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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 inter-
nacionalmente para individualizar o título de uma 
publicação seriada. Esse número se torna único e 
exclusivo do título da publicação ao qual foi atri-
buído, e seu uso é padronizado pela ISO 3297 (In-
ternational 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(es) a formatação do artigo, as correções or-
tográfica e gramatical. Após apreciação do artigo 
pela comissão editoral, havendo necessidade de 
correção entraremos em contato com autor, que 
terá um prazo de 30 dias para entrega do artigo 
corrigido. O não cumprimento do prazo implica 
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
mailto:adriana%40atualizacursos.com.br?subject=
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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MORTE NEONATAL POR ANOMALIA GENÉTICA 
E CONGÊNITA EM SALVADOR-BA: UM ESTUDO 
RETROSPECTIVO

Naiala Silva Almeida Santos*

Jacqueline Ramos Machado Braga**

Resumo 

As alterações no genoma herdado geram anomalias genéticas (AG), caracterizadas como estru-
turais ou numéricas, originadas antes do nascimento, podendo ter ou não etiologia genética. 
As malformações congênitas (MC) estão entre as principais causas de óbitos infantis nos países 
desenvolvidos: 20% dos óbitos neonatais e 30 a 50% dos óbitos perinatais. Objetivou-se com 
este estudo realizar um levantamento descritivo retrospectivo para determinar a prevalência 
de mortalidade neonatal (0 a 27 dias) por AG e MC em Salvador – BA, entre 2006 a 2013, além 
de avaliar o impacto das MC sobre a mortalidade neonatal, identificando as anomalias predo-
minantes nos natimortos. Os dados foram obtidos através do banco de registros da Secretaria 
Municipal de Saúde de Salvador e DATASUS, tendo como critérios de análise o número de 
óbitos, fatores de risco biológico, social e ano de óbito. Foram constatados 297.014 nascidos 
vivos nesse período, sendo 3.484 portadores de MC, dentre os quais, 622 casos foram óbitos 
neonatais. Dentre mães de 20 a 30 anos, 49,4% apresentaram a maior prevalência de crianças 
com MC fatais, sendo as de sexo masculino 48,4%, negras 53% e de baixo peso 59,8% as mais 
frequentes, tendo como principal causa deformidades e anomalias cromossômicas (n=320), 
seguidas pelas MC do aparelho circulatório (n=197) e MC do sistema nervoso (n=105). O fator 
principal para o óbito neonatal durante o período estudado foi o socioeconômico. Sugere-se a 
realização de novos estudos com vistas a esclarecer se ocorreu melhoria do sistema de notifica-
ção ou aumento real dos casos.

Palavras-chave: Malformações congênitas. Cromossomopatias. Neonatos. 

* Especialização em Análises Clínicas, Universidade Católica do Salvador. E-mail: naiala.almeida@hot-
mail.com
** Orientadora Doutora em Imunologia (UFBA), Professora da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB). E-mail: jacquebraga@globo.com
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1. Introdução
Durante a divisão celular, podem ocorrer altera-
ções no genoma herdado, gerando, então, ano-
malias genéticas. Estas alterações podem ser es-
truturais ou numéricas. Dentre as causas mais 
comuns das anormalidades congênitas, estão os 
fatores genéticos, responsáveis por cerca de 1/3 do 
total de defeitos congênitos e 85% das anomalias 
mais conhecidas, como Síndrome de Turner, tris-
somia dos autossomos 21, 18 e 13, trissomia dos 
cromossomos sexuais, tetrassomia e pentassomia 
(MARTINS, 2014).

As alterações genéticas podem se iniciar em zigo-
tos com menos de 5 dias de vida, sendo que mais 
de 60% dos zigotos que completaram dois dias de 
divisão celular são anormais, ocorrendo, na maio-
ria deles, aborto espontâneo (MARTINS, 2014). 

Os defeitos congênitos abrangem todos os defeitos 
estruturais presentes ao nascimento e podem ser 
classificados como malformações primárias, secun-
dárias ou deformações (GEREMIAS et. al., 2009).

As malformações congênitas podem ser classifi-
cadas como isoladas ou associadas, e de maior ou 
menor importância clínica. No entanto, os termos 
“anomalia” e “malformação” são tratados como si-
nônimos e usados para descrever todos os tipos de 
alterações estruturais (RAMOS et al., 2008).

As malformações de maior importância médica 
relacionam-se àquelas que requerem intervenções 
cirúrgicas imediatas e vitais, ou estéticas. Estas 
anormalidades causam graves defeitos anatômicos 
e podem levar à morte dos portadores. Dentre elas, 
destacam-se as malformações cardíacas, hidrocefa-
lia e a espinha bífida. As malformações de menor 
importância são assim caracterizadas por não apre-
sentarem complicações mais sérias e não alterarem 
a expectativa de vida do recém-nascido, como ne-
vus pigmentares, prega simiesca, polidactilia e cli-
nodactilia do quinto dedo (OLIVEIRA et al., 2008).

As malformações congênitas podem ou não ter 
etiologia genética. Isto ocorre entre 2% e 3% dos 
nascidos vivos, e podem localizar-se em diferentes 

órgãos e sistemas. Os principais fatores etiológicos 
são as condições hereditárias (genéticas), exposi-
ção a substâncias químicas (medicamentos, álcool 
e drogas), infecções (citomegalovirose, rubéola e 
toxoplasmose) e radiações, sendo que, na maioria 
das vezes, as causas são de origem desconhecida 
(ARRUDA et al., 2008).

Algumas características maternas correspondem 
a um dos principais fatores relacionados à ocor-
rência de malformações congênitas. Dentre elas, 
podem-se destacar a faixa etária, hábitos de vida, 
cuidados com a própria saúde e fatores ocupa-
cionais. O mais importante fator de risco para a 
malformação congênita e, principalmente para as 
anormalidades cromossômicas, como a síndrome 
de Down, relaciona-se à idade materna superior a 
35 anos, com risco crescente à medida que a idade 
materna aumenta. (OLIVEIRA et al., 2008). 

Mães adolescentes com idade inferior a 20 anos são 
também consideradas um grupo de risco para algu-
mas malformações congênitas, como gastrosquise 
e outras disrupções vasculares, assim como baixo 
peso ao nascer e prematuridade (COSTA, 2005). 

Existe ainda uma variação de malformações congê-
nitas verificada entre grupos étnicos, em que a mais 
frequente na etnia negra é a polidactilia pós-axial, e 
na etnia branca, as cardiopatias congênitas, anence-
falia e a espinha bífida (TONKS et al., 2014).

