistematização 
das informações sobre as principais características 
modificáveis, com o acompanhamento de profissio-
nais de Fisioterapia a uma criança autista. Esta for-
ma de análise se deu pelo fato de que, pela literatura, 
a maioria das crianças com o diagnóstico do autis-
mo apresenta uma ou mais dessas características. 

Quando se fala em corpo, segundo Ferreira (2000), 
tem-se que pensar que ele é um organismo vivo, 
um ser desejante, atuante, emocional, inteligente, 
enfim, não se pode esconder ou apenas renegar a 
história que ele carrega. É preciso entender que o 
corpo muda com o passar do tempo, dependendo 
dos valores e das necessidades do local, da situa-
ção, e é necessário aceitar as suas diferenças.

Segundo Ferreira (2002), as experiências motoras 
da criança são decisivas na elaboração progressi-
va das estruturas que, aos poucos, dão origem às 
formas superiores de raciocínio, isto é, em cada 
fase do desenvolvimento, ela consegue uma deter-
minada organização mental que lhe permite lidar 
com o ambiente. Pode-se assim dizer que, em ter-
mos de evolução, a motricidade é uma condição de 
adaptação vital. Sua essência reside no fato de nela 
o pensamento poder manifestar-se. A pobreza de 
seu campo de exploração irá retardar e limitar a 
capacidade perceptiva do indivíduo.

A corporeidade é a linguagem mais primitiva des-
se indivíduo desde a sua fase uterina. Assim, o 
movimento está em ligação direta com a criança, 
pois é parte dela que se comunica com o mundo, e 
também é a partir dele que irá organizar-se como 
sujeito pensante e atuante para dar conta da sua 
participação na sociedade.

Podemos encontrar crianças apáticas, hipotônicas, 
com a atividade motora reduzida, e posturas vicio-
sas, com dificuldades de iniciar um movimento. 
Ou crianças hiperativas, sem ter nenhum interesse 
por objetos ou pessoas (GESCHWIND, 2013).

3.1 Alterações do tônus muscular

Em crianças com Transtorno do Espectro Autista, 
muitas vezes, é difícil avaliar o tônus isolado. Hi-
potonia moderada é observada em mais de 50% 
e pode provocar alterações da coluna vertebral 
(escoliose) na puberdade. Mas algumas crianças 
podem ter hipertensão ou alternância das duas va-
riedades de tônus (GESCHWIND, 2013, SACREY 
et al., 2014).
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O autor explica que o equilíbrio, ou desequilíbrio, 
do tônus muscular, suas variações ou seus blo-
queios irão traduzir a maneira de ser da criança, 
suas emoções, suas vivências psíquicas, além de 
participarem também como elemento na comu-
nicação não verbal. A atitude da mãe pesa muito 
no desenvolvimento da criança, desde o período 
gestacional, quando há um aumento considerável 
de medos, muitas vezes, sem motivo aparente, de 
ansiedades, depressões, enfim, uma gama de sen-
timentos que irão repercutir, mais tarde, no de-
senvolvimento psicológico, intelectual, afetivo e 
psicomotor da criança. Existe, portanto, uma co-
municação constante, um diálogo corporal entre 
mãe e filho, na esfera do qual as modificações tôni-
cas acompanham não apenas cada afeto, mas tam-
bém cada fato da consciência (MORAES, 2002).

Seguindo na abordagem de Ferreira (2000), ele vi-
sualiza, então, que as capacidades motoras, intelec-
tuais e afetivas que facultam à criança estabelecer re-
lação com o mundo estão sujeitas à sua carga tônica 
pessoal, a qual é, por sua vez, construída a partir das 
estimulações que o meio e as pessoas lhe impõem. 
Será pela percepção das diferentes experiências que 
a criança terá possibilidade de criar a base para o de-
senvolvimento de sua independência e autonomia 
corporal e sua maturidade socioemocional.

3.2 As posições e atitudes

As crianças com o Transtorno do Espectro Autis-
ta são, muitas vezes, bizarras, mal equilibradas e 
desconfortáveis, isso para um grau mais grave (SA-
CREY et al., 2014).

Ferreira e Thompson (2002) informam que o au-
tista apresenta dificuldade de compreender seu 
corpo em sua globalidade e em segmentos, assim 
como seu corpo em movimento. Quando partes 
do corpo não são percebidas e as funções de cada 
uma são ignoradas, podem-se observar movimen-
tos, ações e gestos pouco adaptados. O distúrbio 
na estruturação do esquema corporal prejudica 
também o desenvolvimento do equilíbrio estático, 
da lateralidade, da noção de reversibilidade; fun-

ções de base necessárias à aquisição da autonomia 
e aprendizagens cognitivas.

3.3 A marcha

Um aspecto muito importante, pois estão intima-
mente ligados à sua funcionalidade, os movimen-
tos sincronizados durante a caminhada podem 
estar ausentes ou serem precários. A marcha a pé 
(sem deformidade ou doença neurológica) pode 
ocorrer em 19% dos casos (SANTOS; FERNAN-
DES, 2012, SALIMI; JUNQUEIRAII, 2013).

Cifuentes (2010) realizou estudos de transtornos 
de desenvolvimento motor nos primeiros meses 
de vida, analisando o sentar, o engatinhar, o ficar 
em pé e o andar. Encontrou, já nesta fase, padrões 
de assimetria de movimento, alguns reflexos ainda 
não inibidos na idade apropriada em desenvolvi-
mento, enquanto outros não apareceram quando 
deveriam, como os reflexos de proteção ao cair, 
atraso no desenvolvimento dos estágios de cami-
nhar e posicionamento anormal de marcha. Essas 
normalidades foram atribuídas à retenção anormal 
do reflexo primitivo, devido a um sistema neural 
imaturo. Fernandes (2013) relata que crianças com 
diagnóstico tardio de transtorno autista apresenta-
ram problemas no padrão motor da marcha, em 
que utilizavam a ponta dos pés para tal, mostraram 
também uma postura assimétrica do braço duran-
te a caminhada e anomalias no movimento geral. 
Os autores sugerem que o movimento anormal do 
braço pode estar relacionado com o controle do 
equilíbrio, sugerindo, assim, um envolvimento do 
cerebelo, devido ao seu papel na coordenação mo-
tora e controle de balanço.

3.4 Atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor

Há um atraso na aquisição dos movimentos natu-
rais (descer escadas com movimentos alternados) e 
dificuldades de aquisições de habilidades motoras 
finas (vestir e despir, desenho e escrita, dificuldades 
na condução do índice do polegar). Isso tem um im-
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pacto negativo nas funções das atividades da vida 
diária, complicando até a prática de um esporte um 
pouco mais complexo (GESCHWIND, 2013; SA-
CREY et al., 2014; ROSA NETO et al., 2013).

3.5 Estímulos a habilidades  
de forma precoce

Em algumas crianças, essas competências moto-
ras muito específicas são incomuns de desenvolver 
(SACREY et al., 2014).

Segundo Levin (2000), o esquema corporal é o 
que se pode dizer ou representar acerca do pró-
prio corpo. A representação que temos do mes-
mo é da ordem do evolutivo, do temporal. Dentro 
do esquema corporal, encontram-se as noções de 
proprioceptividade, interoceptividade e extero-
ceptividade. Na evolução psicomotora da criança, 
o esquema corporal irá se construindo, ele é sus-
cetível à mensuração e à comparação com outro, 
por exemplo, nas medidas padronizadas em que a 
criança corresponde a cada idade, a um peso, uma 
altura, etc.

Para Ferreira e colaboradores (2002), o esquema 
corporal é elemento básico indispensável para a 
formação da personalidade da criança. É a repre-
sentação relativamente global, científica e diferen-
ciada que a criança tem de seu próprio corpo. A 
estruturação espaço-temporal fundamenta-se nas 
bases do esquema corporal, sem o qual a criança, 
não se reconhecendo em si mesma, só muito difi-
cilmente poderia aprender o espaço que a rodeia. 
Torna-se necessário que ela adquira o domínio 
corporal, o reconhecimento corporal e a passagem 
para a ação. Sem essas habilidades, uma criança, 
por exemplo, poderá chocar-se constantemente 
com os amigos durante brincadeiras que envolvam 
corrida, machucar-se ao passar por espaços limi-
tados e sentir dificuldades em transferir líquidos 
de um recipiente para outro ou derramar os líqui-
dos ao bebê-los. As etapas do desenvolvimento 
do esquema corporal abrangem o corpo vivido, o 
conhecimento das partes do corpo, a orientação-
-espaço-corporal e a organização espaço-corporal.

3.6 As estereotipias

Temos que levá-las em consideração, pois impactam 
nas relações sociais. Elas respondem à necessidade de 
expressar emoções através do movimento, acompa-
nhadas por uma busca da sensação de relaxamento 
e prazer. Podem variar e evoluir na mesma criança 
e, em última instância, são capazes de agir negativa-
mente sobre o músculo-esquelético (GESCHWIND, 
2013; SACREY et al., 2014; PFEIFFER et al., 2013). 

Levin (2000) informa que os movimentos estereo-
tipados apresentados pelas crianças autistas po-
dem ser chamados de movimentos autísticos, uma 
vez que não se dirigem a ninguém. O movimento, 
ao não passar por outro registro, não se separou. 
Ele sugere que uma das possíveis vias de entrada 
no tratamento dessas crianças é por meio desses 
movimentos estereotipados (autoeróticos). Por 
essa via, procura-se escindir, separar esse corpo do 
gozo: tenta-se fazer com que o movimento comece 
a funcionar, desse modo, no registro do desejo, si-
tuando-o em outra posição separada do gozo.

3.7 A voz

É uma característica importante de crianças com 
Síndrome do Espectro Autista, pois aspectos mo-
tor-fonológicos em produção podem ter impacto 
na comunicação (ROSA NETO et al., 2013).

3.8 Linguagem

Um fator que não deve ser esquecido é que os au-
tistas possuem seus próprios desejos, preferências 
e personalidade, sem ignorar os outros aspectos do 
desenvolvimento. A linguagem, sobretudo, é cons-
tituinte do sujeito, sendo base para a estruturação 
psíquica, cognitiva e também psicomotora. Ao fa-
lar de corpo, o objetivo é ajudar o indivíduo autista 
a superar algumas de suas dificuldades, permitin-
do seu desenvolvimento em outros planos, ofere-
cendo novos meios de expressão, favorecendo a 
conscientização, possibilitando o acesso a funções 
importantes, como o olhar e o tocar, enfim, bus-
cando melhorar a sua qualidade de vida.
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3.9 Medicação

O impacto das drogas sobre o Sistema Motor: o 
terapeuta deve conhecer os medicamentos que a 
criança toma e seu potencial de ação no sistema 
muscular. Os antipsicóticos podem induzir a certa 
rigidez do movimento ou causar discinesia aguda 
ou tardia. O antiepilético pode levar a tremedeiras 
nos membros inferiores e influenciar nas habilida-
des motoras finas (PFEIFFER et al., 2013).

4. Conclusão 
Fica claro que intervir em um processo vivencial é 
intervir na totalidade humana, seja através de um 
simples olhar, do escutar, do tocar e até mesmo no 
falar. Provocar algumas variações nessa experiên-
cia é alterar a vivência global do ser em sua forma 
de ser, estar e viver no mundo. 

Podemos, assim, dizer que uma das primeiras in-
tervenções a que somos submetidos se dá através 
do olhar. No primeiro momento da vida, quando 
nascemos, alguém nos olha e diz quem nós somos. 
A partir daí, começamos a delinear e nos posicio-
nar em nosso lugar no mundo, nossa identidade. O 
toque, o sorriso, o falar, o olhar dos pais são de vital 
importância para o desenvolvimento emocional, 
intelectual e motor da criança. O desejo do outro 
marca e influencia seu próprio desejo.

É papel do profissional de Fisioterapia compreen-
der e viver em profundidade o fato de que a crian-
ça necessita de alguém que se encante com seu 
mundo e o compreenda como essencial ao ato de 
viver; alguém que sonhe, fantasie, deseje, sorria, 
dê gargalhadas, se alegre, busque realizar, alguém 
que, conscientemente, construa a existência para si 
e para o outro: um profissional que lança mão do 

arcabouço de seu conhecimento para o exercício 
de seu trabalho, ao mesmo tempo em que é repleto 
de sensibilidade e sutileza relacional. 

Utilizando o pensamento de Ferreira e colabora-
dores (2002), o profissional que decide lidar com a 
criança autista deve considerar tudo o que é sabi-
do sobre o processo de desenvolvimento normal e 
os fatores que otimizam o desenvolvimento, como 
também tem de considerar o que se sabe sobre os 
aspectos anormais que interferem no desenvolvi-
mento das crianças autistas.

É fácil perceber que a criança autista não possui 
um corpo vivenciado. A sensação que se tem é que 
o corpo é um objeto à parte, sem significação, sem 
importância. Existe uma grande dificuldade, por 
parte dela, em compreender seu corpo como um 
todo. Ela não desenvolve, de maneira adequada, as 
noções de Esquema Corporal, o que tem diversas 
implicações, como foi possível observar ao lon-
go deste artigo. Para uma criança autista, o corpo 
pode ser um objeto de angústia e de pânico, sobre-
tudo se ele não é bem estimulado e compreendido. 
Por isso, é necessário que ele se torne um polo de 
segurança e estabilidade.

Posso, a princípio, concluir que uma das maneiras 
de auxiliar no tratamento do Autismo é por meio 
do corpo, tentando estabelecer uma relação entre 
o psíquico e o orgânico. A partir de experiências 
sensório-motoras, o autista poderá aumentar sua 
relação com o mundo, inicialmente impossível pela 
dificuldade de entrar em contato com os outros, 
seja por meio do toque ou por meio do olhar. Fica 
a proposta para, num próximo estudo, buscar te-
rapias que utilizem o corpo nessa intermediação 
corpo-mente e verificar de que forma elas podem 
contribuir para o tratamento de crianças autistas.

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL THERAPY MOTOR IN CHILDREN WITH AUTISM MONITORING

Abstract

Autism is a disorder still very unknown, with direct influence on psychomotor development of 
a child, yet manifested in the early childhood, physical therapy has a great importance in the 
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treatment of this comorbidity influencing many times in the three main characteristics: a partner 
interaction, communication and language. To inform professionals, students, parents and people 
who are interested on the topic, emphasizing the importance of physical therapy intervention 
in children with autism diagnosis. This is a systematic review of the literature study, to search 
articles in the database: Ovid Medline, Embase NHS Evidence, the Web Science, SciELO with 
the descriptors: autism, autism spectrum syndrome, prevalence of autism, physical therapy in 
autism, physical therapy for autism, motor repercussions in autistic from 2000 to 2015. Found 
106 studies (20 articles on Ovid MEDLINE, 38 articles on NHS Evidence Embase, Web of Science 
18 and 30 articles in SciELO), 70 in English 24 in Spanish and 12 in Portuguese during the study 
period. Being selected 21 articles. It can be seen that physical therapy is very important in quality 
of life not only of the child most of all with whom they live, improving motor skills, positions and 
functions of everyday life.
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Autism. Physical therapy. Syndrome Autism Spectrum.
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NA REDUÇÃO DE GLOSAS
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Resumo

Este estudo tem como objetivo analisar as principais distorções e não conformidades presentes 
nos registros de enfermagem que levam as instituições a terem aumento no número de glosas, e 
como a adequação desses erros pode contribuir para a redução de perdas das instituições. Real-
izou-se uma revisão bibliográfica, com os artigos sendo pesquisados nas bases de dados LILACS 
e SciELO, utilizando-se dos descritores: Auditoria, Glosas e Registros de Enfermagem. Como 
critérios de inclusão, foram estabelecidos os artigos dentro da temática proposta entre os anos de 
1998 e 2013. A amostra constitui-se de dezesseis trabalhos. As publicações analisadas discorrem 
sobre os itens mais glosados nas instituições e mostram que as principais causas para tal aumento 
e prejuízo no faturamento dessas instituições de saúde estão relacionadas com a falta de registro 
da enfermagem, o que afeta na qualidade da assistência prestada e na diminuição de sua receita. 
Ressaltam-se, ainda, a importância do enfermeiro como líder junto à equipe e como a auditoria 
em enfermagem pode servir de instrumento para a melhoria dos serviços ofertados. Ela atuará 
como orientadora multidisciplinar através do processo de educação continuada e na redução 
das glosas, identificando as possíveis incompatibilidades e não conformidades, o que ajudará no 
planejamento estratégico e nas tomadas de decisões por parte da gestão. Diante disso, destacou-se 
a importância dos registros corretos de enfermagem na redução das contas glosadas e como a 
sensibilização da equipe de enfermagem tem papel fundamental nesse processo.

Palavras-chave

Auditoria. Glosa. Registros de Enfermagem.

* Bacharela em Enfermagem, especialista em Auditoria em Saúde pela Atualiza Cursos. E-mail: mendes.
lema@gmail.com
** Bacharela em Enfermagem.Especialista em Auditoria em Saúde pela Atualiza Cursos. E-mail: silgfiora 
vanti@hotmail.com
*** Bacharela em Enfermagem.Especialista em Auditoria em Saúde pela Atualiza Cursos. E-mail: verena 
colavolpe@hotmail.com

mailto:mendes.lema%40gmail.com?subject=
mailto:mendes.lema%40gmail.com?subject=
mailto:silgfioravanti%40hotmail.com?subject=
mailto:silgfioravanti%40hotmail.com?subject=
mailto:verenacolavolpe%40hotmail.com?subject=
mailto:verenacolavolpe%40hotmail.com?subject=


Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 3, n. 3, p. 84-91, jan./jun. 2016   |  85 

SOUZA, M.S.M.; FIORAVANTI, S. G.O.; COLAVOLPE, V.C.  |  Registro de enfermagem: desafio para as instituições hospitalares na...