Algumas doenças e infecções maternas podem ge-
rar um maior risco para anormalidades nos recém-
-nascidos, como a Diabetes Mellitus, que, na fase 
pré-gestacional e gestacional, afeta especialmente 
o sistema nervoso central e o aparelho cardiovas-
cular, gera hipertensão arterial e o hipotireoidismo. 
Durante a gravidez, algumas doenças infeciosas 
podem resultar em anormalidades, como a toxo-
plasmose (hidrocefalia), a rubéola (cardiopatia e 
cegueira), herpes simples (microcefalia), dentre 
outras (OLIVEIRA et al., 2008).

As malformações congênitas se encontram entre 
as principais causas de óbitos infantis nos países 
desenvolvidos, responsáveis por 20% dos óbitos 
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neonatais e 30 a 50% dos óbitos perinatais (GO-
MES et. al., 2012).

As condições de desenvolvimento dos países in-
fluenciam tanto a prevalência às malformações, 
como sua importância como causa de morte em 
crianças. Diversos fatores ambientais e nutricio-
nais podem aumentar a ocorrência de defeitos 
congênitos, mas, em países nos quais a mortalida-
de infantil é elevada, as principais causas de morte 
no primeiro ano de vida estão relacionadas à des-
nutrição e às doenças infecciosas. Neles, as malfor-
mações respondem por cerca de 5% destas mor-
tes. Na América Latina e no Caribe, a proporção 
de mortes infantis ligadas às anomalias congênitas 
varia entre 2% e 27%, refletindo as grandes desi-
gualdades regionais (AMORIM et al., 2006).

O município de Salvador, Estado da Bahia, primei-
ra capital, e atualmente a terceira maior cidade bra-
sileira, com cerca de dois milhões e seiscentos mil 
habitantes, era anteriormente dividida em cidade 
alta e cidade baixa, mas, hoje, possui 18 regiões ad-
ministrativas que apresentam discrepâncias socio-
culturais entre elas (SIM, 2014).

De acordo com dados recentes da Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia (SESAB), entre 2000 e 
2007, vieram a óbito 42.181 crianças menores de 
um ano de idade na Bahia, sendo Salvador o muni-
cípio do Estado com o maior número de ocorrên-
cias (7.688 óbitos), seguido por Feira de Santana 
(1.215 mortes), Vitória da Conquista (1.099), Jua-
zeiro (886) e Itabuna (808) (SESAB, 2014).

Em Salvador, a principal causa de mortalidade in-
fantil em crianças menores de um ano de idade são 
as doenças perinatais, seguidas das malformações 
congênitas (SUS, 2010). 

Dados mais recentes, obtidos segundo a Classifica-
ção Estatística Internacional de Doenças e Proble-
mas Relacionados à Saúde (CID), mostram que o 
maior número de óbitos por anormalidades congê-
nitas no município de Salvador – BA relaciona-se 

às malformações cardíacas e arteriais, seguidas das 
malformações osteomusculares e das anencefalias 
(DATASUS, 2014).

O presente estudo teve como objetivo realizar um 
levantamento retrospectivo de dados para deter-
minar a prevalência de mortalidade neonatal em 
crianças de 0 a 27 dias por anomalia genética e con-
gênita no município de Salvador – BA, no período 
de 2006 a 2013, avaliando o impacto das malforma-
ções sobre a mortalidade neonatal e identificando 
as anomalias predominantes nos natimortos.

2. Metodologia
Foi realizado um estudo transversal descritivo-
-quantitativo para apresentar um panorama da 
prevalência dos óbitos neonatais por anomalias 
genéticas e congênitas de cada distrito sanitário do 
município de Salvador – BA, no período de 2006 
a 2013, através de um levantamento no banco de 
registros da Secretaria Municipal de Saúde de Sal-
vador (SMS) e do DATASUS.

Os dados coletados foram analisados segundo os 
critérios: número de óbitos neonatais, fatores de 
risco biológico (idade materna, peso ao nascer, 
sexo, raça/cor e tipo de malformação), fatores so-
ciais (distrito sanitário, escolaridade e ocupação 
materna e óbito no parto) e ano de óbito. Como 
critérios de inclusão, foram considerados no estu-
do todos os recém-nascidos vivos ou mortos, e que 
vieram a óbito entre 0 e 27 dias de vida.

 A análise dos dados foi realizada através da clas-
sificação das malformações, utilizando a Lista de 
Tabulação CID-BR, com os códigos para CID-10 
(DATASUS, 2015). 

Na tabulação dos dados, foi utilizada a técnica de 
linkage, segundo Almeida e Jorge (1996), que se 
baseia na ligação ou unificação de dois ou mais 
bancos de dados, obtidos por meio de registros do-
cumentados e individualizados, podendo-se iden-
tificar o mesmo indivíduo em dois ou mais bancos.
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A análise estatística dos dados foi realizada em 

programa Microsoft Excel 2010, utilizando para 

os cálculos do coeficiente de mortalidade neonatal 

(demonstra a probabilidade de morrer até o 27° dia 
de vida), através da seguinte fórmula:

Coeficiente de  
mortalidade neonatal (C)

No óbitos com até 27 dias durante o ano
_________________________________________  x 100

Total de nascidos vivos durante o ano

Para o cálculo da prevalência de malformações congênitas, foi utilizada a seguinte fórmula:

Prevalência (P) ou  
Taxa de malformação  

congênita

No nascidos com determinada anormalidade 
_________________________________________  x 100

Total de nascidos vivos 

3. Resultados e Discussão
Durante o período estudado (2006 a 2013), fo-
ram registrados, no município de Salvador – BA, 
297.014 nascidos vivos, sendo 3.48 portadores de 
malformações congênitas (p=11,7/1000) e 3.933 
óbitos neonatais. Destes casos, de acordo com a Se-
cretaria Municipal de Saúde (2016) do município, 
622 óbitos foram causados por anomalia ou mal-
formação congênita. A Tabela 1 representa os regis-
tros dos 622 casos de morte neonatal por anomalia 
genética e congênita no período de 2006 a 2013 em 
Salvador – BA, tendo um coeficiente de mortalida-
de neonatal igual a 2,1 por mil nascidos vivos.

De acordo com a análise realizada em cada distrito 
sanitário (Tabela 1), verificou-se, no ano de 2008, o 
maior número de óbitos neonatais (n=94).  

Ao longo do período estudado, os distritos que re-
gistraram maior número de casos de óbitos neona-
tais foram os do Cabula/Beiru (93), São Caetano/
Valéria (78) e Subúrbio Ferroviário (66), respecti-
vamente. 