1. Introdução
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-
siderada um auditor (ABDON, et al., 2009).

A auditoria em enfermagem pode ser definida 
como “a avaliação sistemática da qualidade da 
assistência de enfermagem, verificada através das 
anotações de enfermagem no prontuário do pa-
ciente e/ou das próprias condições deste” (PEREI-
RA; TAKAHASHI, 1991). Oferece subsídios aos 
profissionais para (re) orientar suas atividades, es-
timulando a reflexão individual e coletiva e nortear 
o processo de educação permanente (FARACO; 
ALBUQUERQUE, 2004). 

Auditoria é a verificação das transações, opera-
ções e procedimentos efetuados por uma entida-
de, em que são examinados documentos, livros, 
registros, demonstrações e quaisquer elementos 
de consideração contábil. Seu objetivo é a veraci-
dade desses registros e das demonstrações contá-
beis deles decorrentes, visando à apresentação de 
opiniões, críticas, conclusões e orientações (GO-
MES, 2009).

A prática da auditoria teve início no século &II, 
na Inglaterra, com a implantação dessa atividade 
nas empresas. Tal técnica se fixou no século &VII, 
através da Revolução Industrial, nas grandes 
empresas, tendo continuidade até os dias atuais 
(MOTA, 2003).

A auditoria iniciou sua atuação na área contábil 
como técnica de controle econômico e de escritu-
ração mercantil. Na área da saúde, a primeira au-
ditoria foi realizada em 1918, pelo médico George 
Gray Ward, nos Estados Unidos, com o objetivo 
de verificar a qualidade da assistência prestada 
aos pacientes através de registros em prontuários 
(KURCGANT, 1991).

Para aumentar o faturamento e minimizar as 
perdas, as organizações hospitalares têm criado 
serviços de auditoria contábil. Essa área de audi-
toria interna tem crescido cada vez mais, e suas 
funções são exercidas, em sua maioria, por enfer-
meiros, atuando na análise dos prontuários como 
controladores/corretores das inconformidades 
encontradas, negociadores com as operadoras de 
planos de saúde e agentes no processo de recur-
sos de glosas apresentadas pelo convênio, visan-
do ao aumento do faturamento hospitalar (TEI-
&EIRA, 2012).

Glosa significa cancelamento ou recusa parcial ou 
total de orçamento, conta, verba, por serem consi-
derados ilegais ou indevidos, ou seja, refere-se aos 
itens que o autor da operadora (plano de saúde) 
não considera cabível para pagamento (GOTO, 
2001). Por tratar-se de um procedimento que ocor-
re com frequência, principalmente no início da im-
plantação do serviço de auditoria nas instituições, 
é importante que se estabeleça uma sequência de 
ações com regras claras e prazos. Esse tipo de ope-
racionalização evita uma série de contratempos e 
facilita muito a relação entre operadoras e hospi-
tais (MOTA, 2003).

Quando as instituições de cuidado de saúde têm 
os valores dos serviços prestados glosados pelas 
operadoras de planos de saúde, elas podem lan-
çar mão de um recurso denominado “recursos 
de glosas”, a fim de recuperar as perdas econômi-
cas (RODRIGUES; PERROCA; JERICÓ, 2004). 
O recurso de glosas deve ser enviado, dentro do 
prazo estabelecido, para a operadora, em formu-
lário destinado ao recurso de glosa ou em papel 
timbrado do hospital, com a data da análise pela 
auditoria e a identificação do profissional que o 
executou (MOTA, 2003).

Este estudo configura-se uma pesquisa bibliográfi-
ca, com o objetivo de analisar as principais distor-
ções e não conformidades presentes nos registros 
de enfermagem, que levam as instituições a terem 
um aumento no número de glosas, e como sua ade-
quação pode diminuí-las.
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2. Metodologia 
A pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado 
desenvolvido com base em material publicado em 
livros, revistas, redes eletrônicas, isto é, material 
acessível ao público em geral. Fornece instrumen-
tal analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, 
mas também pode esgotar-se em si mesma. O ma-
terial publicado pode ser fonte primária ou secun-
dária (MORESI, 2003).

Segundo Gil (2002), é desenvolvido com base em 
material já elaborado, constituído, principalmente, 
de livros e artigos científicos. Embora em quase to-
dos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho 
dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclu-
sivamente a partir de fontes bibliográficas.

O levantamento bibliográfico foi realizado através 
das bases de dados LILACS e SciELO, utilizando-
-se os descritores: Auditoria, Glosas e Registros 
de Enfermagem. Como critérios de inclusão, fo-
ram estabelecidos os artigos dentro da temática 
proposta, entre os anos de 1998 e 2013, em língua 
portuguesa e texto completo. Como exclusão, tex-
tos incompletos, que não se encaixam no idioma 
proposto no critério de inclusão, fora da temática e 
fora do período citado.

No primeiro momento, foram encontrados 29 ar-
tigos que apresentavam os descritores propostos. 
Depois, a partir da leitura dos resumos, identifica-
mos 16 artigos e publicações que atendiam aos ob-
jetivos do estudo. Após análise detalhada de todos 
os textos selecionados, foram levantadas as falhas 
de registros de enfermagem apresentadas nos arti-
gos eleitos, destacando os principais. Em seguida, 
com base em cada deficiência, foram traçadas as 
possíveis adequações para a redução de glosas.

3. Resultados e Discussão
A auditoria médica e de enfermagem surge, no 
Brasil, na década de setenta. Essa prática tem-se 
ampliado desde então, com progressiva absorção 
da mão de obra de enfermeiros, atividade aprova-

da pelo Conselho Federal de Enfermagem através 
da RDC nº 266/01. A significativa presença da 
enfermagem nos processos de auditoria em saúde 
ratifica as responsabilidades assumidas por enfer-
meiros na prática assistencial, bem como o conhe-
cimento técnico-administrativo para lidar com o 
processo de conta hospitalar, visto que o enfer-
meiro é o profissional que atua na maior parte dos 
procedimentos relacionados à assistência prestada 
(PINTO; MELO 2010). 

Segundo a Resolução do COFEN nº 191/96, para 
executar a anotação de enfermagem, faz-se ne-
cessário atenção para alguns detalhes, tais como: 
verificar cabeçalho do impresso; fazer em horário 
administrativo, e não em turno; os termos “pacien-
te” e/ou “cliente” não devem ser utilizados, tendo 
em vista que a folha de anotação é individual; fazer 
no início do plantão e complementar durante este; 
a letra de quem realiza a anotação deve ser legí-
vel, para que possa ser entendida por quem a ler; 
seguir uma sequência cefalocaudal; quando tiver 
erros, utilizar os termos “digo”, “correção”, e nunca 
corretores ortográficos; utilizar apenas siglas pa-
dronizadas e, ao final de cada anotação, deve con-
ter carimbo, assinatura e número do COREN do 
profissional que a realizou.

Recentemente, foi aprovada e homologada a Resolu-
ção COFEN 429/ 2012, que dispõe sobre o registro 
das ações profissionais no prontuário do paciente e 
em outros documentos próprios da Enfermagem, 
independentemente do meio de suporte — tradicio-
nal ou eletrônico. O artigo 1° assevera que:

Art.1° É responsabilidade e dever dos profissio-
nais de enfermagem registrar, no prontuário do 
paciente e em outros documentos próprios da 
área, seja em meio de suporte tradicional (pa-
pel) ou eletrônico, as informações inerentes ao 
processo de cuidar e ao gerenciamento de pro-
cessos de trabalho, necessárias para assegurar a 
continuidade e a qualidade da assistência.

Atualmente, a auditoria é adotada como ferramen-
ta de controle e regulação do uso de serviços de 
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saúde e, especialmente, na área privada, tem diri-
gido o seu foco para o controle dos custos da assis-
tência prestada (PINTO; MELO, 2010).

A auditoria de enfermagem é realizada através da 
análise de contas hospitalares com ou sem prontuá-
rio do paciente em mãos. A auditoria de contas hos-
pitalares, com o prontuário em mãos, possibilita a 
análise precisa das cobranças realizadas, comparan-
do-as com o seu conteúdo médico (MOTA, 2003).

De acordo com Mota (2003), o prontuário do pa-
ciente é um documento legal que lhe pertence e está 
sob a responsabilidade do médico. Ele deve con-
ter todas as informações pertinentes à internação 
do paciente, desde sua admissão à alta. É funda-
mental, portanto, conhecer os aspectos legais que 
envolvem esse documento, para que saibamos a 
dimensão e a importância do correto registro de 
todas as atividades realizadas no dia a dia de traba-
lho. Essa tarefa é uma obrigação legal de todos os 
profissionais de saúde envolvidos no atendimento 
ao paciente, como médicos, enfermeiros, nutricio-
nistas e outros.

Segundo a Resolução CFM nº 1638/2002, prontuá-
rio do paciente é: 

Art. 1º — Definir prontuário médico como 
documento único constituído de um conjun-
to informações, sinais e imagens registradas, 
geradas a partir de fatos, acontecimentos e si-
tuações sobre a saúde do paciente e à assistên-
cia a ele prestada, em caráter legal, sigiloso e 
científico que possibilita a comunicação entre 
membros da equipe multidisciplinar e a con-
tinuidade da assistência prestada ao indivíduo.

De acordo com Júnior (2002), o enfermeiro, para 
realizar o processo de auditagem, necessita, como 
instrumento de trabalho, de leis federais e esta-
duais que, de alguma forma, estabeleçam critérios 
sobre a prestação de serviços de saúde e convênios, 
de contratos e adendos que a instituição possua, de 
tabelas contratuais em vigência entre a instituição 
e a contratante, de banco de dados informatizado, 
de protocolos, de normas e rotinas institucionais.

Para Brito (2006)‚ a auditoria interna, juntamente 
com as informações de custos no setor hospitalar, 
tem papel fundamental na redução das glosas e au-
xilia em sua gestão estratégica. Além disso‚ a audi-
toria interna exerce papel de extrema importância 
na gestão estratégica dos custos no ambiente hospi-
talar, no cotidiano das instituições, pois sua função 
de fiscalizar, analisar e relatar informações e alter-
nativas de ações para os hospitais é fator decisório 
para a otimização dos resultados e manutenção da 
saúde econômico-financeira do hospital.

Segundo Ferreira (2009)‚ com sua pesquisa baseada 
em um contexto descritivo- exploratório, com uma 
abordagem quali-quantitativa, o estudo se materia-
lizou por meio documental e foi realizado no servi-
ço de urologia de um hospital privado do município 
de Niterói/RJ. Após a coleta de dados, foi realizada 
uma leitura exploratória, seletiva, analítica e inter-
pretativa. A análise foi temática e estatística, das 
quais emergiram tabelas e gráficos, sendo: glosas 
de medicamentos (53%); glosas de taxas e aluguéis 
(24%); glosas de materiais (23%). O que motivou 
essas glosas foi a falta de registro da enfermagem e 
de justificativa para a quantidade utilizada. Para os 
autores, a consciência, responsabilidade e compro-
metimento por conta da equipe de Enfermagem são 
práticas fundamentais para a diminuição das glosas 
nas instituições hospitalares. 

Assim como Ferreira (2009)‚ o estudo realizado 
por Rodrigues (2004) e colaboradores em um hos-
pital de ensino, cujo objetivo foi investigar os fa-
tores intervenientes nas glosas, verificou também 
que a falta de registro de enfermagem contribui 
para o aumento do número de glosas. A coleta de 
dados incluía as glosas identificadas a partir de 
seus recursos, junto a duas operadoras de planos 
de saúde, no período de janeiro a março de 2003. 
Foram encontrados 17.324 itens nos 85 recursos de 
glosas analisados, os quais representaram um valor 
de R$ 31.856,52. Os recursos de glosas para mate-
riais representaram 55% do valor total. Cerca de 
99,6% dos recursos de glosas para materiais foram 
embasados nas “anotações e/ou checagem de en-
fermagem”. Correlacionando o valor dos recursos 
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de glosas com as justificativas relacionadas com a 
equipe de enfermagem, notou-se que essas últimas 
legitimavam o estorno de R$ 22.877,80. Através 
desses dados, os autores relatam a importância das 
anotações corretas de enfermagem, pois, com isso, 
é possível reaver cerca de 87‚7% do custo total glo-
sado pelos planos de saúde. 

Segundo Claudino (2013), os maiores erros acon-
tecem decorrentes da equipe de Enfermagem, 
principalmente nos registros realizados por ela, 
como, por exemplo, letra ilegível, rasuras, erros or-
tográficos, falta de carimbo e da assinatura do pro-
fissional, cópias de anotações e evoluções já exis-
tentes, registros incompletos, falta de checagem, 
desperdícios de materiais e medicamentos (sendo 
o item “medicamento” o mais glosado). 

Mediante esse contexto, é oportuno enfatizar que 
os registros de enfermagem estão vinculados à 
grande parte do pagamento de materiais, medica-
mentos e procedimentos, principais fontes de lu-
cratividade das instituições hospitalares. Assim, o 
principal meio de assegurar o recebimento do va-
lor gasto é através das corretas anotações. Contudo, 
registros de enfermagem inconsistentes, ilegíveis e 
subjetivos sugerem glosas de itens do faturamento 
das contas hospitalares (CLAUDINO, et al., 2013).

Destaca-se que a ocorrência de erros dos registros 
da equipe de Enfermagem é fator determinante 
para o aumento dos índices de glosas, devido à falta 
de informação do serviço prestado. Torna-se, tam-
bém, mais difícil o acompanhamento da evolução 
da patologia do paciente, ocasionando danos à as-
sistência prestada e à comunicação da equipe multi-
profissional, uma vez que o prontuário é o principal 
meio de comunicação entre a equipe. E, principal-
mente, interferindo na defesa do profissional em 
caso de processo judicial (CLAUDINO, 2013).

De acordo com Dias et al. (2011), as principais 
distorções e não conformidades presentes nas 
anotações de enfermagem estão relacionadas à so-
licitação e aprazamento da administração de me-
dicamentos; letra pouco legível e rasuras; falta de 
checagem na prescrição médica e de enfermagem; 

anotações extensas e pouco específicas; condições 
de pacientes, necessidades terapêuticas, organi-
zação da unidade e conforto do paciente; falta de 
registro/ registros incompletos da realização de 
curativos; e anotações por turno, e não por horário, 
coincidindo, quase que na sua totalidade, com o 
que foi citado por Claudino (2013) anteriormente.

Segundo o estudo de Lopes (1998), a solicitação e 
o aprazamento da administração de medicamentos 
correspondem a 15,1% das distorções, e sua prática 
não garante que os pacientes receberam as medi-
cações no dia e horário certos, colocando em risco 
legal tanto os profissionais, como também a pró-
pria unidade de saúde, por não seguirem as rotinas 
normalmente conhecidas.

Luz (2007) afirma que a letra é um aspecto impor-
tante nas anotações de enfermagem, pois esse fator 
incorre tanto no aspecto legal quanto na auditoria 
em saúde, o que envolve a questão da letra pouco 
legível e rasuras.

O estudo de Fonseca (2005), do tipo quantitativo 
com abordagem descritiva, tem como principais 
não conformidades: a falta de prescrição de enfer-
magem, a falta de checagem na prescrição médica 
e da enfermeira, falta de registro na realização do 
curativo que correspondem, respectivamente, a 
26,34%; 20,43% e 18,77%; 10,62%. 

Anotação objetiva e criteriosa é garantia de meno-
res perdas econômicas, além de ser um requisito 
válido para a defesa legal no ponto de vista jurídi-
co. Por outro lado, anotações incompletas ou sua 
ausência são indícios de falta de qualidade da assis-
tência de Enfermagem, além de um reflexo do que 
é realizado na prática, implicando, assim, questões 
éticas (LUZ; MARTINS; DYNEWICZ, 2009).

Como citado por Brunner (2005), em algumas ins-
tituições, a quantidade de profissionais da equipe 
de Enfermagem não é suficiente para atender às 
necessidades do período do plantão, cabendo ao 
contratante decidir se é mais adequado manter o 
baixo número de profissionais e, consequentemen-
te, aumentar o número de glosas, ou contratar no-



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 3, n. 3, p. 84-91, jan./jun. 2016   |  89 

SOUZA, M.S.M.; FIORAVANTI, S. G.O.; COLAVOLPE, V.C.  |  Registro de enfermagem: desafio para as instituições hospitalares na...

vos profissionais buscando diminuir os erros e glo-
sas e aumentar a qualidade do atendimento. Com 
base nessa citação, é válido salientar a importância 
do cálculo de pessoal designado à assistência, res-
peitando o nível de complexidade da unidade, sem 
exceder a carga horária semanal estabelecida.

De acordo com Rissio (2010), observa-se que a 
equipe multidisciplinar necessita de maiores infor-
mações a respeito da importância da atividade rea-
lizada ser registrada e documentada, pois é isso 
que é observado pelo auditor. Podemos conside-
rar desatenção, esquecimento e até o desconheci-
mento da real importância assistencial, profissio-
nal e financeira do seu trabalho, já que acarreta o 
recebimento em tempo hábil dessas contas hospi-
talares, refletindo, assim, no atendimento ao pa-
ciente e no retorno financeiro à Instituição e ao 
profissional. Há que se pensar que muitos profis-
sionais desconhecem a forma com uma conta é 
concluída e quais itens são observados para o au-
ditor interno e externo e o que isso causa à Insti-
tuição. O auditor, infelizmente, ainda é visto pela 
grande maioria dos profissionais como aquele que 
“descobre o erro”, e não como alguém que auxilia 
na melhoria do atendimento prestado e na redu-
ção de custos hospitalares.