A Figura 1 revela que a média de óbitos neonatais 
em todos os distritos do município de Salvador – 
BA, obtida no período de 2006 a 2013, variou de 2 
a 11,62.

Tabela 1. Número de óbitos neonatais por anormalidades cromossômicas, segundo o distrito sanitário do 
município de Salvador, Bahia (2006 a 2013)* (continua)

Distrito Sanitário 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Centro Histórico 2 2 3 2 3 1 1 2 16

Itapagipe 6 5 5 4 3 1 2 5 31

São Caetano/Valéria 3 14 11 7 16 6 9 12 78

Liberdade 0 2 7 1 3 6 8 10 37

Brotas 4 2 4 0 2 2 7 4 25

Barra/Rio Vermelho 3 5 16 4 10 8 6 8 60
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Tabela 1. Número de óbitos neonatais por anormalidades cromossômicas, segundo o distrito sanitário do 
município de Salvador, Bahia (2006 a 2013)* (conclusão)

Distrito Sanitário 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Boca do Rio 3 6 2 4 2 3 1 2 23

Itapuã 4 5 6 6 8 8 9 7 53

Cabula/Beiru 12 15 12 12 12 12 11 7 93

Pau da Lima 6 6 8 6 7 8 7 8 56

Subúrbio Ferroviário 3 12 9 7 7 6 9 13 66

Cajazeiras 2 5 8 2 5 3 3 8 36

Ignorado 3 3 3 2 5 26 2 4 48

Total 51 82 94 57 83 90 75 90 622

Fonte: SESAB/SUVISA/DIS-SIM              * Dados processados até 06/06/2014

Figura 1. Média de óbitos neonatais por anormalidade cromossômica nos distritos sanitários do município 
de Salvador, Bahia, entre o período de 2006 a 2013.

A Tabela 2, a seguir, apresenta os fatores de risco 
para óbito neonatal, de acordo com as malforma-
ções no município de Salvador – BA entre o período 
de 2006 a 2013. Dentre os casos de óbito neonatal 
levantados, observou-se uma maior predominância 
em bebês do sexo masculino 48,4% (n=301), com 
prevalência de 1,0/1000. Dentre as malformações 
congênitas, as do aparelho circulatório foram as 
mais frequentes em ambos os sexos (Tabela 2).

O restante de malformações congênitas, de defor-
midades e de anomalias cromossômicas obteve os 
maiores índices de registro com 320 casos, segui-
das pelas malformações congênitas do aparelho 
circulatório (n=197) e pelas malformações congê-
nitas do sistema nervoso (n=105).

Em relação à variável “peso ao nascer”, o resultado 
revelou 59,8% (n=372) de óbitos com valores infe-
riores a 2500g (p=1,2/1000) (Tabela 2). Esta variável 
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se mostrou significativa, haja vista que mais da me-
tade dos óbitos ocorreu em neonatais de baixo peso.

De acordo com a análise da variável “raça/cor”, ob-
servou-se, na Tabela 2, uma maior predominância 
de óbitos neonatais na raça negra (parda e preta), 

com 330 casos, 53%, (p=1,1/1000), não sendo re-
gistrados casos na população indígena. Ainda na 
Tabela 2, a variável “óbito no parto” se mostrou sig-
nificativa, visto que 95% (n=591) dos óbitos ocor-
reram após o parto.

Tabela 2. Fatores de risco para óbito neonatal de acordo com malformações, no município de Salvador - 
BA (2006 a 2013).

Variáveis Casos MCSN MCAC OMAC

Sexo

Masculino 301 47 104 150

Feminino 294 53 91 150

Ignorado 27 5 2 20

Peso ao Nascer

Baixo 372 66 91 215

Normal 205 32 86 87

Alto 13 4 5 4

Ignorado 32 3 15 14

Raça / Cor

Branca 86 8 43 35

Preta 10 1 4 5

Amarela 1 - - 1

Parda 320 55 105 160

Indígena - - - -

Não informado 205 41 45 119

MCSN (Malformações Congênitas do Sistema Nervoso); MCAC (Malformações Congênitas do Aparelho 
Circulatório); OMAC (Outras Malformações e Anormalidades Cromossômicas). Fonte: SMS/SUIS-SIM.

A Tabela 3 apresenta os fatores de risco materno 

para o óbito neonatal, de acordo com as malforma-

ções no município de Salvador - BA entre o perío-

do de 2006 a 2013. Dentre as 622 mães registradas 

na Tabela 3, 24,6% apresentaram grau de escolari-

dade de nenhum a primeiro grau completo, e ape-

nas 10,6% tinham formação superior, sendo que 
166 eram donas de casa, e apenas 44 possuíam em-
prego. Os resultados mostraram ainda que mães 
entre 20 – 30 anos apresentaram maior prevalência 
(1,0/1000) de óbitos neonatais, com 307 casos re-
gistrados (49,4%), seguido por mulheres de 31 – 40 
anos (p=0,4/1000) (Tabela 3).
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Tabela 3. Fatores de risco materno para o óbito neonatal de acordo com malformações, no município de 
Salvador- BA (2006-2013).

Variáveis Casos MCSN MCAC OMAC

Escolaridade Materna

Nenhuma 28 4 8 16

≤ 1° grau completo 125 23 31 71

≤ 2° grau completo 207 34 61 112

Superior 66 5 25 36

Não informado 96 25 29 42

Ignorado 100 14 43 43

Ocupação Materna

Estudante 43 9 15 19

Dona de Casa 166 35 43 88

Empregada 44 6 11 27

Desempregada 1 0 0 1

Ignorado 2 0 2 0

Não informado 366 55 126 185

Idade Materna

10 - 19 anos 84 15 22 47

20 - 30 anos 307 60 97 150

31 - 40 anos 135 20 38 77

41 – 50 anos 23 1 8 14

Não informado 73 9 32 32

Óbito no Parto

Antes - - - -

Durante - - - -

Depois 591 103 181 307

Não informado 23 1 12 10

Ignorado 8 1 4 3

MCSN (Malformações Congênitas do Sistema Nervoso); MCAC (Malformações Congênitas do Aparelho 
Circulatório); OMAC (Outras Malformações e Anormalidades Cromossômicas). Fonte: SMS/SUIS-SIM.
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A Figura 2 revela que o ano de 2008 apresentou o 
maior número de óbitos neonatais (n=48) na faixa 

etária compreendida entre 20-30 anos, durante o 
período avaliado.

Figura 2. Óbito neonatal de acordo com idade materna em Salvador – BA, no período de 2006 a 2013.

Segundo os resultados observados na Figura 3, a 
região brasileira que compreende a maior média 
de morte por anomalias cromossômicas e congêni-
tas em neonatais foi a região Sudeste (1.890,50), se-
guida pela região Nordeste (1.470,63), onde o coe-
ficiente de mortalidade se equiparou ao coeficiente 

nacional (1,71 por mil nascidos vivos). Observa-se 
ainda, na Figura 3, que a média destes óbitos na 
capital baiana ficou abaixo da média brasileira, po-
rém obteve o coeficiente de mortalidade mais alto 
(2,1 por mil nascidos vivos).

Figura 3. Média e desvio de óbitos neonatais por malformações congênitas e anomalias cromossômicas no 
Brasil, entre 2006 a 2013, comparadas ao município de Salvador – BA.
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Segundo dados do SUS (2010), as doenças do pe-
ríodo perinatal representaram a principal causa de 
mortalidade proporcional em faixa etária de me-
nores de 01 ano de idade. Nesta faixa de idade, as 
condições socioeconômicas, aliadas a uma política 
estável para a diversidade social, cultural, ambiental 
e econômica, são fatores diretamente relacionados 
à sobrevivência de uma criança (KNUPP, 2010).

Além dos fatores principais para a mortalidade 
neonatal, como baixo peso ao nascer, prematuri-
dade, malformações congênitas e asfixia neonatal, 
a idade e a escolaridade materna, o estado civil, o 
número de consultas pré-natal, tipo de parto, mor-
bidades durante a gestação, sexo, local de residên-
cia da mãe e local de ocorrência do parto também 
influenciam nas taxas de óbito neonatal (CAMPOS 
et al., 2000; PAULUCCI; NASCIMENTO, 2007).

A sobrevivência de uma criança é um dado mul-
tifatorial que envolve risco biológico, social e a 
assistência à saúde na prática diária da assistência 
materno-infantil, além do número de consultas 
pré-natais, nascimento em hospitais com UTI, bai-
xa escolaridade, doenças maternas, fumo durante a 
gestação, dentre outros (PEREIRA, 2006). 

Conforme o UNICEF (2005), quanto maior for o 
grau de instrução materna, maior é a chance de evi-
tar a morte de um filho nos primeiros cinco anos. 
A escolaridade materna é um indicador indireto 
para a mortalidade infantil, já que interfere nas 
condições socioeconômicas da família (FRANÇA; 
LANSKY, 2008). 

No presente estudo, a escolaridade materna se 
apresentou como um fator de risco, assim como 
nos achados de Araújo et al. (2000) e Helena et al. 
(2005), nos quais mostrou-se que o índice de mor-
talidade tende a diminuir com o nível superior das 
mães. Segundo o SUS (2010), isto se deve também 
à melhoria da qualidade dos registros.

Nota-se que, no presente estudo, a maioria dos óbi-
tos ocorreu em bairros periféricos, dentre os quais, 
Cabula/Beiru, São Caetano/Valéria e Subúrbio Fer-

roviário como destaque. Nestas áreas, ainda persis-
tem importantes vazios de ofertas de equipamen-
tos de saúde e encontra-se uma maior frequência 
de donas de casa com baixa ou nenhuma escola-
ridade, o que implica a não inserção no mercado 
de trabalho, dificultando, então, o acesso à saúde, 
tanto para si como para os outros membros da fa-
mília (SUS, 2010).

O maior índice de mortalidade neonatal ocorreu 
em neonatos do sexo masculino, assim como nos 
achados de Borges e Vayego (2015) e nos de Pereira 
et al. (2016), o que, provavelmente, ocorreu devido 
ao amadurecimento tardio do pulmão fetal, haja 
vista que, no sexo feminino, este amadurece pre-
cocemente, diminuindo assim os problemas res-
piratórios que estão entre as principais causas de 
mortalidade neonatal, e em crianças negras, devido 
à desigualdade racial, socioeconômica e ambiental 
(LOURENÇO et al., 2013; PAULUCCI; NASCI-
MENTO, 2007; CARDOSO et al., 2005; VASCON-
CELOS; ROSA, 2016).

As malformações congênitas do aparelho circula-
tório e do sistema nervoso foram as principais cau-
sas de óbitos em neonatais no período pesquisado, 
corroborando os achados de Arruda et al. (2008) e 
Amorim et al. (2006). 

No Brasil, de acordo com Zane et al. (2016), exis-
tem poucos estudos sobre anomalias cromossômi-
cas fetais, mas, segundo Knupp (2010), as malfor-
mações congênitas são consideradas como causas 
não evitáveis. Seria possível, no entanto, evitar sua 
ocorrência através de algumas medidas, como a 
fortificação das farinhas de trigo e de milho com 
ácido fólico, o que poderia reduzir o número de 
malformações referentes ao fechamento do tubo 
neural. Essa prática tornou-se obrigatória no Brasil 
a partir de 2004. 

Outra medida importante seria a imunização de 
mulheres em idade fértil com a vacina contra a ru-
béola, evitando a síndrome da rubéola congênita, e 
as consequentes malformações congênitas prove-
nientes da ação do vírus (HOROVITZ et al., 2005).



SANTOS, N.S.A.; BRAGA, J.R.M. | Morte neonatal por anomalia genética e congênita em Salvador-Ba: um estudo retrospectivo

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 5, n. 5, p. 07-19, jan./jun. 2017  |  16 

Segundo Rosa (2013), as malformações cardíacas 
estão presentes em cerca de 3 a 5% dos recém-nas-
cidos, obtendo um alto índice de mortalidade. En-
tretanto, devido ao avanço tecnológico, houve um 
aumento significativo na sobrevida de crianças 
portadoras de cardiopatias congênitas (DAMAS, 
2009).

É possível criar ações buscando mudar essa reali-
dade. Tais ações devem envolver adequação e apa-
relhamento dos serviços de saúde, na tentativa de 
evitar o nascimento em condições de risco e, caso 
isso venha ocorrer, a Unidade de Saúde poderá dar 
suporte adequado visando à sobrevivência sem 
que haja sequelas danosas à criança. 

Além disso, é necessária a intensificação dos sis-
temas de atendimento obstétrico neonatal nos 
hospitais, ampliando a tecnologia preventiva na 
assistência pré-natal, pois, quanto mais precoce for 
o diagnóstico, mais fácil o tratamento, sendo ne-
cessária também a atuação de profissionais da área 
de Psicologia para tratar o lado emocional familiar 
perante o diagnóstico de malformação genética, e 
de geneticistas para desenvolver o trabalho preco-
ce de aconselhamento genético (MACHADO et 
al., 2015).