Por isso, faz-se necessária a sensibilização, para 
que esse estigma de punição possa se dissipar ou, 
pelo menos, ser amenizado diante desses profissio-
nais. A auditoria surge como uma arma no que diz 
respeito a esse ensinamento. Como ressalta Mota 
(2003), a auditoria interna em educação conti-
nuada é o serviço de auditoria realizado por um 
profissional enfermeiro contratado pelo hospital, 
seja registrado ou consultor, que será responsável 
pela orientação de toda a equipe multidisciplinar 
que tem acesso ao prontuário, para que seus in-
tegrantes se conscientizem da importância legal 
do preenchimento, esclarecendo dúvidas e dando 
orientações contínuas.

Ao relacionar essa concepção de educação à profis-
são de enfermagem, considerada também prática 
social, compreendo que, em todas as ações de en-

fermagem, estão inseridas ações educativas. Dessa 
forma, há necessidade de promover efetivas opor-
tunidades de ensino, fundamentadas na conscien-
tização do valor da educação como meio de cres-
cimento dos profissionais da Enfermagem, assim 
como o reconhecimento deles pela função educa-
tiva no desenvolvimento do processo de trabalho 
(PASCHOAL, 2004).

O Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem — Resolução COFEN 311/2007 — refere-se à 
educação no capítulo dos direitos e das responsa-
bilidades dos profissionais. Assim, os artigos 18 e 
19 asseguram que:

Art. 18 — Manter-se atualizado ampliando 
seus conhecimentos técnicos, científicos e cul-
turais, em benefício da clientela, coletividade e 
do desenvolvimento da profissão.

Art. 19 — Promover e/ou facilitar o aperfeiçoa-
mento técnico, científico e cultural do pessoal 
sob sua orientação e supervisão.

Logo, a educação permanente é um compromisso 
pessoal a ser aprendido, conquistado com as mu-
danças de atitudes decorrentes das experiências 
vividas, por meio da relação com os outros, com o 
meio, com o trabalho, buscando a transformação 
pessoal, profissional e social. A educação perma-
nente consiste no desenvolvimento pessoal, que 
deve ser potencializado, a fim de promover, além 
da capacitação técnica específica dos sujeitos, a 
aquisição de novos conhecimentos, conceitos e 
atitudes. É, portanto, intrínseca, uma capacidade a 
ser desenvolvida, uma competência, é o aprender 
constante em todas as relações do sujeito (PAS-
CHOAL, 2004).

4. Conclusão 
Considerando todas as problemáticas levantadas 
com base nos estudos abordados, as principais cau-
sas para o aumento do número de glosas e o prejuí-
zo no faturamento das instituições de saúde estão 
relacionadas à falta de registro da enfermagem, o 
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que afeta na qualidade da assistência prestada e na 
diminuição da receita. Tendo isso em vista, é de 
suma importância a capacitação dos profissionais 
através da educação continuada, conscientizando 
e instruindo a equipe quanto à necessidade dos re-
gistros corretos e as consequências no faturamento 
final da instituição, além do controle e fiscalização 
de registros, para que haja uma redução do núme-
ro de glosas e uma melhoria da qualidade da as-
sistência prestada. Outro ponto importante a ser 
considerado, também, diz respeito ao quantitativo 
de funcionários distribuídos em cada setor e a sua 
jornada de trabalho, uma vez que, se houver escas-

sez de trabalhadores, haverá também insatisfação e 
diminuição da qualidade do serviço ofertado. Por 
isso, é necessário que os gestores atentem também 
para essas questões.

Diante disso, o fator comunicação ainda impera 
nas relações interpessoais. É importante que haja 
comunicação entre os gestores e a equipe multi-
disciplinar, além de sua constante sensibilização, 
tornando-se parte integrante e corresponsável no 
processo de trabalho, para prestar uma assistência 
adequada e de qualidade ao paciente, não prejudi-
cando a saúde financeira da instituição.

NURSE RECORDS: CHALLENGE FOR REDUCTION BEADS AT THE HOSPITAL INSTITUTIONS

Abstract

This study has as objective analyze the principals distortions and unconformities present on nurse 
records witch leads the institutions to have a rise on the number of glosses, and how the ade-
quation of those mistakes can contribute to reduce the loses of the institutions. It was made a 
bibliographic revision with articles prospected at LILACS and SciELO databases, using auditory, 
glosses and nurse records as descriptors. As inclusion criteria, it was established the articles with 
the theme proposed between the years of 1998 and 2013. The sample was constituted by sixteen 
papers. The analyzed publications reports about the glossiest items at the institutions and shows 
that the principal reason to those rises and loses on the billing at those health institutions are 
related with the missing of records by the nursing, which affects the quality of the provided assis-
tance and the reduce on them revenue. It highlights the importance of the nurse as leader of the 
team and how the auditory at nurse can fit as tool to the improvement of the offered services, act-
ing as an multidisciplinary advisor through the continued education process, and at the glosses 
reduction identifying the possible incompatibilities and unconformities, helping to the strategic 
planning and the decision-making by the managers. In front of that stands out the importance 
of correct nurse records for the reduction of disallowed accounts and how the awareness of the 
nurse team has important paper on that process. 
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Auditory. Glosses. Nurse records. 
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O CUIDADO DIFERENCIADO DA ENFERMAGEM 
COM A PELE DO NEONATO NA UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA

Michelle dos Santos Imbiriba Alves*

Resumo

O cuidado direcionado à pele do neonato deve ser primordial na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN), pois a pele consiste na barreira protetora do organismo contra agentes internos 
e externos. Como tal procedimento deve ser realizado pela enfermagem, objetivou-se elaborar um 
plano de cuidado direcionado à assistência à pele do neonato numa Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal, com foco no conhecimento da anatomia e fisiologia da pele do neonato, na identificação 
de fatores de risco para a integridade da pele prejudicada e como diferenciar o cuidado com a pele 
do neonato pré-termo. Para tanto, fez-se estudo bibliográfico do tipo descritivo e exploratório, com 
abordagem qualitativa através de leitura criteriosa de artigos científicos, livros e páginas de web sites 
nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO, LILACS (Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências Sociais e da Saúde), durante o período de maio a agosto de 2015. Esta 
pesquisa possibilitou a compreensão e descrição do cuidado da enfermagem com a pele dos neona-
tos, constatando que o cuidado diferenciado da enfermagem deve ser realizado com eficácia, a fim 
de prevenir a lesão de pele, bem como diminuir o risco de infecção na UTIN.
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1. Introdução
O cuidado direcionado à pele do neonato deve 
ser primordial na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN), pois a pele consiste na barreira 
protetora do organismo contra agentes internos e 
externos (FONTANELE, 2012).

A pele é anatomicamente constituída por epiderme, 
derme e subcutâneo. A epiderme tem o estrato cór-
neo e a camada basal. O estrato córneo é a camada 

mais externa da pele, bilaminar, formada por lipí-
dios hidrofóbicos, ácidos graxos, colesterol e cerâ-
micas, cobertos por um envoltório celular cornifi-
cado rico em proteína e queratina (TAMEZ, 2013). 

Já a camada basal é composta por células cuboides 
sobre a membrana basal, que limita a epiderme da 
derme, sendo responsável pela constante renova-
ção da pele. A derme é constituída de colágeno e 
elastina, nervos, glândulas sudoríparas e sebáceas. 

mailto:michelleimbiriba%40hotmail.com?subject=
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O subcutâneo é formado de tecido conjuntivo gor-
duroso (FONTANELE; CARDOSO, 2011). 

Quanto às funções da pele, a mais notável é ser a 
barreira entre o meio interno e externo, que previne 
a perda de água corporal na desidratação, absorção 
de substâncias químicas e infecção através da entra-
da dos micro-organismos na sua superfície, sendo 
também proteção contra traumas e radiação, ter-
morregulação e sensibilidade (FONTANELE, 2012). 

O cuidado com a pele do neonatal é essencial, prin-
cipalmente em recém-nascido pré-termo, ou seja, 
o bebê que nasce com idade gestacional inferior a 
37 semanas. Os principais cuidados referem-se às 
propriedades da barreira da pele, a absorção trans-
cutânea e a perda de água transepidérmica (FER-
NANDES; OLIVEIRA; MACHADO, 2011). 

A barreira da pele tem sua função realizada pelo 
estrato córneo, que se torna maduro e atuante por 
volta de 34 semanas de idade gestacional (FER-
NANDES; OLIVEIRA; MACHADO, 2011). A bar-
reira epidérmica é ineficaz em neonatos pré-ter-
mo, pois possui poucas camadas de estrato córneo. 
Com idade gestacional abaixo de 30 semanas, ela, 
possivelmente, tem apenas duas ou três camadas, 
e, com menos de 24 semanas de idade gestacional, 
pode não haver estrato córneo (LUD et al., 1999 
apud CUNHA; MENDES; BONILHA, 2002). 

Segundo NANDA Internacional (2012), há fatores 
de risco para a integridade da pele do neonato: ra-
diação, imobilização física, adesivos que arrancam 
os pelos, pressão, contenção, distermias, umidade, 
substâncias químicas, excreções, secreções, medica-
ções e extremo de idade. Além de todos os procedi-
mentos realizados ao se admitir os recém-nascidos 
na UTIN, faz-se necessário observar alterações que 
podem surgir na pele, analisando os procedimentos 
terapêuticos indicados, para não expô-los a situa-
ções que possa lesar sua delicada e sensível pele. 

 A preservação da integridade da pele é de extrema 
relevância durante o período neonatal, como cuida-
do fundamental da Enfermagem. Deve ser prestado 
com a interação do bebê com a enfermeira, sendo 
feita avaliação comportamental e fisiológica, de for-

ma integral, respeitando as suas vulnerabilidades, 
principalmente nos RNPTs, nos quais a pele é mais 
sensível (ROLIM; LINHARES; RABELO, 2008).

Este trabalho teve como objetivo elaborar um plano 
de cuidado direcionado à assistência de Enferma-
gem à pele do neonato numa Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, para conhecer a anatomia e fi-
siologia da pele, identificar fatores que coloquem 
em risco a integridade da pele prejudicada e dife-
renciar o cuidado com a pele do neonato pré-termo.

A pele do neonato consiste na barreira protetora 
do seu organismo. Por ser sensível, frágil, anato-
micamente imatura e de lenta adaptação ao meio 
extrauterino, torna-se mais susceptível ao trauma. 
Porém, notamos que há muitos profissionais de 
Enfermagem que negligenciam o cuidado diferen-
ciado com a pele do neonato, causando lesões evi-
táveis. Logo, observa-se a importância do cuidado 
de enfermagem direcionado à preservação da inte-
gridade da pele do neonato.

2. Metodologia 
Desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica do tipo 
descritivo-exploratória, com abordagem qualitati-
va. Segundo Fonseca (2002), a pesquisa bibliográ-
fica é realizada pelo levantamento de referências 
teóricas já publicadas e analisadas por meio de ar-
tigos científicos, livros, páginas de web sites, com o 
objetivo de coletar conhecimentos e informações 
prévios sobre a problemática visando solucioná-la. 

Foram utilizados como critério de inclusão artigos 
publicado no período de 2002 a 2015, original e em 
língua portuguesa, nas bases de dados: Biblioteca 
Virtual em Saúde, SciELO, LILACS (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências Sociais 
e da Saúde), revistas científicas de enfermagem e 
livros que continham informações sobre o cuidado 
com a pele do neonato. 

A coleta de dados foi realizada através de leitura 
dos artigos nas bases citadas e livros, com os se-
guintes descritores: Cuidados de enfermagem; Pele; 
Recém-nascido prematuro; Enfermagem neonatal; 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. A análise 
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foi realizada através da seleção dos artigos durante o 
período de maio a agosto de 2015, a partir da leitura 
criteriosa dos artigos e livros com o tema abordado 
para a elaboração da pesquisa.

3. Resultados e Discussão
Com a concepção de interesse bem definida, pro-
grediu-se para a etapa seguinte, que consistiu na 

seleção do campo adequado para a coleta de dados 
direcionada ao cuidado com a pele do neonato. 

Encontraram-se 79 artigos, dos quais, após a lei-
tura dos títulos e resumos, foram excluídos 68 por 
não estarem nas delimitações definidas na linha de 
pesquisa, contabilizando, ao todo, 11 artigos para 
serem analisados na íntegra. Estes foram fichados, 
como mostra o Quadro 1 a seguir.

Quadro 1. Fichamento bibliográfico dos artigos selecionados e analisados (continua)

Autor Título Publicação Ano Resultados 

Alcineide Mendes  
de Sousa et al. 

O cuidado de enfermagem 
com a pele do recém-nascido 
na unidade de terapia inten-
siva neonatal.

R. pesq.: cuid. 
Fundam 2011

Descrever o cuidado de 
enfermagem à pele dos RNs e 
as intervenções da equipe de 
enfermagem diante das lesões.

Bárbara Bertolossi 
Marta de Araújo  
et al. 

A enfermagem e os (des) 
cuidados com a pele do re-
cém-nascido prematuro. 

R. pesq.: cuid. 
Fundam 2012

A fisiologia da pele do recém-
-nascido e suas particularidades; 
os cuidados de enfermagem 
com a pele do neonato prema-
turo: benefícios e malefícios. 
Fatores agressivos à pele do 
neonato e suas consequências. 
Medidas de promoção da inte-
gridade da pele.

Christiane Pereira 
Martins; Carmen 
Elisa Villalobos 
Tapia. 

A pele do recém-nascido 
prematuro sob a avaliação 
do enfermeiro: cuidado 
norteando a manutenção da 
integridade cutânea.

Revista Brasileira 
de Enfermagem – 
REBEn

2009

A importância do cuidado 
com a pele do recém- nascido 
prematuro, possibilitando  
não apenas a sobrevivência, 
mas a oportunidade de se  
integrar e desfrutar da vida  
com qualidade.

Fernanda Cavalcante 
Fontenele et al. 

Cuidados com a pele do 
recém-nascido: análise de 
conceito.

Esc Anna Nery 2012

A associação com a prema-
turidade e risco de infecção, 
relacionando-se com as caracte-
rísticas ao longo do tempo.

Fernanda Cavalcante 
Fontenele, Maria 
Vera L. M. L. 
Cardoso.

Lesões de pele em recém-
nascidos no ambiente hos-
pitalar: tipo, tamanho e área 
afetada.

Rev Esc  
Enferm USP 2011

Lesões de pele em recém-nasci-
dos internados em uma UTIN: 
mais presentes são os hemato-
mas e a área mais afetada é a 
dos membros.

Juliana Dumêt 
Fernandes;Maria 
Cecília Rivitti 
Machado.

Prevenção e cuidados com a 
pele da criança e do recém-
nascido.

An Bras  
Dermatol 2011

Os cuidados preventivos básicos 
que se devem ter com a pele 
dos bebês quanto à higiene, ao 
banho, ao uso de agentes de 
limpeza, a produtos tópicos e  
à sua toxicidade percutânea.
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Quadro 1. Fichamento bibliográfico dos artigos selecionados e analisados (conclusão)

Autor Título Publicação Ano Resultados 

Karla Maria 
Carneiro Rolim 
et al. 

Cuidado com a pele do re-
cém-nascido pré-termo em 
Unidade de Terapia Intensi-
va Neonatal: conhecimento 
da enfermeira.

Rev. Rene. 
Fortaleza

2008

A sistematização, a padroniza-
ção das condutas profissionais e 
a construção de protocolos para 
assistência ao cuidado na pele 
do RNPT acarretarão redução 
do risco de lesão.

Karla Maria 
Carneiro Rolim 
et al. 

Atuação da enfermeira na 
prevenção de lesão de pele 
do recém-nascido.

Rev. enferm. 
UERJ

2009

Os cuidados prestados para 
a prevenção de lesão na pele 
do recém-nascido contribuem 
para minimizar os efeitos  
nocivos provocados pela  
hospitalização.

Louanna Silva de 
Macedo Adriano 
et al. 

Cuidados intensivos com 
a pele do recém-nascido 
pré-termo.

Rev. Eletr. Enf. 
UFG

2009

A prevenção de infecções e le-
sões de pele dos RNPTs e sobre 
os cuidados essenciais com a 
pele dos recém-nascidos.

Maria Luzia 
Chollopetz da 
Cunha et al.

O cuidado com a pele do 
recém-nascido 

Revista  
Gaúcha de  
Enfermagem 

2002
 O cuidado de enfermagem vol-
tado para a função da pele como 
barreira protetora do organismo.

Verônica Resende 
Ferreira;  
Lélia Maria 
Madeira.

Lesões de pele em recém-
-nascidos na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal 
e a Assistência de Enfer-
magem.

Rev. Min. Enf 2004

A necessidade de protocolos e 
educação continuada para uma 
assistência de enfermagem de 
qualidade. 

Fonte: Elaborado pelo Autor.

3.1 Anatomia e fisiologia  
da pele do neonato

A pele é anatomicamente constituída por epider-
me, derme e subcutâneo. A epiderme tem o es-
trato córneo e a camada basal. O estrato córneo 
é a camada mais externa da pele, bilaminar, for-
mada por lipídios hidrofóbicos, ácidos graxos, co-
lesterol e cerâmicas, cobertos por um envoltório 
celular cornificado, rico em proteína e queratina 
(TAMEZ, 2013). Já a camada basal é composta 
por células cuboides sobre a membrana basal, que 
limita a epiderme da derme, sendo responsável 
pela constante renovação da pele. A derme é cons-
tituída de colágeno e elastina, nervos, glândulas 
sudoríparas e sebáceas. O subcutâneo é formado 

de tecido conjuntivo gorduroso (FONTANELE; 
CARDOSO, 2011).