O peso da criança é um dos fatores determinantes 
para o óbito ao nascer, pois, quanto menor, maiores 
são as chances de a criança vir a óbito, quando com-
parada a crianças de peso igual ou superior a 2500g 
(SILVEIRA et al., 2008; UCHIMURA, 2008). 

O risco para um neonatal vir a óbito é de 44 e 50 
vezes maior quando o mesmo apresenta baixo peso 
e prematuridade (<37 semanas de gestação) (GAI-
VA et al., 2014). 

Outro fator determinante é o hábito materno de 
fumar e consumir álcool ou drogas no período 
gestacional, o que pode acarretar efeitos negativos 
para o embrião ou feto. Consumir cigarro quanto 
gestante pode retardar o crescimento intrauterino, 
gerando baixo peso e prematuridade, uma vez que 
a nicotina provoca vaso constrição placentária, que 
causa hipóxia fetal e diminuição do aporte de nu-

trientes. O álcool, por sua vez, a depender da dose 
consumida, do período de exposição e da predis-
posição genética materna, pode causar retardo no 
crescimento intrauterino, retardo mental, fendas 
palpebrais curtas e microcefalia (NUNES, 2010).

No presente levantamento realizado, as idades ma-
ternas menores de 20 anos e maiores de 34 anos não 
se mostraram como fatores de risco para malfor-
mações fetais. Este achado encontra consonância 
com os dados obtidos por Martins e Velásquez-
-Meléndez (2004), assim como nos de Lourenço et 
al. (2013) e Pereira et al. (2016). 

Entretanto, em estudo realizado no Sul do Brasil 
por Araújo et al. (2000), os autores verificaram que 
a idade materna maior que 35 anos se mostrou um 
fator determinante para óbitos neonatais precoces, 
já que o risco foi aumentado em cinco vezes. Em 
outro estudo no Rio de Janeiro, os dados mostra-
ram que mães menores de 20 anos apresentaram 
um maior número de óbitos neonatais que os ou-
tros grupos, provavelmente pela falta de acompa-
nhamento pré-natal, baixa escolaridade e pobreza 
(ANDRADE; SZWARCWALD, 2001).

Os resultados do presente levantamento mostra-
ram uma prevalência de malformações superior 
àquela encontrada em outros estudos da literatura. 
O coeficiente de mortalidade neonatal por malfor-
mações congênitas e anomalias cromossômicas em 
Salvador, durante o período de 2006 a 2013, foi de 
2,1 para cada mil nascidos vivos, porém, em nível 
nacional, este coeficiente se encontrou alto, haja 
vista o Brasil ter obtido 1,71 para cada mil nasci-
dos vivos. Esses índices são considerados alarman-
tes quando comparados a países desenvolvidos, 
onde a taxa é de 3 a 10 para cada mil nascidos vivos 
(UNICEF, 2007).

Segundo Amorim et al. (2006), o impacto das mal-
formações congênitas na mortalidade infantil de-
pende de fatores como a prevalência das anoma-
lias, a qualidade e disponibilidade de tratamento 
médico e cirúrgico, além da presença e efetividade 
de medidas de prevenção primária. O diagnóstico 
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pré-natal, seguido da interrupção da gravidez, tam-
bém pode afetar estes dados, haja vista evitar-se o 
nascimento de crianças que poderiam perecer no 
primeiro ano de vida.

4. Conclusão
A redução das taxas de mortalidade infantil no 
Brasil guarda relação direta com o cuidado com o 
recém-nascido. O período neonatal é o mais vul-
nerável para o aumento dos óbitos em crianças, 
pois é nele aonde se concentram os riscos bioló-
gicos, ambientais, socioeconômicos e culturais. 
Diante os dados obtidos, pode-se inferir que o fa-
tor principal para o óbito neonatal no município 
de Salvador – BA, durante o período estudado, foi 

o socioeconômico (escolaridade, local de moradia 
e, provavelmente, a falta de acompanhamento an-
tes, durante e após a gestação), o sexo, no qual teve 
maior prevalência o sexo masculino, a raça negra e 
as malformações congênitas do aparelho circulató-
rio e do sistema nervoso. 

Faz-se necessário, além de programas mais efeti-
vos de assistência à gestante e ao recém-nascido, 
o desenvolvimento de mais estudos para aumen-
tar o conhecimento acerca das malformações 
congênitas e cromossomopatias, buscando im-
plantar medidas mais eficazes de diagnóstico, tra-
tamento e assistência. Sugere-se a realização de 
novos estudos com vistas a esclarecer se ocorreu 
melhoria do sistema de notificação ou aumento 
real dos casos. 

NEONATAL DEATH BY GENETIC AND CONGENITAL ANOMALY IN SALVADOR – BA:  
A RETROSPECTIVE STUDY

Abstract 

The changes in the genome inherited generate genetic abnormalities (GA), which are characteri-
zed as structural or numeric, originated before the birth, and may or may not have genetic etio-
logy. The congenital malformations (CM) are between the main causes of childlike deaths in the 
developed countries, 20 % of the neonatals deaths and 30 to 50 % of the perinatals deaths. Aimed 
with this study to carry out a retrospective descriptive lifting to determine the predominance 
of neonatal mortality (0 to 27 days) for GA and CM in Salvador – BA, between 2006 the 2013, 
besides valuing the impact of the CM on the neonatal mortality, identifying the predominant 
anomalies of stillbirth. The data were obtained through the bank of registers of the Municipal 
General Office of Health of Salvador and DATASUS, taking as criteria of analysis the number of 
deaths, biological factors, social risk and year of death. 297.014 born living were noted in this 
period, being 3.484 bearers of CM, among whom 622 cases were neonatals deaths. Among mo-
thers from 20 to 30 years, 49,4 % presented the children’s biggest predominance with CM fatal, 
being 48,4 % male, black (53 %) and of low weight (59,8 %) the most frequent, having like main 
cause, deformities and chromosomic anomalies (n=320), followed for CM of the circulatory 
system (n=197) and CM of the nervous system (n=105). The main factor for the death neonatal 
during the studied period was the social and economic. It suggests the realization of new studies 
with sights to be explained if there took place improvement of the system of notification or real 
increase of the cases.