Segundo Ferreira e Madeira (2004), a pele pos-
sui inúmeras funções: a epiderme é revestida 
pela camada córnea constituída, basicamente, de 
queratina, com a função de proteger o organismo 
contra a perda de calor, dessecação, atrito e inva-
são de micro-organismos. Por meio de glându-
las, tecido adiposo, terminações nervosas e vasos 
sanguíneos, a pele promove a termorregulação 
do organismo. A epiderme também armazena 
a melanina, que produz o pigmento e a prote-
ge contra os raios ultravioleta. Atua também na 
formação de vitamina D pela ação dos mesmos 
raios, além de funcionar como “órgão” sensorial, 
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com propriedades imunológicas e de renovação 
(TAMEZ, 2013).

No neonato, a pele é mais fina (40 a 60%), menos 
peluda, mostra menos aderência entre a derme e 
a epiderme, e a equivalência entre o peso e a su-
perfície do corpo é de até cinco vezes a do adulto. 
Entretanto, o problema é maior ao se tratar de neo-
nato pré-termo, ou seja, o bebê que nasce com ida-
de gestacional inferior a 37 semanas, pois o estrato 
córneo é imaturo, induzindo à excessiva perda de 
água pela epiderme. Logo, torna-se mais vulnerável 
à desidratação, ao desequilíbrio hidroeletrolítico, 
instabilizando a temperatura, o que causa o aumen-
to da morbimortalidade (BRASIL, 2011). 

Considerava-se, até pouco tempo, que a maturida-
de da pele era obtida com 34 semanas de gestação, 
porém há estudos que dizem que a mesma se de-
senvolve até 12 meses após o nascimento. A pele 
do neonato, ao nascer, passa pelo período de adap-
tação ao meio extrauterino e, por ser fina e frágil, 
com pH neutro propício à proliferação microbia-
na, necessita de cuidados intensivos para que seja 
efetiva essa adaptação (FERNANDES; OLIVEIRA; 
MACHADO, 2011).

Logo, como consequência das particularidades 
anatômicas e fisiológicas da pele do neonato que o 
tornam mais suscetível a lesões, é preciso preservar 
o seu papel de proteção e diminuir o risco infeccio-
so (FONTANELE; CARDOSO, 2011).

3.2 Fatores de risco para  
a integridade da pele

Estudos destacam que a identificação dos fatores 
risco para a integridade da pele do neonato pela 
enfermagem é de grande relevância, pois, assim, 
podem-se prevenir lesões e diminuir as suas con-
sequências, como a sepse e infecções. A prematuri-
dade constitui um desses fatores de risco, podendo 
ser agravada em função do nascimento antecipado. 
Portanto, quanto mais prematuro for o recém-nas-
cido, maior a imaturidade da pele e, consequente-
mente, maior o risco de lesão (ARAÚJO et al., 2012).

O peso ao nascer também é um dos principais fa-
tores de risco para lesão apontado por Rolim et al. 
(2009), pois, mesmo o neonato sendo a termo, ou 
seja, bebê que nasce com idade gestacional entre 
37 semanas e 41 semanas e seis dias, e se for pe-
queno para a idade, terá um período de internação 
estendido e isto envolve uso de equipamentos e 
dispositivos, causando risco para lesão. 

São apontados por Tamez (2013) como fatores de 
risco para a lesão de pele: procedimentos invasi-
vos, como punção venosa e arterial, tubos, sondas 
gástricas, uso de adesivos, cateteres vesicais, feri-
das cirúrgicas, uso de medicamentos vasopresso-
res, edema generalizado, entre outros. 

Ferreira e Madeira (2004) relatam que o sensor de 
oximetria de pulso, a manipulação excessiva e as 
dermatites são fatores de risco para lesão. Na ten-
tativa de amenizar o dano causado aos neonatos, 
devem-se realizar: rodízio com os sensores e tro-
ca de fralda sempre que necessário, com a higiene 
correta do períneo e mínimo manuseio.

As alterações fisiológicas e os fatores ambientais 
são também fatores de risco para a integridade 
da pele do neonato, pois a adaptação com o meio 
extrauterino é necessária para sua sobrevivência. 
Assim, as condições do meio ao qual será exposto 
influenciarão na sua resposta fisiológica, sendo a 
pele a barreira que dá o suporte para a termorre-
gulação, fator extremamente imprescindível para 
sua adaptação (FONTANELE; PAGLIUCA; CAR-
DOSO, 2012).

3.3 Cuidados de enfermagem  
com a pele do neonato

Segundo Araújo et al. (2012), o cuidado de enfer-
magem com a pele do neonato é de extrema im-
portância, visto que há fragilidade e imaturidade 
anatômica e fisiológica. Vários estudos direcio-
nados à enfermagem enfatizam a preservação da 
integridade da pele, principalmente para a preven-
ção de infecções. Consoante a literatura, cerca de 
80% dos neonatos desencadeiam alguma lesão na 
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pele até o primeiro dia de vida, em especial, os pre-
maturos (ROLIM et al., 2008).

Por se tratar da classe profissional de mais mani-
pulação do neonato, através de procedimentos ha-
bituais como banho, mudança de decúbito, manu-
tenção de acesso venoso, troca de curativos e troca 
de fraldas — fatores de risco de lesões —, a enfer-
magem deve colaborar ativa e pontualmente para 
a manutenção das funções vitais da pele (SOUSA 
et al., 2011). 

O papel do enfermeiro é extremamente necessário 
na UTIN, visto que ele se empenha durante as 24 
horas do dia nos cuidados ao paciente, atuando 
na adaptação do neonato à vida extrauterina por 
meio do controle da temperatura, umidade, luz, 
monitorização de sinais vitais, necessidades huma-
nas básicas e, principalmente, na observação cons-
tante do quadro clínico e no controle de infecções 
(ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009). 

O planejamento do cuidado ao neonato e sua exe-
cução são atribuições da enfermagem. Entretanto, 
há necessidade de atualização de conhecimentos e 
habilidades através da educação continuada, para 
que o profissional alcance a qualidade em sua as-
sistência. A educação continuada deveria ser regu-
lar, com a troca de experiências entre toda a equipe 
(ROLIM et al., 2008). 

Logo, o cuidado com a pele do neonato deve ser um 
exercício diário na UTIN e isso inclui a manuten-
ção da temperatura e umidade do ambiente, através 
das incubadoras, o posicionamento, o banho, fixa-
ção ou remoção de adesivos para dispositivos e uso 
de emolientes (MARTINS; TAPIA, 2009). 

Rolim et al. (2008) apontam mais cuidados: mu-
dança de decúbito, manter a pele higienizada e 
seca, utilização de hidrocoloides nas proeminên-
cias ósseas e em áreas de fixação de sonda orogás-
trica e tubo orotraqueal como barreira protetora 
da pele e preconizar a coleta de exames agrupa-
dos, para reduzir repetidas punções. Araújo et al. 
(2012) justificam o uso do filme adesivo transpa-
rente ou hidrocoloide nas fixações de dispositivos 

e cateteres, para evitar a frequência de trocas, pois, 
sem o mesmo, pode ser observada a evolução do 
sítio facilmente. 

Araújo et al. (2012) ainda trazem que os estudos 
relatam a necessidade de rodízio dos sensores com 
maior frequência, para evitar danos à pele e quei-
maduras, tal como o uso de adesivo em neonatos a 
termo, onde são inseridos os sensores. Já Ferreira e 
Madeira (2004) estipulam o tempo de rodízio dos 
sensores de 2-4 horas, pois sua temperatura pode 
chegar a 44ºC, ocasionando queimaduras. 

O exame da pele deve ser realizado de forma siste-
mática pelo(a) enfermeiro(a), analisando as con-
dições e fatores de riscos de lesões, sendo essencial 
avaliar o neonato pelo peso de nascimento, idade 
gestacional e textura da pele, buscando sinais de 
hiperemia, ressecamento, descamação, rachadu-
ras, entre outras anormalidades, auxiliando, as-
sim, na prevenção de problemas (TAMEZ, 2013; 
WONG, 2014; ROLIM et al., 2009). 

Quanto ao cuidado com a higiene corporal, sua 
ação é antimicrobiana e estética, proporcionan-
do conforto aos neonatos. No primeiro banho, 
como nos demais, deve-se checar se a tempera-
tura está estável, utilizar água morna, recomen-
dando-se o sabão neutro, sem perfume e coran-
tes. Deve-se avaliar a necessidade do banho de 
acordo com o peso e a idade gestacional, a troca 
de fraldas quando necessário, higienizando a 
região somente com algodão e água (TAMEZ, 
2013; WONG, 2014). 

Os antissépticos, como o álcool a 70 % e a clorexi-
dina, devem ser utilizados na pele dos neonatos 
de forma criteriosa. Portanto, após a realização do 
procedimento, é preciso limpar a pele com água, 
para diminuir o risco de absorção e irritabilidade 
da mesma, principalmente em neonatos prematu-
ros (WONG, 2014). 

Desse modo, nota-se que o cuidado diferenciado 
deve ser feito através da busca do conhecimento 
científico pela equipe de Enfermagem, traçar o 
planejamento do cuidado, visando à identificação 
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de riscos para a integridade da pele e intervindo 
para a redução de eventos perturbadores para os 
neonatos (ROLIM et al., 2008). 

O quadro a seguir foi elaborado e adaptado para 
um plano de cuidado de enfermagem específico 
para a pele do neonato.

Quadro 2. Plano de cuidado de enfermagem com a pele do neonato

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM: Risco de integridade da pele prejudicada relacionado a extremos de idade, 
radiação, fatores mecânicos e substância química (NANDA, 2012-2014).

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

AVALIAÇÃO DIÁRIA DA PELE 
Avaliar a pele diariamente ou com maior frequência, buscar sinais como hiperemia, ressecamento, descamação, 
erupções e rachaduras.

Identificar fatores de risco para lesões de pele: idade gestacional, uso de adesivo e etc. 

Registrar alterações e intervir de acordo com os achados ou segundo solicitações médicas.

HIGIENE CORPORAL 
Estabelecer rotinas de banho, de acordo com a necessidade do neonato, como protocolo da unidade; 

Utilizar produtos de higiene com pH neutro, água morna e algodão; 

Higienizar diariamente os olhos, região oral, áreas de contato com fralda e de pressão;

Trocar as fraldas quando necessário; limpar com algodão umedecido com água e, se necessário, utilizar creme de 
barreira prescrito. 

USO DE EMOLIENTE 
Aplicar os emolientes sobre a pele ressecada, com descamação ou fissuras, se necessário.

ADESIVOS 
Utilizar somente fitas adesivas próprias para a pele sensível do neonato;

Reduzir o uso de adesivos o máximo possível; 

Considerar a utilização de barreiras de pectina sob os adesivos para proteção da pele; 

Trocar os eletrodos do monitor cardíaco somente quando não estiverem funcionando;

Remover cuidadosamente os adesivos, usar algodão embebido por água, óleo mineral ou petrolato. 

PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE 
Realizar mudança de decúbito a cada 2 a 3 horas, de acordo com o bebê;

Trocar a fralda com frequência, com água morna e algodão;

Utilizar adesivos semipermeáveis, microporosos e hipoalergênicos para fixação de dispositivos;

Trocar continuamente o oxímetro de pulso de local, para evitar queimaduras, em 2-4 horas;

Aplicar adesivos transparentes para proteger os braços, cotovelos e joelhos de lesões por fricção;

Utilizar, ao realizar assepsia, solução clorexidine 0,5%, aplicando uma pequena porção, remover a solução imedia-
tamente após o procedimento, limpando a área com água estéril.

PREVENÇÃO DA PERDA INSENSÍVEL DE ÁGUA 
Manter o recém-nascido em incubadora;

Aplicar emolientes na pele à base de petrolato;

Manter a temperatura e o aquecimento na faixa normal; manter o ambiente térmico neutro.

Fonte: Adaptado de Tamez, 2013; Wong, 2014.
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3.4 Cuidado diferenciado com  
a pele do neonato pré-termo

A prematuridade, segundo Araújo et al. (2012) e 
reafirmada por Fernandes, Oliveira e Machado 
(2011), consiste em fator de risco relevante para 
a manutenção da integridade da pele do neona-
to. Isso é agravado pelo grau de prematuridade, 
que, consequentemente, causa maior imaturidade 
e risco de lesão.

Os neonatos prematuros possuem a pele mais fina 
e gelatinosa, com pouca camada de estrato córneo, 
causando menor barreira de proteção externa. Logo, 
há um aumento da permeabilidade, que permite a 
absorção mais rápida de agentes químicos e tera-
pêuticos tópicos. Com a limitada distinção entre 
epiderme e derme, eles estão mais susceptíveis a le-
sões de pele por tirada de adesivos (TAMEZ, 2013).

A preservação da pele do recém-nascido é muito 
importante durante os cuidados de enfermagem, 
principalmente em prematuros, pois ela representa 
uma importante barreira contra infecção e a perda 
de água (ARAÚJO et al., 2012). 

De acordo com Ferreira e Madeira (2004), as lesões 
de pele dos neonatos prematuros podem ser preve-
nidas com a redução do manuseio excessivo. Vale 
analisar que os mesmos não apresentam demasia-
das eliminações e necessidade de higiene constan-
te. Quando for efetuada a mudança de decúbito, 
deve-se observar a precariedade de tecido adiposo, 
muscular e estado nutricional e avaliar os riscos e 
benefícios para cada bebê.

Logo, para os neonatos prematuros, por terem 
mais suscetibilidade para contrair infecção pela 
sua anatomia delicada e imatura pele, nota-se a ne-
cessidade de uma equipe de Enfermagem treinada 

e atenta aos sinais e sintomas sutis, rápidos, de in-
fecções (ROLIM et al., 2008).

4. Conclusão 
Este estudo possibilitou efetivar atualização bibli-
ográfica e análise sobre o cuidado da enfermagem 
diferenciado com a pele do neonato. Notamos 
a suma importância do conhecimento da equi-
pe sobre as peculiaridades anatômicas da pele do 
recém-nascido, bem como intervenções aos fatores 
de risco que comprometa a sua integridade. 

É preciso ser traçado um plano de cuidado específ-
ico para a pele do neonato, pois, assim, poder-se-á 
diminuir o risco de infecção na UTIN, já que vi-
mos, através da literatura, que a pele é a barreira 
do organismo: se lesionada, abrirá porta para os  
micro-organismos. 

A equipe de Enfermagem, por ter os profissionais 
que mais manipulam o neonato, deve desenvolver 
cuidados precisos no uso de adesivos, rodízio de 
oxímetro de pulso para evitar queimaduras, troca 
de fraldas, se necessário, mudança de decúbito, 
procedimentos invasivos, avaliação sistemática da 
pele, entre outros, além dos cuidados específicos 
com a pele do neonato prematuro, que é imatura, 
fina, extremamente sensível e de fácil absorção. 

Após a leitura e análise de literatura, concluímos que 
a equipe de Enfermagem — técnicos e enfermeiros 
de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal — deve 
ser conscientizada sobre o cuidado diferenciado 
à pele do neonato, por sua fragilidade, com con-
hecimento de sua anatomia e fisiologia e medidas 
preventivas através da educação permanente desses 
profissionais. Cremos que, assim, a assistência será 
de excelência, pois diminuirá o índice de infecções.

CARE NURSING WITH DIFFERENTIAL NEONATE SKIN IN INTENSIVE CARE UNIT

Abstract

The care directed the skin of the newborn should be paramount in the Neonatal Intensive Care 
Unit (NICU) because the skin is the body’s protective barrier against internal and external agent. 
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As preserving the skin of the newborn must be performed by nurses aimed to to draw up a care 
plan directed nursing care the skin of the newborn in a Neonatal Intensive Care Unit, meet the 
newborn’s skin anatomy and physiology, identify risk factors for impaired skin integrity and dif-
ferentiate the skin care of the preterm neonate. Bibliographical study of descriptive and explor-
atory with qualitative approach through careful reading of scientific articles, books and websites 
web pages in databases: Virtual Health Library, SciELO, LILACS (Latin American and Caribbean 
Social Sciences and Health), from 2002 to 2015, and it enabled the understanding and description 
of the nursing care of the skin of newborns. It was found that the different nursing care should 
be carried out effectively in order to prevent skin lesions as well as decrease the risk of infection 
in the NICU.

Keywords 

Nursing care. Skin. Newborn. Newborn premature. Neonatal nursing. Of neonatal intensive care unit.
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INTERFERÊNCIAS NOS EXAMES LABORATORIAIS 
CAUSADOS PELOS ANTI-HIPERTENSIVOS 
USADOS NO BRASIL
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Resumo
Os medicamentos anti-hipertensivos mais usados no Brasil, que provocam alterações laboratori-
ais, pertencem às seguintes classes: diuréticos tiazídicos, betabloqueadores e inibidores da enzima 
conversora da angiotensina. As alterações compreendem os testes de função renal, função hepáti-
ca, glicemia, urinálise, perfil lipídico, dentre outros. É importante o analista clínico relatar no lau-
do do paciente, como resultado crítico, as variações que podem interferir no resultado e, sempre 
que possível, manter contato com os profissionais de saúde ligados ao paciente. Este estudo é do 
tipo qualitativo-analítico e teve como objetivo geral mostrar que medicamentos anti-hiperten-
sivos interferem nos exames laboratoriais e, como objetivos específicos, identificar as alterações 
fisiológicas e patológicas relacionadas ao uso de medicamentos anti-hipertensivos e discutir a 
importância da anamnese do paciente quanto ao uso de medicamentos anti-hipertensivos no 
momento da coleta. Os resultados evidenciam alterações importantes em vários exames labora-
toriais que não devem ser negligenciadas no acompanhamento médico do paciente, uma vez que 
o médico depende do laudo clínico-laboratorial fidedigno para proferir terapêuticas medicamen-
tosas e prover prognóstico, pois a vida, a saúde e o bem-estar do paciente devem ser prioridade.
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1. Introdução
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma con-
dição clínica multifatorial que acomete cerca de 
32,5% dos brasileiros (RADOVANOVIC et al., 2014). 