Keywords

 Congenital malformations. Chromosomopathies. Newborns.
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INTERVENÇÃO FISIOTERÁPICA NA ESCLEROSE 
LATERAL AMIOTRÓFICA

Alisson Osmar Almeida de Lima*
Isis Nunes Veiga**

Resumo
Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é a doença do neurônio motor mais comum 
em adultos. Uma doença, até então, sem cura e progressiva. A fisioterapia se mostra de grande im-
portância no prognóstico da doença. Um dos principais desafios está na tentativa de desacelerar 
o processo de progressão, bem como a manutenção da funcionalidade do indivíduo, objetivando 
qualidade de vida e melhor adaptação, além do entendimento pleno do seu acometimento. O 
objetivo deste estudo foi identificar as principais condutas fisioterapêuticas utilizadas. Métodos: 
Estudo realizado através de pesquisa nos bancos de dados LILACS, MEDLINE, PUBMED e SciE-
LO, de 2006 a 2014, com os descritores: Esclerose Lateral Amiotrófica, Doenças Neuromuscu-
lares, Doenças do Neurônio Motor, Fisioterapia, Reabilitação, nos idiomas Inglês, Português e 
Espanhol. Foram incluídos na pesquisa 32 artigos, sendo que apenas 11 registravam a atuação do 
fisioterapeuta. Resultados: As principais condutas fisioterapêuticas encontradas foram: educação 
postural, a mímica facial, alongamento muscular, exercícios ativos e resistidos, exercícios respira-
tórios, eletroterapia, facilitação neuromuscular proprioceptiva, hidroterapia, prescrição de órte-
ses, mobilização articular e orientações de posicionamento durante as atividades de vida diárias. 
Conclusão: Não existe padronização das condutas fisioterapêuticas na ELA e os seus resultados 
foram voltados apenas para ganhos qualitativos. Há poucos estudos experimentais no campo da 
fisioterapia visando encontrar novos métodos de tratamento, principalmente estudos longitudi-
nais com número satisfatório de pacientes.

Palavras-chave: Esclerose lateral amiotrófica. Fisioterapia. Doença do neurônio motor. Quali-
dade de vida. 
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1. Introdução
O termo “Doença do Neurônio Motor” (DNM) é, 
especificamente, usado na Europa para definir de-
sordens neurodegenerativas progressivas, com etio-
logias diferentes e variabilidade clínica, que, no final, 

resultam na perda de neurônios motores superiores 
e/ou inferiores (OLIVEIRA; PEREIRA, 2009).

É importante identificar os neurônios afetados 
para definir qual das quatro formas principais será 
apresentada, podendo sobrepor-se. (1) Esclerose 

mailto:indiandrade%40hotmail.com?subject=
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Lateral Primária (ELP), patologia da qual há si-
nais de comprometimento dos neurônios motores 
superiores e alterações, restringindo-se ao córtex 
motor e tratos corticoespinais. Caracterizada por 
espasticidade, hiperreflexia, sinal de Babinsk. 

A forma menos comum dentro das DNM, afe-
tando menos de 2% de todos os casos, (2) Atro-
fia Muscular Progressiva (AMP), possui o sinal 
clínico em que os neurônios motores inferiores 
correlacionam com a perda de células no corno 
anterior, comprometimento ausente em neurônio 
motor superior. Caracteriza-se por fraqueza mus-
cular e sarcopenia, perda de peso e fasciculações. 
Apresentada em 5% dos casos de DNM, (3) a Pa-
ralisia Bulbar Progressiva (PBP) afeta os músculos 
da região bulbar, apresentando sinais de disartria, 
disfagia, atrofia da língua e fasciculações. Cerca de 
20% dos pacientes que desenvolveram Esclerose 
Lateral Amiotrófica (ELA) apresentaram PBP na 
fase inicial. (4) ELA, a DNM mais frequente, tendo 
seu nome como sinônimo (ELA/DNM) (OLIVEI-
RA; PEREIRA, 2009).

A primeira descrição sobre a ELA foi em 1874, por 
Charcot. Sua principal característica é a degenera-
ção progressiva dos neurônios motores. O termo 
“amiotrófica” está associado à atrofia muscular, 
fraqueza e fasciculações, que são indicativos do 
comprometimento do neurônio motor inferior. O 
sinal de Hoffman, sinal de Babinski, clônus e hi-
perreflexia são achados clínicos relacionados ao 
comprometimento do neurônio motor superior 
(PALLOTA et al., 2012).

Ainda não estão esclarecidos os fatores causais 
que podem originar a ELA. Segundo Honorato e 
Martins (2008), existem quatro formas clínicas 
de apresentação da doença, com base em suas 
possíveis características etiológicas: (1) ELA fa-
miliar, possui como provável causa a transmissão 
de forma autossômica dominante ou recessiva; (2) 
ELA Guamaniana, como decorrência de hábitos 
alimentares observados nos anos 1960 na Ilha de 
Guam, cuja elevada incidência chegava de 50 a 100 

vezes maior do que a incidência encontrada em 
outras regiões; (3) ELA secundária, provocada por 
processos infecciosos ou tóxicos; (4) ELA esporá-
dica para as formas idiopáticas.

Pesquisas apontam que a incidência da ELA na 
população mundial é relativamente uniforme e 
está entre 1,5 e 2,5 dos casos para cada 100.000 
habitantes por ano. O número da incidência au-
menta após os 40 anos, alcançando um pico entre 
os indivíduos de 60 a 75 anos, seguido por rápido 
declínio. Os homens são mais acometidos do que 
as mulheres, em uma proporção em torno de 1,5:5 
(LINDEN JÚNIOR, 2012).

Existem três estudos epide miológicos, no Brasil, 
sobre ELA, nos Estados do Rio de Janei ro, São 
Paulo, Bahia e Ceará, que relatam uma incidên-
cia com relação ao sexo de dois homens para cada 
mulher (2:1). A doença manifestou-se aos 48, 38 
anos e a média de mortalidade ficou em torno de 
56,1 anos (CAMPOS; FAVEIRO, 2009)

Poucos estudos na América do Sul registram a 
incidência de ELA. No Brasil, o maior país sul-a-
mericano, nenhum estudo havia sido realizado até 
2013 sobre o número de novos casos, com base em 
uma grande população e em critérios de El Esco-
rial para a esclerose lateral amiotrófica estabelecida 
na década de 1990 (LINDEN JÚNIOR, 2013).

A prevalência encontrada foi de 5,0 casos por 
100.000 pessoas, tendo em conta a população que 
vivia na cidade de Porto Alegre em 2010, sendo um 
pouco maior para os homens, com uma relação 
masculino/feminino de 1,08:1 (LINDEN JÚNIOR, 
2013).

Em mais de 95% dos casos, o diagnóstico clíni-
co da ELA é, provavelmente, correto. Pode ser 
auxilia do pela eletromiografia para pesquisa de 
acometimento do neurônio motor inferior e pela 
ressonância nuclear magnética com espectrosco-
pia e a estimulação magnética do córtex que pes-
quisa o grau de comprometimento do neurônio 
motor superior (PALLOTA et al., 2012).
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A certeza do diagnóstico deve ser definida dentro 
da evidência de sinais de imparidade de neurônio 
motor inferior, por intermédio de exame clínico, 
alterações eletrofisiológicas ou neuropatológicas, 
associados à degeneração clinicamente compro-
vada de neurônio motor superior, com evolução 
crônica e progressiva. São necessárias para a con-
firmação do diagnóstico: a ausência de achados 
eletrofisiológicos e patológicos característicos de 
outras doenças que explicam a degeneração dos 
neurônios motores, bem como alterações na neu-
roimagem para justificar os sinais eletrofisiológi-
cos (CHIEIA et al., 2010).

A importância do diag nóstico precoce, a informa-
ção do diagnóstico com ho nestidade e sensibilida-
de, envolvimento do paciente e sua família, e um 
plano de atenção terapêutica positivo são pré-re-
quisitos essenciais para um melhor resultado clí-
nico e terapêutico, o que implicará diretamente 
o controle e prognóstico da doença. É de grande 
valia o tratamento mul tidisciplinar, e os cuidados 
paliativos podem prolongar a sobrevida e manter 
melhores aspectos de qualidade de vida (CAM-
POS; FAVEIRO, 2009).

Por ainda não existir um marcador definitivo para 
o diagnóstico DNM / ELA, o estudo da eletroneu-
romiografia é um aliado importante não só para 
detectar anormalidades semelhantes com o diag-
nóstico da doença, mostrando atividade de danos 
neurais agudos e reinervação, como também para 
descartar outras síndromes que podem imitar 
DNM / ELA (CHIEIA et al., 2010).

No geral, o diagnóstico de um quadro generalizado 
é considerado fácil, porém, ainda é observado um 
atraso de 13 a 18 meses entre o início dos sinto-
mas até a confirmação do diagnóstico. É atribuído, 
também, o fato de o paciente apresentar sintomas 
de maneira gradual, sendo boa parte diagnosticada 
e tratada, inicialmente, para espondiloartropatia 
(FRANÇA et al., 2007).

Atualmente, os métodos para a avaliação de anor-
malidade do neurônio motor superior são notó-
rios, entretanto, exigem estudos mais específicos, 

nomeadamente no que se refere ao seu valor quan-
to a sinais clínicos e lesão do neurônio motor supe-
rior (OLIVEIRA; PEREIRA, 2009).

O período de confirmação do diagnóstico da 
doença até a morte ou dependência de ventilação 
mecânica é, em média, de dois a quatro anos. A 
causa principal de morte clínica é insuficiência res-
piratória em 70% dos casos (CHAVES et al., 2010).

Na maioria das vezes, a capacidade do cérebro de 
iniciar e controlar o movimento muscular é perdi-
da, mas as funções cog nitivas e a inteligência são 
preservadas. O tônus muscular pode variar entre 
reduzido e elevado, principalmente em áreas com 
intensa amiotrofia acompanhada pela exacerbação 
ou lentidão dos reflexos profundos. Geralmente, o 
início da fraqueza muscular é focal, com tendência 
à simetria e preservação da sensibilidade e controle 
esfincteriano (SICA et al., 2011).

Por ser uma patologia sem cura, todos os cuida-
dos serão voltados a métodos paliativos, com en-
foque na qualidade de vida (KLEIN et al., 2007).

O conceito de Qualidade de Vida é uma compreen-
são voltada ao ser humano, que tem sido relaciona-
da ao grau de satisfação encontrado na convivência 
familiar, amorosa, social e ambien tal e na própria 
estética existencial. Vários autores defendem a 
ideia de que o termo abrange muitos significados, 
que refletem conhecimentos, vivências, credulida-
des e va lores de indivíduos e coletividades em di-
ferentes épocas e espaços da história. Na literatura, 
existe um consenso sobre o conceito de qua lidade 
de vida, cujas características são: a subjetividade, 
relacionada às res postas que são individuais e de-
pendem de sua experiência de vida, atributos de 
valores e cultura; o ser biopsicossocial, que se ca-
racteriza pelos vários domí nios que envolvem a 
avaliação da qualidade de vida e a bipolaridade, 
podendo ter uma variação de boa a ruim. Portan-
to, o conceito é diferente entre indivíduos, locais e 
tempos (ORSINI et al., 2008).

A melhora da qualidade de vida é um dos obje tivos 
principais da pesquisa na administração clínica em 
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ELA. A abordagem multidisciplinar é de suma im-
portância para melhorar a qualidade de vida global 
destes pacientes, incluindo a administração medi-
camentosa específica e orientação aos pacientes e 
seus cuidadores (CAMPOS; FAVEIRO, 2009).

A abordagem fisioterapêutica na ELA tem como 
objetivo prevenir contraturas musculares, aper-
feiçoar habilidade para viver com as dificuldades, 
além de estimular as aquisições mantidas. O fisio-
terapeuta tem que estar atento quanto à fase em 
que o paciente se encontra para adaptar e manter 
as condutas constantemente atualizadas durante o 
curso da doença, conforme a perda funcional gra-
dativa (HONORATO; MARTINS, 2008).

Apesar de a fadiga física ser um dos sintomas mais 
incapacitantes na ELA, é de extrema importância a 
reabilitação física, entre as técnicas de intervenção 
fisioterapêutica (MARINHO JÚNIOR et al., 2013).

O acompanhamento da ELA é difícil, principal-
mente em testes em que as medidas dos resultados 
têm que ser idênticas e capazes de captar progres-
sões de todos os tipos. Dessa forma, a procura de 
indicadores de progressão da doença é particular-
mente importante.  Um software que pode ser utili-
zado como parâmetro de acompanhamento motor 
é o MIBRELA (Manual Interativo Brasileiro de Es-
clerose Lateral Amiotrófica), já que é autoexplica-
tivo e acessível. Quanto à progressão da capacidade 

respiratória, o ideal é a medição da Capacidade Vi-
tal Forçada (LINDEN JÚNIOR, 2012).

2. Metodologia
O estudo foi realizado através da análise de artigos 
publicados em revistas de neurologia e afins, atuais 
e que discorressem sobre o assunto supracitado. 
Todos os artigos que foram revisados envolveram 
pesquisa de dados LILACS, MEDLINE, PUBMED 
e SciELO, de 2006 a 2014, com os seguintes des-
critores: Esclerose Lateral Amiotrófica, Doenças 
Neuromusculares, Doenças do Neurônio Motor, 
Fisioterapia, Reabilitação, nos idiomas Inglês, Por-
tuguês e Espanhol.