Caracteriza-se por níveis elevados e sustentados de 
pressão arterial (PA), decorrentes da rigidez da parede 
dos vasos, com diminuição da sua capacidade promo-
vida pela perda da elasticidade que aumenta a pressão 
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arterial sistólica (LARGO; MARTINELLI; ZIMMER-
MANN, 2011), associada, com frequência, a altera-
ções funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (co-
ração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações 
metabólicas, com consequente aumento do risco de 
eventos cardiovasculares fatais e não fatais (SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010).

De forma natural, com o envelhecimento, surgem 
alterações fisiológicas que podem contribuir para 
a hipertensão como: processos ateroscleróticos nos 
grandes vasos e arteríolas, que causam perda de elas-
ticidade, comprometendo seu desempenho, ocasio-
nando a elevação da pressão sistólica e apresentando 
valores normais na pressão diastólica ou diminuin-
do-a. O uso de anti-hipertensivos demonstra, na 
maioria dos casos, redução dos riscos cardiovascu-
lares (LONGO; MARTINELLI; ZIMMERMANN, 
2011). A hipertensão arterial é considerada um pro-
blema de saúde pública. Estudos apontam que, nesta 
doença, em idosos, a prevalência aparece entre 52% e 
63% dessa população, com alto risco cardiovascular. 

A farmacoterapia para a hipertensão é usada am-
plamente para tratamento de pacientes acometidos 
por essa patologia crônica. Os medicamentos são 
usados de forma contínua, fazendo-se necessário, 
assim, rastrear situações de risco, a exemplo da 
realização de exames laboratoriais, em que pos-
síveis alterações medicamentosas no organismo 
podem interferir no resultado das análises clínicas 
alterando o diagnóstico. 

Os exames realizados em laboratórios de análises clí-
nicas têm por finalidade avaliar as condições fisioló-
gicas do organismo por meio da medida de parâme-
tros que envolvem, usualmente, níveis plasmáticos, 
séricos e urinários em cada indivíduo investigado 
num determinado momento. Esse procedimento 
possibilita definir condições patológicas mediante 
os resultados encontrados (VIEIRA, 2002).

Estão disponíveis cerca de 7500 diferentes exames 
laboratoriais distribuídos em áreas como: hematolo-

gia, microbiologia, bioquímica, imunologia, além da 
biologia molecular e genômica. Cerca de 70% das de-
cisões de todos os diagnósticos são fundamentadas 
nos testes laboratoriais e estes têm influência entre 60 
e 70% nas admissões ou altas hospitalares e na far-
macoterapia empregada (GUIMARÃES et al., 2011).

Estudos apontam que o uso de vários medicamen-
tos compromete, de forma significativa, resultados 
de exames laboratoriais, colaborando, assim, para o 
diagnóstico falso-positivo ou negativo. Muitas são as 
drogas que interferem nos exames. Em algum mo-
mento da análise, o fármaco no organismo, ou seu ca-
tabólito, ao interagir com substâncias que compõem 
os reagentes químicos utilizados nas análises, pode 
interferir no diagnóstico (FERREIRA et al., 2009).

Na escolha do medicamento anti-hipertensivo, é 
importante observar alguns aspectos que envolvem 
a eficácia da terapia (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEFROLOGIA, 2010): 

a | eficácia via oral; 

b | ser seguro e bem tolerado em relação ao risco-
-benefício; 

c | não deve ser resultado de manipulação por 
não existirem informações adequadas a res-
peito do controle de qualidade; 

d | ser utilizado pelo tempo mínimo de quatro se-
manas, salvo em situações que necessitem de 
aumento de dose, substituições ou associações; 

e | ter demonstração em ensaios clínicos de que é 
capaz de diminuir complicações cardiovascula-
res e morbidade associadas à hipertensão arterial;

f | apresentar efeitos positivos em menores doses 
estabelecidas por cada classe, podendo a dosa-
gem, quando necessário, ser aumentada.

Diante do fato de que a hipertensão arterial é con-
siderada um problema de saúde pública e que os 
anti-hipertensivos causam interferência nos exa-
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mes laboratoriais, é muito importante ressaltar a 
sua importância, para que o médico possa instituir 
ao seu paciente o tratamento adequado, evitando 
danos à sua saúde. 

O presente estudo tem como objetivo geral avaliar de 
que forma os medicamentos anti-hipertensivos usa-
dos no Brasil interferem nos exames laboratoriais e, 
como objetivos específicos, mostrar quais exames po-
dem sofrer interferências pelo uso dos medicamentos 
anti-hipertensivos e difundir as informações sobre as 
interferências causadas pelos anti-hipertensivos nas 
fases pré e pós-analítica dos exames laboratoriais.

2. Metodologia 
A metodologia utilizada consiste numa pesquisa 
qualitativa descritiva, através dos estudos biblio-
gráficos e documentos, com leituras e análises de 
produções especializadas na área, com base em 
livros, artigos científicos, revistas, periódicos e 
pesquisas eletrônicas nas bases de dados SciELO, 
LILACS, Medline e Bireme, em português, inglês 
e espanhol, além de publicações do Ministério da 
Saúde e bulas de medicamentos de anti-hiperten-
sivos, compreendidos no período de 2000 a 2015. 

Segundo Prodanove e Freitas (2013), na pesquisa 
descritiva, os fatos são observados, registrados, 
analisados, classificados e interpretados sem que o 
pesquisador interfira sobre eles, ou seja, os fenô-
menos físicos e humanos são estudados, mas não 
são manipulados pelo pesquisador. 

A pesquisa está fundamentada nas afirmações de 
Lakatos e Marconi (2000), que a enfatizam como 
procedimento formal, com método de pensamento 
reflexivo, que requer um tratamento técnico ou cien-
tífico, constituindo-se no caminho para conhecer a 
realidade ou para descobrir verdades parciais.

Os critérios de inclusão dos artigos pesquisados 
foram aqueles que abordaram temas relacionados 
com o assunto. Usaram-se os seguintes descritores: 
Exames laboratoriais. Alterações fisiológicas. In-
terferentes Anti-hipertensivos.

3. Resultados e Discussão
3.1 Medicamentos anti-hipertensivos

Diversas classes de anti-hipertensivos já demons-
traram reduzir o risco cardiovascular e, na maioria 
dos casos, torna-se necessário associar fármacos 
com mecanismos de ação diferentes. Além da evi-
dência de benefício clínico, a escolha do anti-hi-
pertensivo deve considerar fatores, como comor-
bidades do paciente, perfil de efeitos adversos, 
interação medicamentosa, posologia e até mesmo 
o preço do medicamento no mercado (BORELLI 
et al., 2008; PERROTI et al., 2007;LONGO; MAR-
TELLI; ZIMMERMANN, 2011).

Dentre os mais usados, destacam-se os diuréticos 
tiazídicos, bloqueadores de canal de cálcio, blo-
queadores dos receptores de AT1 da angiotensina 
II, vasodilatadores diretos, inibidores adrenérgicos 
e inibidores de enzima conversora da angiotensina 
(IECA). Entre os mais indicados para portadores 
de hipertensão sem complicações, destacam-se os 
diuréticos e os betabloqueadores (SANTOS; BAL-
ZANELI; D’ANDRADE,2009).

3.2 Mecanismo de ação  
dos anti-hipertensivos

3.2.1 Diuréticos tiazídicos

Esta classe de anti-hipertensivo, lançada nos anos 
50, foi a primeira a ser consumida em larga escala e, 
até os dias atuais, vem sendo utilizada por milhões 
de hipertensos no Brasil e no mundo, de forma in-
dividual ou associada a outras classes de anti-hi-
pertensivos (LONGO; MARTENELLI; ZIMMER-
MANN, 2011). 

O mecanismo da ação dos anti-hipertensivos que 
compõem esta classe tem por base o efeito diuréti-
co e natriurético. Inicialmente, promovem uma leve 
depleção de sódio, levando à diminuição do fluido 
extracelular e do débito cardíaco (SILVA, 2010). 

Após quatro a seis semanas de uso, ocorre uma redu-
ção da resistência vascular periférica devido à dimi-
nuição do volume circulante. Está comprovada a sua 
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eficácia para diminuição de morbidade e mortali-
dade associadas a complicações cardiovasculares na 
hipertensão arterial, para as quais os mais indicados 
são os tiazídicos e similares em baixas doses, como 
a hidroclorotiazida e a clortalidona. Os diuréticos de 
alça, como a furosemida, são indicados para insufi-
ciência renal e cardíaca e podem ser associados aos 
tiazídicos, com benefícios que controlam edema e 
pressão arterial (KOHLMANN et al., 2010).

3.2.2 Inibidores adrenérgicos

3.2.2.1 Ação central
O mecanismo de ação desses anti-hipertensivos 
dá-se deprimindo o tônus simpático por ação ago-
nista nos receptores pré-simpáticos alfa-2-adre-
nérgico e imidazólico do sistema nervoso central. 
Essa estimulação diminuiria a eficácia da liberação 
de noradrenalina nos nervos terminais em respos-
ta à despolarização (SILVA, 2010). Como mono-
terapia, seu efeito hipotensor é discreto. Porém, 
quando há evidência de hiperatividade, podem ser 
úteis em associação com medicamentos de outro 
grupo (KOHLMANN et al., 2010).

3.2.2.2 Betabloqueadores

São drogas que antagonizam competitivamente as 
respostas a catecolaminas, mediadas pelos recepto-
res beta. Parece claro que esse bloqueio é responsável 
pela sua capacidade de baixar a pressão sanguínea 
(SILVA, 2010). O propranolol, metoprolol e atenolol 
constituem agentes de primeira linha comumente 
prescritos no tratamento da hipertensão (GOLAN, 
2009). Os de primeira geração, como o atenolol e o 
propranolol, podem contribuir para o aparecimento 
de diabetes por provocar intolerância à glicose, com 
impacto negativo no perfil lipídico por elevação do 
colesterol LDL-colesterol e diminuição do HDL-co-
lesterol, principalmente se combinados com diuré-
ticos (KOHLMANN et al., 2010).

3.2.2.3 Alfabloqueadores

São drogas que bloqueiam os receptores alfassim-
páticos, levando a uma potente vasodilatação arte-

rial, com queda na resistência vascular periférica, 
que, geralmente, se encontra aumentada na pressão 
arterial (SILVA, 2010). Contudo, o bloqueio não 
seletivo desses receptores produz taquicardia reflexa 
e retenção de sódio e água, o que tem limitado o seu 
uso crônico em hipertensão arterial (SILVA, 2010). 
Comparação entre o alfabloqueador entreclortadi-
lona e dexazosina mostrou a maior ocorrência de 
insuficiência cardíaca congestiva, principalmen-
te naqueles pacientes tratados com a dexazosina 
(KOHLMANN et al., 2010).

3.2.3 Inibidores da enzima  
conversora da angiotensina

Os inibidores da enzima conversora (IECA) impe-
dem a conversão da angiotensina I em angiotensi-
na II, mediada pela enzima conversora (ECA), re-
sultando em diminuição dos níveis circulantes de 
angiotensina II e de aldosterona. Ao diminuírem 
os níveis de angiotensina II, os inibidores da ECA 
reduzem a resistência vascular sistêmica (GOLAN, 
2009). Como exemplo, o captopril e o enalapril, 
que são bastante úteis para pacientes com alto 
risco de infarto agudo do miocárdio e prevenção 
de acidente vascular encefálico. Se administrados 
por longo período, retardam as complicações que 
levam à diminuição da função renal em pacien-
tes diabéticos ou com nefropatias. Em pacientes 
com débito renal, esta classe de anti-hipertensivo 
pode causar aumento de 30% da creatinina, mas, 
em longo prazo, prevalece seu efeito nefroprotetor 
(KOHLMANN et al., 2010).

3.2.4 Bloqueadores de canal de cálcio

Seu mecanismo consiste em controlar a passagem 
do cálcio, vedando a entrada do cálcio extracelular 
por meio da membrana citoplasmática; impede que 
o cálcio seja liberado do retículo endoplasmático 
e promove o aumento da saída de cálcio da célula 
miometrial (BITTA; ZUGAIB, 2009).

Essa classe de anti-hipertensivos subdivide-se em 
três grupos distintos, embora o resultado final do seu 
mecanismo seja semelhante: as fenilalquilaminas 
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(verapamil), benzotiazepinas (diltiazem) e diidrop-
iridinas (nifedipina, amlodipina). Causam dilatação 
arterial generalizada, reduzindo a pressão arterial 
(LONGO; MARTINELLI; ZIMMERMANN, 2011).

3.2.5 Vasodilatadores diretos

Os vasodilatadores diretos atuam sobre a muscula-
tura da parede vascular, favorecendo o relaxamen-
to muscular e, consequentemente, a vasodilatação 
e a redução da resistência vascular periférica. Seu 
uso dá-se por associação com betabloqueadores e/
ou diuréticos. Por sua capacidade de vasodilatação 
arterial direta, promovem taquicardia reflexa e re-
tenção hídrica, o que contraindica seu uso único 
como terapia (KOHLMANN et al., 2010).

3.2.6 Bloqueadores dos receptores da AT1 
da angiotensina II

Segundo Golan (2009), os antagonistas do receptor 
de angiotensina II (AT1) — também conhecidos 
como bloqueadores do receptor de angiotensina 
ou BRA — são agentes anti-hipertensivos orais que 
antagonizam competitivamente a ligação da angio-
tensina II a seus receptores AT1 cognatos. Ainda se-
gundo o autor, além de seu efeito anti-hipertensivo, 
esses fármacos também podem diminuir a prolifer-
ação reativa da íntima arteriolar. À semelhança dos 
inibidores da ECA, os antagonistas AT1 mostram-se 
efetivos na redução da pressão arterial e, algumas 
vezes, substituem os inibidores da ECA em pacien-
tes com tosse induzida por inibidores da ECA.

3.2.7 Inibidores diretos da renina

O único representante, hoje, da classe desses me-
dicamentos disponível para uso clínico é o alis-
quireno, que age promovendo uma inibição direta 
da ação da renina com consequente diminuição da 
formação de angiotensina. Há ainda estudos para 
confirmação da sua eficácia sobre outras ações, 
bloqueio de um receptor celular próprio de renina/
pró-renina, redução da atividade plasmática de re-
nina e diminuição da síntese intracelular de angio-
tensina II (KOHLMANN et al., 2010).

3.3 Interferências dos anti-hipertensivos 
em exames laboratoriais

A preocupação com os efeitos dos medicamentos 
e com os possíveis danos que podem causar ao 
organismo humano vem sendo estudada desde a 
Idade Média. Nessa época, foi criada uma insti-
tuição com o objetivo de fiscalizar o comércio de 
medicamentos. Através dela, os médicos tinham 
autoridade para enforcar vendedores de elixir ou 
porções mágicas que tivessem causado morte nos 
indivíduos que as utilizavam (DAVIES, 1999 apud 
KAWANO et al., 2006).

A interferência de medicamentos em exames labo-
ratoriais tornou-se um agravante nas análises clíni-
cas, tendo em vista as mudanças que podem ocor-
rer, alterando os ensaios clínicos e o diagnóstico. 
Como exemplo, os medicamentos anti-hiperten-
sivos causam alterações fisiológicas importantes, 
como o captopril e a hidroclorotiazida, que alte-
ram a dosagem do ácido úrico no soro. O propra-
nolol é outro anti-hipertensivo que pode provocar 
interferência na dosagem de tiroxina (T4) livre 
(FERREIRA et al., 2009).

Estudos apontam que os anti-hipertensivos dessa 
classe farmacológica representam complicações 
para o perfil lipídico. O uso contínuo de diuréti-
cos tiazídicos (ex. hidroclorotiazida e clortalidona) 
eleva os níveis de colesterol total (CT), da lipopro-
teína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de 
muito baixa densidade (VLDL-C). Entretanto, os 
níveis da lipoproteína de alta densidade (HDL) 
não sofrem alterações. Os pacientes com hiperten-
são e diabete tipo 2 que fazem uso desses medica-
mentos estão em risco diante da sua interferência 
no metabolismo lipídico (SANTOS; BALZANELI; 
D’ ANDRADE, 2009).

O uso contínuo de diuréticos por pacientes hiper-
tensos pode provocar um aumento de 50% na con-
centração do ácido úrico. Tal alteração está associa-
da à redução do volume extracelular. Cerca de 2% a 
3% desses pacientes tratados com diuréticos desen-
volvem cálculos renais ou gota (BATLOUNI, 2009).
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A hidroclorotiazida é um diurético que aumen-
ta a concentração da ureia. Por efeito fisiológico, 
esse medicamento provoca aumento da glicose e 
do cálcio no sangue; bilirrubina, amilase, alani-
na aminotransferase (ALT), aspartato de amino-
transferase (AST), cálcio ionizável, bicarbonato, 
gama-glutamil-transferase (GAMA GT) e ácido 
úrico, com diminuição nos níveis de potássio 
e sódio, ainda podendo interferir nos testes de 
função das paratireoides. Na urina, esse fármaco 
pode provocar diminuição de cálcio, ácido úri-
co e cortisol e, no sangue, diminui a dosagem de 
granulócitos e neutrófilos, aumentando os níveis 
da hemoglobina glicada. Nos exames dosados na 
urina, aumenta a glicose, o sódio, zinco, cloreto 
(FERREIRA et al., 2009).

As principais alterações são a redução de potás-
sio e magnésio, que leva a arritmias ventriculares. 
Entretanto, para minimizar esses efeitos, basta di-
minuir a dose do medicamento, sem interferir no 
efeito anti-hipertensivo. Esses medicamentos po-
dem aumentar o risco do paciente em desenvolver 
diabetes (KOHLMANN et al., 2010).

Os betabloqueadores provocam redução do coles-
terol HDL de forma moderada e contribuem para 
o aumento de triglicerídeos. Nesse contexto, cons-
tituem fator de risco, colaborando para a progres-
são da aterosclerose, o que compromete a eficácia 
do tratamento (SANTOS; BALZANELI; D’AN-
DRADE, 2009).

O uso do propranolol acarreta elevação dos níveis 
de ureia no sangue, das transaminases séricas, de-
sidrogenase lática e fosfatase alcalina, da hemo-
globina glicada no sangue; creatinina fosfoquinase 
(CPK MB); teste de tolerância à insulina; norepi-
nefrina plasmática; tiroxina livre. Outros testes 
laboratoriais podem sofrer alterações como: curva 
glicêmica; plaquetas, granulócitos; adenosina tri-
fosfato e 2,3-difosfoglicerato nos eritrócitos; en-
zima conversora de angiotensina (ECA) e lecitina 
colesterol aciltransferase (FERREIRA et al., 2009). 
Ao ser associado a diuréticos, potencializa o efei-
to da glicose e pode levar ao desenvolvimento de 

diabetes e hipertrigliceridemia, com elevação do 
LDL-colesterol (KOHLMANN et al., 2010).

O enalapril, anti-hipertensivo que atua como agente 
inibidor da enzima conversora de angiotensina, pro-
move a redução de insulina no plasma; da enzima 
conversora de angiotensina (ECA); da aldosterona na 
urina; da angiotensina II; do ácido úrico dosado no 
soro; da eritropoietina e desidrogenase lática (DHL). 
Nos exames para dosagem de renina no plasma: an-
giotensina I; amilase no soro; ATPase nos eritrócitos; 
eosinófilos no sangue; prostaglandina na urina e só-
dio/potássio. Esse medicamento provoca aumento 
desses parâmetros (FERREIRA et al., 2009).

O captopril, fármaco que pertence à classe de agen-
te inibidor da enzima conversora de angiotensina, 
pode causar hipercalemia naqueles que fazem dieta 
de restrição de sal ou usam medicamentos diuréti-
cos associados, provocando hiponatremia. Nos exa-
mes bioquímicos que avaliam a função renal, pode 
ocorrer elevação transitória na ureia e creatinina 
sérica. Para a função hepática, o aspartatoamino-
transferase, fosfatase alcalina e a bilirrubina sérica 
também sofrem alterações. Pode ocorrer redução 
do colesterol LDL/HDL, da imunoglobulina IgA, da 
enzima conversora de angiotensina (ECA) e da cate-
colamina plasmática. O captopril no plasma provo-
ca redução por feito fisiológico na angiotensina II, 
fator &I e fator &II (FERREIRA et al., 2009).

3.4 A utilidade da informação do uso  
de anti-hipertensivos na fase pré e  
pós-analítica dos exames laboratoriais

Conforme a Sociedade Brasileira de Patologia Clíni-
ca Medicina Laboratorial (SBPC/ML), o médico, 
ao solicitar um exame laboratorial, deve, no ato 
da consulta com o paciente, prestar os primeiros 
esclarecimentos sobre a importância dos proced-
imentos que antecedem um exame, a exemplo 
do jejum, atividade física, medicamentos em uso 
etc. O paciente poderá também, antes de se diri-
gir ao laboratório clínico, entrar em contato para 
maiores informações a respeito dos mesmos (GUI-
MARÃES et al., 2011).
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A fase pré-analítica é a mais suscetível a erros no 
laboratório, segundo estudos realizados. Por isso, 
fazem-se necessários treinamentos e capacitação 
de toda a equipe envolvida nesta fase, a fim de re-
duzir os erros de processos, garantindo aos médi-
cos e pacientes um serviço seguro e eficiente, com 
laudos confiáveis. (GUIMARÃES et al., 2011).

As informações sobre o uso de medicamentos, 
coletadas pelo laboratório, auxiliarão na interpre-
tação dos resultados dos exames, antes mesmo de 
o laudo ser assinado. Diante de resultados críti-
cos que podem ter sido causados pelos medica-
mentos em uso, o Analista Clínico deve relatar 
no laudo tais alterações e, sempre que possível, 

manter uma atuação multidisciplinar com os 
demais profissionais ligados ao paciente, garan-
tindo sucesso na sua terapia e minimizando os 
erros (SBPC/ML, 2010). Este é um recurso que 
deve ser usado em prol da assistência à saúde.No 
entanto, a falha nesta comunicação acarreta erros 
que podem comprometer a segurança e a saúde 
do paciente (SHCOLNIK, 2012).

Com o objetivo de se reunir as informações dos 
parâmetros laboratoriais alterados pelos an-
ti-hipertensivos comercializados no Brasil, foram 
consultadas bulas dos principais medicamentos e 
as informações estão apresentadas nos quadros 
de 1 a 7.

Quadro 1. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais: Diuréticos (continua)

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

Tiazídicos

1 — Hidroclorotiazida

2 — Clortalidona

3 — Indapamida***

1 — Pode diminuir os níveis séricos de iodo conjugado à 
proteína, sem sinais de distúrbios da tireoide; leucopenia, 
agranulocitose, trombocitopenia, anemia aplástica, anemia 
hemolítica; hiperglicemia, glicosúria, hiperuricemia;

2 — Hipocalemia, hipomagnesemia, hipercalcemia e 
hiponatremia, aumento dos lipídios sanguíneos. Rara-
mente: trombocitopenia, leucopenia, agranulocitose e 
eosinofilia.

 3 — Como todo outro diurético, é possível causar: 
hiponatremia, hipocalemia, podendo reduzir a excreção 
urinária do cálcio e ocasionar um aumento pequeno e 
transitório da calcemia. 

Diuréticos de alça

1 — Bumetanida 

2 — Furosemida

3 — Piretanida

1 — Causa aumento na excreção urinária de potássio e de 
fosfato e reduz a de ácido úrico. 

2 — Excreção aumentada de sódio e cloreto e, consequen-
temente, de água; excreção aumentada de outros eletróli-
tos, em particular, potássio, cálcio e magnésio; distúrbios 
eletrolíticos sintomáticos e alcalose metabólica; aumento 
transitório dos níveis de creatinina e ureia sanguíneas; 
aumento nos níveis séricos de colesterol e triglicérides; 
aumento no nível sérico de ácido úrico; diminuição da 
tolerância à glicose.

3 — Pode causar aumento da excreção de cálcio e mag-
nésio. Os níveis séricos de ureia, creatinina e ácido úrico 
podem se elevar. 
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Quadro 1. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais: Diuréticos (conclusão)

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

 Poupadores de potássio

1 — Amilorida*

2 — Espironolactona

3 — Triantereno**

1 — Uso associado geralmente com hidroclorotiazida.

2 — Leucopenia incluindo agranulocitose, trombocitopenia 
(redução do número de plaquetas no sangue), distúrbios 
eletrolíticos (dos minerais do sangue), hiperpotassemia.

3 — Hipocalemia e reduz a tolerância à glicose.

Fonte: <http://www.medicinanet.com.br/bula>; <http://www.bulas.med.br;www.ultrafarma.com.br>; <http://
www.medley.com.br/portal/bula>;

*** Formas farmacêuticas de ação controlada ou prolongada: Retard, SR, ZOK, &L, LA, Oros, AP, CD; * Medica-
mento comercializado associado a outro anti-hipertensivo; ** Dose máxima de acordo com a indicação médica.

Quadro 2. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais: Vasodilatadores diretos

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

1 — Hidralazina 

2 — Minoxidil

 1— Ainda que raramente: proteinúria, creatinina plas-
mática aumentada, hematúria, algumas vezes associada à 
glomerulonefrite, anemia, leucopenia, neutropenia.

2 — Leucopenia e trombocitopenia. 

Fonte: <http://www.medicinanet.com.br/bula>; <http://www.ultrafarma.com.br>; <http://www.medley.
com.br/portal/bula>. 

Quadro 3. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais: Bloqueadores do receptor AT1 
(continua)

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

1 — Candesartana 

2— Irbesartana 

3 — Losartana 

4 — Olmesartana 

5 —Telmisartana

1— Leucopenia, neutropenia e agranulocitose. Hipercalemia, 
hiponatremia. 

2 — Aumento das enzimas hepáticas. Aumento de ácido úrico 
sérico, glicose sanguínea e de ALT sérica. Pequena redução de 
hemoglobina e aumento na AST sérica, aumento de creatinina, 
de ureia ou potássio e diminuição de sódio.

3 — Tem-se observado aumento leve e transitório das transami-
nases, da ureia e da creatinina.

4 — Pequena redução da hemoglobina e hematócrito; pequeno 
aumento nas enzimas hepáticas e também na ureia e creatinina.

5 — Raramente: anemia, diminuição da hemoglobina, eosinofi-
lia, trombocitopenia, hipercelemia, aumento da creatinina e da 
cretinafofoquinase.

http://www.medicinanet.com.br/bula
http://www.bulas.med.br
http://www.ultrafarma.com.br
http://www.medley.com.br/portal/bula
http://www.medicinanet.com.br/bula
http://www.ultrafarma.com.br
http://www.medley.com.br/portal/bula
http://www.medley.com.br/portal/bula
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Quadro 3. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais: Bloqueadores do receptor AT1 
(conclusão)

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

 6 — Valsartana
6 — Associadas aos diuréticos, podem ocorrer alterações dos 
eletrólitos séricos, bilirrubinas, ureia e creatinina e neutropenia.

Fonte: <http://www.medicinanet.com.br/bula>; <www.ultrafarma.com.br>; <http://www.medley.com.br/
portal/bula>; 

Quadro 4. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais: Inibidores da enzima conver-
sora de angiotensina

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

Captopril, 

Enalapril

Redução de insulina no plasma; da aldosterona na urina; 
angiotensina II; do ácido úrico dosado no soro; eritropoieti-
na e desidrogenase láctica. Aumenta amilase no soro,  
eosinófilo no sangue, prostaglandina e sódio/potássio na 
urina.

Fonte: <http://www.medicinanet.com.br/bula>; <www.ultrafarma.com.br>; <http://www.medley.com.br/
portal/bula>. 

Quadro 5. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais (continua)

Inibidores adrenérgicos

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

Ação central

1 — Alfametildopa 

2 — Clonidina 

3 — Guanabenzo 

4 — Moxonidina 

5 — Rilmenidina 

6 — Reserpina*

Anemia hemolítica adquirida, testecoombs direto positivo, 
granulocitopenia, leucopenia, trombocitopenia, eosinofilia. 
Testes positivos para anticorpo antinuclear, células LE e fator 
reumatoide. Pode interferir nos resultados de creatinina, acido 
úrico e TGO.

2 — Raramente: elevação dos níveis de glicemia.

3 — Não há evidências na literatura estudada.

4— Não há evidências na literatura estudada.

5— Não há evidências na literatura estudada.

6 — Não há evidências na literatura estudada.

Betabloqueadores

1 — Atenolol

2— Propranolol**/Propanolol LA***

3 — Bisoprolol

1— Pode causar alterações incomuns, como aumento das tran-
saminases e, muito raramente, nos anticorpos antinucleares.

2 — Agranulocitose

3 — Alterações nos resultados de perfil hepático e lipídico.

http://www.ultrafarma.com.br
http://www.medley.com.br/portal/bula
http://www.medley.com.br/portal/bula
http://www.medicinanet.com.br/bula
http://www.ultrafarma.com.br
http://www.medley.com.br/portal/bula
http://www.medley.com.br/portal/bula
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Quadro 5. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais (conclusão)

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

Betabloqueadores

4 — Carvedilol

5 — Metoprolol e Metoprolol ZOK***

6 — Nadolol 

7 — Nebivolol

8 — Pindolol

4 — Hipoglicemia, aumento das fosfatase alcalina e hiponatremia.

5 — Aumento das transaminases, leucopenia, trombocitopenia, 
hipercolesterolemia, hipoglicemia e hiperglicemia, alterações em 
teste de função hepática.

6 — Trombocitopenia e agranulocitose. 

7 — Não ha evidências na literatura estudada.

8 — Não ha evidências na literatura estudada.

Alfabloqueadores

1 — Doxazosina

2 — Prazosina &L***

3 — Terazosina

1 — Redução dos glóbulos brancos.

2 — Não ha evidências na literatura estudada.

3 — Diminuições significativas nos valores de hematócrito, he-
moglobina, células brancas do sangue, proteína total e albumina. 
Estes achados laboratoriais possibilitam uma hemodiluição.

Fonte: <http://www.medicinanet.com.br/bula>; <www.ultrafarma.com.br>; <http://www.medley.com.br/
portal/bula>; 

* Medicamento comercializado associado a outro anti-hipertensivo; ** Dose máxima de acordo com a 
indicação médica; *** Formas farmacêuticas de ação controlada ou prolongada: Retard, SR, ZOK, &L, LA, 
Oros, AP, CD.

Quadro 6. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais

Inibidor direto da renina

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

Alisquireno Elevação da enzima creatinofosfoquinase (CPK).

Fonte: <http://www.medicinanet.com.br/bula>; <www.ultrafarma.com.br>; <http://www.medley.com.br/
portal/bula>; 

Quadro 7. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais: Bloqueadores dos canais de cálcio 
(continua)

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

Fenilalquilaminas

1—Verapamil Retard***

Benzotiazepinas

2 — DiltiazemAP,SR ou CD***

1— Aumento das enzimas hepáticas e da prolactina 
sérica.

2— Não há evidência na literatura estudada.

http://www.medicinanet.com.br/bula
http://www.ultrafarma.com.br
http://www.medley.com.br/portal/bula
http://www.medley.com.br/portal/bula
http://www.medicinanet.com.br/bula
http://www.ultrafarma.com.br
http://www.medley.com.br/portal/bula
http://www.medley.com.br/portal/bula


Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 3, n. 3, p. 101-113, jan./jun. 2016  |  111 

SOUZA, A.S.; SANTIAGO, E.C.; ALMEIDA, L.C.  |  Interferências nos exames laboratoriais causados pelos anti-hipertensivos usados no...

Quadro 7. Anti-hipertensivos e suas interferências nos exames laboratoriais: Bloqueadores dos canais de cálcio 
(conclusão)

Medicamentos Interferências nos exames laboratoriais

Diidropiridinas

3 — Anlodipino 

4 — Felodipino 

5 — Isradipino 

6 —Lacidipino 

7 — Lercanidipino 

8 — Manidipino 

9 — Nifedipino Oros***

10 — Nifedipino Retard***

11 — Nisoldipino 

12 — Nitrendipino

3 — Hiperglicemia e trombocitopenia e leucopenia.

4 — Aumento das enzimas hepáticas.

5 — Trombocitopenia e leucopenia.

6 — Não há evidência na literatura estudada.

7 — Aumento das transaminases hepáticas

8 — Não há evidência na literatura estudada.

9 — Aumento da TGP,leucopenia, aumento da glicemia.

10 — Não há evidência na literatura estudada.

11 — Não há evidência na literatura estudada.

12 — Elevação transitória da fosfatase alcalina e transa-
minases.

Fonte: <http://www.medicinanet.com.br/bula>; <http://www.ultrafarma.com.br>; <http://www.medley.
com.br/portal/bula>.

*** Formas farmacêuticas de ação controlada ou prolongada: Retard, SR, ZOK, &L, LA, Oros, AP, CD.

4. Conclusão 
Neste prólogo, observou-se como é importante 
para o Analista Clínico conhecer as variáveis que 
correspondem às alterações fisiológicas causadas 
pelo uso dos anti-hipertensivos mais usados no 
Brasil. Esses medicamentos têm eficácia compro-
vada cientificamente, entretanto, o risco-benefício 
deve se avaliado pelos prescritores.

Alguns exames laboratoriais sofrem alterações impor-
tantes em função desses fármacos, como foi mostrado. 

Neste estudo, podemos citar alguns exames de 
grande importância, como as dosagens que aval-
iam a função renal, a glicemia, o perfil lipídico, a 
função hepática, testes de função das paratireoides 
etc. Tais alterações levam a resultados falso-positi-
vos ou falso-negativos, tendo em vista que a maio-
ria das dosagens encontra-se alterada, acima dos 

valores esperados, por efeito fisiológico dos me-
dicamentos citados.

Na admissão do paciente em um laboratório de 
análises clínicas, que caracteriza a fase pré-analíti-
ca dos exames, a anamnese é o momento em que 
todas as informações importantes devem ser colhi-
das do paciente, principalmente sobre os medica-
mentos usados.

O Analista Clínico deve conhecer as alterações e es-
tar habilitado para identificá-las e notificá-las sempre 
que necessário e, diante de um resultado crítico, re-
latar no laudo as variações que podem interferir no 
resultado e, sempre que possível, manter contato com 
os profissionais de saúde ligados ao paciente. Vale 
ressaltar que o médico depende de laudo clínico-lab-
oratorial fidedigno para proferir terapêuticas medica-
mentosas e prever prognósticos, pois a vida, a saúde e 
o bem-estar do paciente devem ser priorizados.

http://www.medicinanet.com.br/bula
http://www.ultrafarma.com.br
http://www.medley.com.br/portal/bula
http://www.medley.com.br/portal/bula
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LABORATORY EXAMS INTERFERENCE CAUSED BY ANTIHYPERTENSIVES USED IN BRAZIL

Abstract
The antihypertensive medications most commonly used in Brazil, which causes laboratory ab-
normalities, belong to the following classes: thiazide diuretics, beta blockers and inhibitors of an-
giotensin converting enzyme. The changes include the renal function tests, liver function, blood 
glucose, urinalysis, lipid profile, among others. It is important the clinical analyst report on the 
patient’s report with a critical result, the variations that can influence the result and whenev-
er possible contact with health professionals related to the patient. This study is the analytical 
qualitative and aimed to show that antihypertensive medications interfere with laboratory tests 
and specific objectives, identify the physiological and pathological changes related to the use 
of anti-hypertensive drugs and discuss the importance of history to the patient, on the use of 
anti-hypertensive drugs at the time of collection. The results show significant changes in several 
laboratory tests that should not be overlooked in the medical care of the patient, since the doctor 
depends on reliable clinical and laboratory report to deliver drug therapies and provide prognosis 
for life, health and well being of the patient should be priority.

Keywords 
Laboratory tests. Physiological changes. Interfering. Antihypertensive.
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Resumo

Este estudo tem como objetivo identificar, na literatura científica, publicações produzidas nos 
últimos cinco anos que abordassem as condições de gerenciamento dos resíduos sólidos em uni-
dades de saúde e o cumprimento da legislação brasileira. O estudo foi realizado por meio de 
pesquisa documental, com busca em publicações disponíveis, em forma de artigos, nas principais 
bases de dados da literatura científica do País. Considerando-se que o objeto em estudo foi o ge-
renciamento de resíduos sólidos, optou-se pelos seguintes critérios de seleção: artigos científicos 
elaborados no quinquênio de 2007 a 2011; artigos cadastrados em base de dados de produção 
científica de relevância nacional. Os dados obtidos foram analisados e interpretados, a fim de 
conhecer o sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde adotados pelos 
estabelecimentos dessa área (hospitais e similares, excluindo-se clínicas odontológicas, serviços 
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1. Introdução
Desde o aparecimento do homem até os dias atuais, 
a geração de resíduos e seus problemas agregados 
sempre acompanharam as sociedades humanas 

(FIGUEIREDO, 2009). Durante muito tempo, as 
antigas civilizações preocuparam-se apenas em 
afastar das proximidades de suas habitações tudo o 
que sobrava de suas atividades diárias, não dando 
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importância ao destino final do resíduo. É a essa 
época que remonta a prática do lançamento dos 
resíduos sólidos ao ar livre ou em cursos de água. 
Hábitos que permanecem até hoje em muitos paí-
ses, principalmente os subdesenvolvidos.

De acordo com a tendência atual, sobretudo nos paí-
ses desenvolvidos, os “resíduos de serviços de saúde”, 
ou comumente denominados “lixo hospitalar”, pas-
sam a ser abordados da mesma forma que os resí-
duos dos demais setores da comunidade, em que o 
grande problema constitui-se no desperdício e, con-
sequentemente, na disposição final (HIRATA, 2010).

Nesse contexto, um dos maiores desafios, para o 
Brasil e o mundo moderno, é o gerenciamento dos 
resíduos sólidos, originados das diversas atividades 
humanas: industrial, residencial, comercial, pública 
e, principalmente, dos serviços de saúde. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE 
(2010), 60,97% do lixo urbano coletado no Brasil 
(388.061 toneladas por dia) tem destinação incorreta 
em lixões, áreas alagadas e locais não fixos, enquanto 
39,03% são destinados a aterros controlados.

Ainda de acordo com o IBGE (2010), em uma das 
últimas pesquisas realizadas, verificou-se que 75% 
do lixo coletado diariamente no Brasil é depositado 
a céu aberto, nos chamados lixões ou vazadouros, 
sem qualquer tipo de tratamento. Uma situação 
particularmente preocupante é a que ocorre com 
os resíduos provenientes dos serviços de saúde. 
Dos 4.425 municípios pesquisados, 3.823 (86,4%) 
depositam os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 
ao ar livre, juntamente com o lixo comum, muitas 
vezes, em embalagens inadequadas. Muitos muni-
cípios nem sequer coletam o lixo hospitalar, que é, 
então, destinado da forma que os estabelecimentos 
geradores consideram apropriada.

De acordo com a Companhia de Tecnologia e Sa-
neamento Ambiental de São Paulo (FREIRA, 2006), 
os RSS constituem os resíduos sépticos, ou seja, que 
contêm inúmeros micro-organismos patogênicos, 
como bactérias, fungos e vírus. Estes são produzi-
dos em estabelecimentos que prestam serviços de 

saúde, tais como: hospitais, clínicas odontológicas, 
laboratórios de análises clínicas, farmácias, clínicas 
veterinárias, postos de saúde, entre outros.

Apesar da vasta literatura sobre Resíduos de Ser-
viços de Saúde, nota-se que as dúvidas persistem, 
em especial, com referência à classificação, trans-
missibilidade direta de doenças a partir desses re-
síduos, bem como à melhor forma de tratamento e/
ou disposição final. Essas dúvidas influenciam di-
retamente na primeira etapa do gerenciamento dos 
RSS, que é a segregação na origem, que, por sua vez, 
alterará a taxa de geração de resíduos de diferentes 
categorias, refletindo-se, assim, nos métodos de tra-
tamento e, consequentemente, na disposição final.

A saúde é uma condição determinante e regulada 
por vários fatores — alimentação, moradia, sanea-
mento básico e meio ambiente. Por este motivo, foi 
escolhido o tema “Resíduos de Serviços de Saúde”, 
por apresentar um número reduzido de publicações 
científicas que envolvem o manejo dos resíduos só-
lidos gerados em estabelecimentos de saúde. 

Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo foi 
descrever as condições de gerenciamento dos resí-
duos sólidos em unidades de saúde, de acordo com 
o cumprimento da legislação brasileira, e, como 
objetivos específicos, descrever a legislação sanitá-
ria de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde e comparar o tratamento dispensado a esses 
tipos de resíduos com o gerenciamento proposto 
pela legislação.

2. Metodologia 
O estudo foi realizado por meio de pesquisa docu-
mental, que, segundo Gil (1991), difere da pesqui-
sa bibliográfica em relação à natureza da fonte. 
Na pesquisa bibliográfica, o material utilizado 
refere-se à contribuição de inúmeros autores a re-
speito de um assunto. Já a pesquisa documental 
emprega materiais que ainda não receberam trat-
amento analítico e/ou que ainda permitem reelab-
oração, conforme os objetivos da pesquisa (LAKA-
TOS, 1999; GIL, 2002).
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Assim, considerando-se que o objeto em estudo foi 
o gerenciamento de resíduos sólidos, optou-se pe-
los seguintes critérios de seleção: artigos científicos 
produzidos no quinquênio de 2007 a 2011; artigos 
cadastrados em base de dados de produção cientí-
fica de relevância nacional.

Optou-se pela seleção de artigos científicos na base 
de dados LILACS (Literatura Latino- Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde), Medline 2007-
2011 (Literatura Internacional em Ciências da 
Saúde), BDENF (Base de Dados de Enfermagem) e 
REPIDISCA (Literatura em Engenharia Sanitária e 
Ciências do Ambiente). Os artigos foram buscados 
e selecionados pelo sítio da BVS (Biblioteca Virtual 
em Saúde) através de pesquisa em base de dados.

Os artigos que compuseram a base deste estudo 
foram resultado da busca pelas palavras “Geren-
ciamento (de) resíduos (de) serviços (de) saúde” 
pesquisados nas bases de dados LILACS — 75 (ses-
senta e cinco referências), dos quais 4 (quatro) arti-
gos faziam menção ao assunto em estudo e atendiam 
aos critérios de seleção; Medline — 253 (duzentas 
e cinquenta e três referências), sendo que apenas 2 
(dois) atendiam aos critérios de seleção; REPIDIS-
CA — 122 (cento e vinte e duas ), dos quais apenas 
6 (seis) foram analisados e BDENF — 15 (quinze 
referências), apenas 4 (quatro) foram escolhidos para 
este trabalho por atender aos critérios estabelecidos.

Os artigos selecionados foram levantados em sítios 
da internet, bibliotecas virtuais e biblioteca pública, 
considerando bibliografias, publicações científicas 
e legislações existentes (Leis, Decretos, NRs, NBRs, 
etc) relativas ao tema de pesquisa proposto.

Os dados obtidos no estudo foram analisados e 
interpretados, a fim de se conhecer os sistemas de 
gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços 
de saúde adotados pelos estabelecimentos dessa 
área (hospitais e similares, excluindo-se clínicas 
odontológicas, serviços de tatuagens e funerárias) 
no quinquênio de 2007-2011.

Selecionaram-se para análise os seguintes itens: a 
proposta de implantação do Plano de Gerencia-

mento de Resíduos de Saúde (PGRSS), o manejo 
adotado para RSS, as ações de tratamento e o des-
tino final dos resíduos.

3. Resultados e Discussão
Partindo-se do pressuposto de que a pesquisa 
documental é um procedimento metodológi-
co que cria outras novas formas de compreender 
os fenômenos e de produzir conhecimentos 
(ZANON, 2012), os artigos científicos escolhidos 
foram analisados com o intuito de se conhecer o 
gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços 
de saúde adotados pelos estabelecimentos de 
saúde (hospitais e similares, excluindo-se clínicas 
odontológicas, serviços de tatuagens e funerárias), 
no quinquênio de 2007-2011.

Dos artigos selecionados, 11 (onze) foram publi-
cados no ano de 2007. O estudo de Silva e Hoppe 
(2007), por meio de levantamento de campo, anal-
isou e avaliou os aspectos de gerenciamento dos 
RSS de hospitais, postos de saúde e laboratórios 
clínicos de municípios que pertencem à bacia hi-
drográfica de Vacacaí, no Rio Grande do Sul.

Já Ferrareze et al. (2007) propuseram avaliar, at-
ravés de estudo descritivo, o gerenciamento de 
RSS de um centro de terapia intensiva (CTI) de 
um hospital-escola, visto que esse setor atende a 
uma clientela assistida, utilizando alta tecnologia 
que, associada a procedimentos invasivos, gera 
resíduos constantemente.

Algumas experiências relativas à implantação de 
gestão de RSS visando atender às determinações de 
legislações ambientais também foram analisadas, 
como a gestão dos RSS em Minas e na Bahia (MO-
ROSINE et al., 2007). Foram descritas experiências 
de aprimoramento do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Saúde, tais como o caso de Instituto 
Fernandez Figueira/ FIOCRUZ, do Rio de Janeiro, 
que busca minimizar a produção de RSS e impactos 
ambientais através de trabalho diários, por etapas, a 
fim de se reduzir riscos de acidentes e danos à saúde 
pública (CYNAMON; KLIGERMAN et al., 2007).
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Vários municípios brasileiros estão buscando 
adequações às legislações ambientais e de saúde 
no que se refere ao manejo de resíduos oriundos 
de serviços de saúde. Há que se mencionar que 
nem todos os resíduos gerados pelos hospitais e 
afins são resíduos contaminados biológica e qui-
micamente, há resíduos passíveis de reciclagem, 
como constataram Teixeira e Carvalho (2007) 
em estudo realizado em dois hospitais-escola, 
em Minas Gerais.

Na Bahia, Lima e Dias (2007) elaboraram estudo 
que apresenta os resultados obtidos pela inter-
venção educacional aplicada no Hospital Geral 
Clériston Andrade, localizado em Feira de Santa-
na, que teve como objetivo implantar o gerencia-
mento de RSS.

Dos artigos, apenas um, relativo ao ano de 2010, 
tratava de resíduos oriundos de serviços de saúde. 
Barros et al. (2010) identificam, em seu estudo, o 
manejo dos resíduos biológicos em institutos de 
medicina legal (IML) em Goiás. O trabalho verifi-
ca, ainda, a exposição dos trabalhadores dos IMLs 
aos riscos biológicos ocupacionais.

De 2011, 3 (três) artigos científicos foram sele-
cionados. O primeiro trata da segregação de RSS 
e avalia o impacto do treinamento em serviço do 
manejo de RSS. Macedo et al. (2007) analisaram 
uma amostra de 30 profissionais de setores diver-
sos de um hospital paranaense.

Diante de tantos PGRSS que são propostos, 
Zamoner (2008) apresentou um modelo para aval-
iação e aprimoramento de planos de gerenciamen-
to de RSS a secretarias municipais da saúde e/ou 
do meio ambiente. Buscou, com isso, levantar in-
formações ordenadas que servissem como subsí-
dio para aprimoramentos futuros.

Os artigos selecionados apresentavam categorias 
comuns de análise e foram organizados conforme 
os itens: a proposta de PGRSS, o manejo adotado 
para o RSS, ações para tratamento de resíduos e os 
resultados alcançados a partir da sua implantação.

3.1 Os resíduos de serviços de saúde
Os resíduos de serviços de saúde são aqueles ge-
rados nos diversos estabelecimentos que oferecem 
serviços como: farmácias, laboratórios, hospitais, 
clínicas médicas e veterinárias, postos de saúde, 
consultórios odontológicos, entre outros. Até a dé-
cada de 80, os resíduos considerados perigosos in-
cluíam aqueles provenientes somente de hospitais. 
A denominação “lixo hospitalar” tornou-se comu-
mente utilizada, mesmo quando os resíduos não 
eram gerados em unidades hospitalares.

A gestão dos resíduos de saúde ou resíduos só-
lidos pressupõe uma abordagem que tenha 
como referência o princípio dos 3Rs, apre-
sentado na Agenda 21: Redução do uso de  
matérias-primas e energia e do desperdício nas 
fontes geradoras; Reutilização direta dos produtos 
e Reciclagem de materiais.

Os programas de coleta seletiva enfatizam a impor-
tância de educar a população relativamente à ques-
tão do lixo. A educação não se restringe à divul-
gação de informações: é preciso que se estabeleça 
um vínculo entre as pessoas e seu meio ambiente, 
de modo a criar novos valores e sentimentos que 
mudem as atitudes.

Dessa forma, em 1993, a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) — através das normas 
NBR 12.807 (Terminologia), NBR 12.808 (Classi-
ficação), NBR 12.809 (Manuseio de Resíduos de 
Serviços de Saúde) e a NBR 12.810 (Procedimen-
to) — padronizou os termos utilizados para esses 
resíduos no intuito de acabar com as distorções. A 
partir de então, os Resíduos de Serviços de Saúde 
ou, abreviadamente, RSS, foram assim conceitua-
dos: Resíduos: Material desprovido de utilidade 
para o estabelecimento gerador e Serviço de Saú-
de: estabelecimento gerador destinado à prestação 
de assistência sanitária à população.

No Brasil, a classificação dos RSS é regida pela 
Resolução nº 358/2005, do CONAMA, pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 
complementada pelas Normas Técnicas da ABNT. 
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Percebe-se que a classificação, tanto do CONAMA 
como da ABNT, é praticamente a mesma, sendo 
que a Resolução do CONAMA faz menção às Nor-
mas da ABNT.

A Resolução do CONAMA bem como a Resolu-
ção da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306, de 7 de 
dezembro de 2004, determinam a necessidade da 
apresentação de um plano de gerenciamento dos 
RSS e apresentam uma classificação para os RSS 
estabelecendo que os resíduos infectantes não po-
derão ser dispostos no meio ambiente sem trata-
mento prévio que assegure a eliminação de suas 
características de periculosidade. Recomendam, 
também, a esterilização a vapor ou a incineração 
como métodos de tratamento (BRASIL, 2005):

a | Grupo A: Resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características 
de maior virulência ou concentração, podem 
apresentar risco de infecção. 

b | Grupo B: Resíduos contendo substâncias quí-
micas que podem apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de 
suas características de inflamabilidade, corro-
sividade, reatividade e toxicidade. 

c | Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de 
atividades humanas que contenham radionu-
clídeos em quantidades superiores aos lim-
ites de eliminação especificados nas normas 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN) e para os quais a reutilização é im-
própria ou não prevista. 

d | Grupo D: Resíduos que não apresentem risco 
biológico, químico ou radiológico à saúde ou 
ao meio ambiente, podendo ser equiparados 
aos resíduos domiciliares. 

e | Grupo E: Materiais perfuro-cortantes ou esca-
rificantes, tais como: lâminas de barbear, agu-
lhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 
endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de 
bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipe-
tas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os 

utensílios de vidro quebrados no laboratório 
(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 
Petri) e outros similares.

3.2 Gerenciamento dos resíduos  
de serviços de saúde

Entende-se por gerenciamento de resíduos de saú-
de os procedimentos de gestão que, orientados pela 
legislação, normas, bases científicas e técnicas, têm 
como objetivo minimizar a produção de resíduos 
gerados pelos estabelecimentos de saúde e garantir 
um encaminhamento seguro desses rejeitos, a fim 
de se evitar danos à saúde dos trabalhadores, à saú-
de pública e ao meio ambiente.

Esses conjuntos de procedimentos englobam todas 
as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos 
recursos materiais e da capacitação da mão de obra/ 
recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS.

No Brasil, a regulamentação para o Gerenciamento 
dos RSS firmou-se a partir da Resolução n. º 358, 
de 29 de abril de 2005, a qual determina que todos 
os prestadores de serviços de saúde devem ter um 
“Plano de Gerenciamento de Resíduos de Servi-
ços de Saúde” (PGRSS) baseado nos princípios de 
não geração de resíduos e na minimização da gera-
ção dos mesmos. É preciso contemplar os aspectos 
referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, 
tratamento final, bem como a proteção da saúde 
pública e do meio ambiente, com planejamento 
de recursos físicos, materiais e a capacitação de 
recursos humanos envolvidos no manejo do RSS 
(ANVISA; CONAMA; 2003; 2005). O plano deve 
atender também às características de cada estabe-
lecimento, sempre tomando como base as Nor-
mas Técnicas Brasileiras, através das NBRs 12.807, 
12.808, 12.809, 12.810, 7.500, 9.190 e 10.004.

O PGRSS é obrigatório a todos os estabelecimen-
tos de serviços de saúde, devendo atender às espe-
cificidades dos resíduos gerados, conforme o que 
dispõem as legislações e normas vigentes, e consi-
derar as seguintes etapas:
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Manejo — é o ato de gerenciar os resíduos intra e 
extraestabelecimento. Inicia na geração do resíduo e 
termina na disposição final dos mesmos. As etapas 
que compõem o manejo são: segregação, acondicio-
namento, identificação, transporte interno, arma-
zenamento temporário, armazenamento externo, 
coleta e transporte externos e disposição final.

Segregação — é a separação dos resíduos quando 
da sua geração, respeitando as suas características 
(física, química, biológica), os riscos que represen-
tam e o seu estado físico.

Acondicionamento — é a etapa referente à em-
balagem em saco, recipientes adequados (que não 
permitam vazamento e sejam resistentes à punc-
tura e a ruptura) e cuja capacidade atenda à gera-
ção diária dos resíduos já segregados. Segundo a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 
— NBR 9191/2000), os resíduos sólidos devem ser 
acondicionados em sacos impermeáveis, resisten-
tes à ruptura e ao vazamento, considerando-se o 
limite de peso, sendo proibidos o esvaziamento e 
o reaproveitamento. Os sacos devem ser contidos 
por recipientes resistentes à ruptura, punctura e 
vazamento, ser de material lavável e possuir tam-
pa que dispense o contato manual, ter cantos arre-
dondados e resistentes ao tombamento.

Para as salas de cirurgia e salas de parto, os reci-
pientes de acondicionamento dos resíduos não 
necessitam de tampa com vedação. Aos recipien-
tes que devam conter resíduos líquidos, o material 
deve ser compatível com o resíduo a ser armazena-
do, ser resistente, rígido e estanque, além de pos-
suir tampa rosqueada e vedante.

Identificação — os resíduos gerados pelos estabe-
lecimentos de serviços de saúde devem ser reco-
nhecidos nos sacos e nos recipientes de acondicio-
namento para que seja realizado o manejo correto 
e adequado, conforme as suas características. Os 
recipientes de coletas (interna e externa), os reci-
pientes de transporte (interno e externo) e os locais 
de armazenamento devem apresentar identificação 
local de fácil visualização, de forma indelével, aten-

der às normas com os símbolos, cores e frases, con-
forme parâmetro normativo, somados às demais 
exigências de identificação de conteúdo e risco de 
cada grupo de resíduo (ABNT- NBR 7500/2009). 

Os sacos e recipientes de transporte poderão ser 
identificados por adesivos, desde que sejam resis-
tentes aos processos normais de manuseio.

Os resíduos do grupo A são caracterizados pelos 
símbolos de substância infectante, desenho e con-
tornos pretos e rótulos de fundo branco.

 Os resíduos do grupo B são identificados pelo 
símbolo de risco associado, segundo a ABNT – 
NBR 7500/2009 da ABNT, além da discriminação 
da substância química e frases de risco.

O símbolo que representa o grupo C é o da radia-
ção ionizante (trifólio de cor magenta), em rótulos 
de fundo amarelo e contornos pretos com a frase 
“Rejeito Radioativo”.

O grupo D, em caso de resíduos destinados à re-
ciclagem ou reutilização, deve usar o código de 
cores, além das suas nomeações correspondentes 
(azul — papéis; amarelo — metais; verde — vidros; 
vermelho — plásticos e marrom, resíduos orgâ-
nicos), conforme Resolução CONAMA 275/2001 
(BRASIL, 2001). E para os demais resíduos deste 
grupo, deve-se utilizar a cor cinza nos recipientes.

O grupo E é identificado pelo símbolo de subs-
tância infectante (rótulos brancos, desenho e con-
tornos pretos — o mesmo símbolo utilizado para 
resíduos do grupo A) e pela inscrição de Resíduo 
Perfuro-Cortante, indicando o risco que tal resí-
duo representa. Os resíduos deste grupo devem 
ser descartados em recipientes rígidos, resistentes 
à punctura, ruptura e vazamento, com tampa e de-
vidamente identificados, conforme parâmetros da 
norma ABNT - NBR 13853/97. Geralmente, caixas 
específicas recebem e acondicionam esses resíduos.

Transporte Interno — é o traslado dos resíduos a 
partir dos pontos de geração até o local de armaze-
namento temporário ou externo, com a finalidade 
de apresentação para a coleta. Para o transporte de 
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resíduos internos, deve-se traçar um roteiro com 
horários definidos, a fim de evitar que o traslado 
dos rejeitos seja simultâneo à distribuição de me-
dicamentos, roupas, alimentos, período de visitas 
e fluxo de pessoas e atividades. Para cada grupo 
de resíduo, devem-se ter recipientes específicos. O 
material desses recipientes deve ser rígido, lavável, 
impermeável, constituído de tampa articulada, can-
tos e bordas arredondadas, conter símbolo de iden-
tificação dos resíduos contidos, as suas rodas devem 
ser revestidas de material que amenize o ruído. Em 
caso de recipientes sem rodas, estes devem respeitar 
os limites de carga para transporte pelos trabalha-
dores, de acordo com as normas regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e Emprego.

 Armazenamento Temporário — é a guarda tem-
porária dos recipientes com os resíduos em local 
próximo ao ponto em que foram gerados, cuja fi-
nalidade é agilizar a coleta interna do estabeleci-
mento e otimizar o deslocamento até o ponto de 
coleta externo. Os sacos devem ser mantidos acon-
dicionados nos recipientes adequados, sem conta-
to direto com o piso. Quando a distância do ponto 
de coleta externa justificar a dispensa de armaze-
namento temporário, este poderá ser desobrigado.

As salas que abrigarão os recipientes de transporte 
interno dos resíduos devem ter pisos e paredes 
lisas, laváveis; os pisos devem ser resistentes ao 
tráfego dos recipientes coletores. Deverá o local 
ter iluminação artificial, área suficiente para arma-
zenar, pelo menos, dois recipientes coletores. Se a 
sala for exclusiva para armazenar os resíduos, deve 
ser identificada como Sala de Resíduos.

Em caso de local compartilhado entre armazena-
mento e sala de utilidades, a sala deve ter área 
exclusiva mínima de 2 m2 para abrigar os dois re-
cipientes coletores até o traslado para a área de ar-
mazenamento externo.

Os resíduos armazenados não devem ser retirados 
de dentro dos recipientes ali estacionados.

Os resíduos de fácil putrefação, quando coletados 
por período superior a 24 (vinte e quatro) horas 

do seu armazenamento, devem ser conservados re-
frigerados, caso isso não seja possível, esse método 
de conservação deve ser substituído por outro. Os 
resíduos químicos armazenados devem atender à 
ABNT NBR 12235/92.

Tratamento — define-se como método, técni-
ca, processo que modifica as características dos 
riscos atribuídas à natureza dos resíduos. Tem por 
finalidade reduzir, eliminar os riscos de contam-
inação, de acidentes ocupacionais ou danos ao 
meio ambiente. O tratamento pode ser executado 
no próprio estabelecimento gerador ou em out-
ro estabelecimento e, neste caso, deve atender às 
normas referentes ao transporte dos resíduos en-
tre locais. O sistema de tratamento para resíduos 
dos serviços de saúde deve ser licenciado, con-
forme Resolução CONAMA nº. 237/1997, e estão 
sujeitos à fiscalização e controle dos órgãos de vig-
ilância sanitária e ambiental.

Fica dispensado de licenciamento ambiental o 
processo de autoclavação, aplicado em laboratóri-
os para reduzir a carga microbiana de culturas e 
estoques de micro-organismos. É de responsabili-
dade dos serviços que o possuírem garantir a eficá-
cia dos equipamentos por controles químicos e bi-
ológicos periódicos, devidamente registrados. Para 
tratamento térmico por incineração, deve atender 
à Resolução CONAMA nº 316/2002.

Armazenamento Externo — é a guarda dos recip-
ientes de resíduos até o momento de coleta externa, 
em ambiente exclusivo com acesso para veículos 
coletores. Não é permitida a manutenção dos sacos 
de resíduos fora dos recipientes ali estacionados.

Coleta e Transporte Externos — é a remoção 
dos resíduos sólidos de saúde do local de arma-
zenamento externo até a unidade de tratamento 
ou de disposição final, observando-se as técni-
cas que garantam a preservação das condições de 
acondicionamento e a integridade do trabalhador, 
da população e do meio ambiente, com obediên-
cia às orientações dos órgãos de limpeza urbana. 
O transporte e a coleta devem estar em consonân-
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cia com as normas: ABNT NBR 12810/93 e ABNT 
NBR 14652/2013.

Disposição Final — é a disposição dos resíduos no 
solo que será preparado para recebê-los, de acordo 
com os critérios técnicos de construção e operação 
e devidamente licenciado, conforme Resolução 
CONAMA nº 237/97.

Da Segurança Ocupacional — todos os tra-
balhadores envolvidos diretamente no processo 
de higienização e nas etapas de manejo de RSS de-
vem-se submeter aos exames admissionais, periódi-
cos, de retorno ao trabalho, de mudança de função 
e demissionais, de acordo com o estabelecido no 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal (PCMSO) da Portaria no 3.214, do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Os trabalhadores devem, 
também, ser imunizados com as vacinas preconiza-
das pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) 
e submetidos ao controle laboratorial sorológico, a 
fim de avaliar a resposta imunológica.

Aos trabalhadores que lidam diretamente com o 
gerenciamento de resíduos devem ser garantidos 
capacitação, treinamento e processos de educação 
continuada para as atividades de manejo, soman-
do-se a estes a responsabilidade pela higiene pes-
soal, material e dos ambientes. E, ainda, devem 
conhecer o sistema para gerenciamento de resídu-
os, práticas de segregação de resíduos, símbolos, 
padrões de cores e expressões adotados para os 
resíduos, localização dos abrigos (de resíduos), 
dentre tantos outros fatores que possibilitem a sua 
integração ao PGRSS.

Para os trabalhadores, o Ministério do Trabalho 
e Emprego, por meio da Portaria nº 3.214/78, do 
MTE, aprovou as Normas Regulamentadoras (NR) 
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Com 
referência aos profissionais da área de saúde, foi 
homologada a NR-32 — Segurança e Saúde no Tra-
balho em Serviços de Saúde — que estabelece di-
retrizes básicas cuja finalidade é a implementação 
de medidas de proteção à saúde e segurança dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, além daqueles 

que exercem atividades de promoção e assistência à 
saúde em geral. Esta norma trata, entre vários outros 
assuntos, dos procedimentos e programas (PCMSO 
e PPRA) de prevenção de riscos ocupacionais, den-
tre eles, o risco ocupacional de exposição a agentes 
biológicos, riscos químicos e demais riscos prove-
nientes das atividades que o profissional da saúde 
executa durante o processo laboral.

Estabelece nessa norma, também, a obrigato-
riedade do uso de equipamentos de proteção in-
dividual, vacinação, capacitação, treinamento e 
educação continuada aos trabalhadores, estru-
tura física/ sistemas, equipamentos e máquinas 
obrigatórios em alguns setores de especialidades 
de serviços médicos (braquiterapia, medicina nu-
clear, radiologia, por exemplo), sinalização ade-
quada e as responsabilidades do empregador.

Já Ferrareze et al. (2007) sugeriram avaliar, através 
de estudo descritivo, o gerenciamento de RSS de 
um centro de terapia intensiva (CTI) de um hos-
pital-escola, visto que esse setor atende a uma cli-
entela assistida, utilizando alta tecnologia que, as-
sociada a procedimentos invasivos, gera resíduos 
constantemente.

Algumas experiências relativas à implantação de 
gestão de RSS que visam atender às determinações 
de legislações ambientais também foram analisa-
das, como a gestão dos RSS em Minas e na Bahia 
(MOROSINE et al., 2007). Descreveram-se ex-
periências de aprimoramento de Plano de Geren-
ciamento de Resíduos de Saúde, tais como o caso 
de Instituto Fernandez Figueira/ FIOCRUZ, do 
Rio de Janeiro, que busca minimizar a produção 
de RSS e impactos ambientais através de trabalho 
diário, por etapas, a fim de se reduzir riscos de aci-
dentes e danos à saúde pública (CYNAMON; KLI-
GERMAN et al., 2007).

Vários municípios brasileiros estão buscando ade-
quações às legislações ambientais e de saúde no que 
se refere ao manejo de resíduos oriundos de serviços 
de saúde. Há que se mencionar que nem todos os 
resíduos gerados pelos hospitais e afins são resíduos 
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contaminados biológica e quimicamente, há resídu-
os passíveis de reciclagem, como constataram Teix-
eira e Carvalho (2007) em estudo realizado em dois 
hospitais-escola, em Minas Gerais.

Na Bahia, Lima e Dias (2007) elaboraram estudo 
que apresenta os resultados obtidos pela inter-
venção educacional aplicada no Hospital Geral 
Clériston Andrade, localizado em Feira de Santa-
na, que teve como objetivo implantar o gerencia-
mento de RSS.

Dos artigos, apenas um relativo ao ano de 2010 
tratava de resíduos oriundos de serviços de saúde. 
Barros et al. (2010) identificam, em seu estudo, o 
manejo dos resíduos biológicos em institutos de 
medicina legal (IML), em Goiás. O trabalho verifi-
ca, ainda, a exposição dos trabalhadores dos IMLs 
aos riscos biológicos ocupacionais.

4. Conclusão 
No Brasil, embora com todos os avanços tecnológi-
cos que contribuíram significativamente para a 
melhoria dos serviços médico-hospitalares, a leg-
islação atual para os RSS está defasada, quando in-
dica apenas a incineração ou a esterilização a vapor 
como métodos de tratamento. Outro aspecto a ser 
considerado é o sistema classificatório da referida 
legislação, que não faz menção a diversos produ-
tos comumente utilizados nos estabelecimentos 
de saúde, como, por exemplo, fraldas descartáveis, 
gesso, algodão, etc., permitindo, dessa maneira, as 
mais variadas interpretações para a classificação e 
segregação desses resíduos. É importante que seja 
padronizada, a nível nacional, uma linguagem 
clara e objetiva para os RSS, na qual o gerencia-
mento e as práticas que promovem a minimização/
redução dos resíduos sejam prioridade. 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2010) relata 
que o método mais efetivo de gerenciar os RSS é re-
duzir o volume gerado e estabelecer um programa 
de reciclagem, com aquisição de produtos que 
possam ser eficientemente reciclados. A grande 
polêmica em torno das infecções hospitalares, com 
base nos RSS, requer estudos mais aprofundados 
no sentido de verificar, com mais rigor, o poten-
cial real de contaminação dos RSS no processo de 
transmissão das infecções hospitalares.

Diante dos estudos realizados em diversas insti-
tuições de diferentes regiões, notou-se que existe 
preocupação real em relação ao gerenciamento 
adequado dos resíduos de serviços de saúde, espe-
cialmente os resíduos oriundos de hospitais.

Ainda há, contudo, desconhecimento das legis-
lações por parte da administração dos estabeleci-
mentos de serviços de saúde. Os municípios têm 
dificuldade de promover e/ou criar uma política 
de gerenciamento de resíduos desses serviços que 
contemple todas as etapas de manejo dos RSS, que, 
aliada à falta de preparo técnico e operacional dos 
profissionais, traduz-se em entrave para o desen-
volvimento de um plano adequado e ambiental-
mente sustentável.

Portanto, garantir um plano de gerenciamento efi-
ciente e ambientalmente seguro ainda é um objeti-
vo a ser alcançado. Enfim, ter conhecimento, apre-
sentar proposta de adequação dos estabelecimentos 
ao preconizado nas resoluções CONAMA nº 358, 
de 29 de abril de 2005, e ANVISA RDC nº 306, de 
07 de dezembro de 2004, aplicá-las e propor novos 
estudos são recomendações pertinentes quando se 
buscam soluções adequadas e seguras para a ma-
nutenção de um meio ambiente sustentável.

WASTE MANAGEMENT OF HEALTH SERVICES: A LITERATURE REVIEW

Abstract

This study aim to identify the scientific literature published in the past five years that addressed 
the conditions of solid management in health facilities and compliance with Brazilian legislation 
waste. The study was conducted through desk research to search for publications available in 
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the form of articles in major databases of scientific literature of the country. Considering that 
the object under study was the management of solid waste, we chose the following selection 
criteria: scientific articles produced in the five year period from 2007 to 2011; articles registered 
in the database of scientific production of national importance. The data obtained in the study 
were analyzed and interpreted in order to know the system of solid waste management of health 
services adopted by healthcare facilities (hospitals and the like, are excluded from these, dental 
clinics, tattoo and funeral services) in diverse units. Given the comparative profile, which includ-
ed studies in various institutions in different regions of the country, it was noted that there is real 
concern about the proper management of wastes from healthcare services, especially the waste 
coming from hospitals.
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