Critérios de exclusão: artigos que não abordassem 
a ELA de forma direta; livros e materiais informati-
vos que não se referissem à reabilitação na ELA; ar-
tigos que não registrassem a atuação fisioterapêu-
tica. Critério de inclusão: artigos que abordassem 
a atuação do fisioterapeuta na Esclerose Lateral 
Amiotrófica até a partir do ano 2006; livros e ma-
teriais informativos que abordassem a reabilitação 
na ELA sem restrição de ano; relato de casos de 
pacientes com ELA; opiniões de especialistas; ar-
tigos que apresentassem relevância científica inde-
pendente do ano de publicação. 

3. Resultados e Discussão

Tabela 1 – Comparação entre Revisões Bibliográficas e Atualizações (continua)

Autor(es) e 
ano

Bancos de dados  
pesquisados

Condutas Fisioterapêuticas Conclusão

POZZA et al., 
2006 

SciELO, LILACS e 
MEDLINE, de 1995 

a 2005

Educação postural, mímica 
facial, alongamentos, exercícios 
respiratórios, exercícios resis-
-tidos, exercícios domiciliares, 

posicionamento durante as 
AVD’s.

Até o ano de publicação do artigo, 
existiam poucos experimentos 

no campo da fisioterapia visando 
encontrar métodos de tratamento 
e análise desses novos métodos e, 
sobretudo, em matéria de estudos 

longitudinais com um número 
adequado de pacientes. Assim, 

mais estudos são necessários por 
fisioterapeutas.
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Tabela 1 – Comparação entre Revisões Bibliográficas e Atualizações (conclusão)

Autor(es) e 
ano

Bancos de dados  
pesquisados

Condutas Fisioterapêuticas Conclusão

HONORATO; 
MARTINS, 

2008 
----------------

Alongamentos, movimenta-
ção ativa livre, cinesioterapia 
passiva, recursos analgésicos, 

educação do paciente, orienta-
ção aos cuidadores e familiares, 

assistência ventilatória não 
invasiva, FES.

Apesar de muitos esclarecimen-
tos ainda serem necessários para 
a utilização de uma abordagem 
motora mais ativa, a literatura 

tem apresentado que, a depender 
da intensidade e modalidade de 
exercício terapêutico utilizado.

XEREX, 2008 ----------------------

Educação do paciente, Alonga-
mentos, cinesioterapia, hidro-
terapia, massagem de Voggler, 
elevação de MMII, técnica de 

higiene brônquica.

Não existe padronização mundial 
referente a diretrizes de pesquisas 

clínicas que permitiria inter-
câmbio entre grupos de pesquisa 

nacionais e internacionais.

CAMPOS;  
FAVERO, 2009

SciELO, LILACS, 
MEDLINE, PEDRO, 

DARE

Exercícios resistidos, hidrote-
rapia, exercícios respiratórios, 

exercícios aeróbicos.

Foi observada a importância dos 
exercícios em pacientes com ELA, 

pois, na prática de exercícios 
realizados tanto no solo como na 
água, foram demonstrados efeitos 
positivos quando minis trados de 
forma moderada e com ausência 

de fadiga.

PRESTO et al., 
2009 

SciELO, LI LACS, 
MEDLINE e  

COCHRANE, de 
1991 a 2007

Relaxamento, alongamento 
muscular, incluindo os respi-
ratórios, e correção postural, 

tosse mecanicamente assistida. 
(In-exsuffla tor)

Houve melhora na qualidade de 
vida, porém, não houve ganhos 
significativos quanto à cinesio-

terapia respiratória e motora dos 
pacientes.

FACCHINET-
TI et al., 2009

SciELO, LI LACS, 
MEDLINE,  

PUBMED, de 1958  
a 2009

Exercícios ativos livres, assis-
tidos, resistidos, aeróbicos, 

passivos, prescrição de órteses, 
alongamentos, posicionamento 
no leito, exercícios respiratórios.

Apesar do prognóstico, a fisiote-
rapia é um componente essencial 
ao tratamento, reduzindo compli-
cações associadas à imobilidade, 
atenuando-se, desta forma, a taxa 

de progressão da doença.

LINDEN  
JÚNIOR, 2012 

SciELO, LILACS e 
MEDLINE

Educação do paciente, posi-
cionamento durante as AVDs, 
exercícios resistidos, exercí-

cios aeróbicos, alongamentos, 
Mobilização articular, exercícios 

respiratórios.

         Este artigo relata a  
importância da fisioterapia para 
os pacientes que possuem ELA 

visando a uma qualidade de vida 
considerável.
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Tabela 2 – Descrição de condutas fisioterapêuticas a partir de artigos originais

Autor(es) e ano Materiais e métodos Condutas Resultados

CHAVES et al., 2010
Estudo qualitativo 
baseado em relato  

de caso.

Exercícios ativos livres, 
passivos, assistidos, 

alongamentos, massa-
gem relaxante, exercícios 
respiratórios em piscina 

aquecida.

Não foi apresentada alteração 
na pontuação total de funciona-
lidade, entretanto, os pacientes 

apresentaram melhora do quadro 
álgico e diminuição da fadiga 

(escala de fadiga FSS).

MARINHO JÚNIOR;  
MARTINS, 2013

Estudo qualitativo 
baseado em relato de 

caso.

Facilitação Neuromuscu-
lar Proprioceptiva

Esse estudo evidenciou que a 
FNP melhorou a função mo-

tora e respiratória do paciente, 
sendo uma importante técnica 
na conduta em ELA, possibili-

tando motivação e refletindo na 
melhoria da qualidade de vida do 

paciente.

ALBUQUERQUE;   
CAROMANO, 2013

Estudo baseado em 
relato de caso.

Cinesioterapia em pisci-
na aquecida.

Não foram utilizadas escalas 
de avaliação, pois não existem 
instrumentos validados para 

avaliação de porta dores de ELA 
em piscina.

SOARES et al, 2008
Estudo baseado em 

relato de caso

Alongamentos passivos 
prolongados, facilitação 
neuromuscular proprio-

-ceptiva, exercícios  
de preensão fina e 

oponência, exercícios 
respiratórios.

Foi possível obter efeitos po-
sitivos na fase inicial da ELA, 

postergando-se os sintomas mais 
graves e prevenindo maiores 

perdas funcionais, assim como 
melhorando o aspecto emocional 

do paciente.

Na publicação de Pozza et al. (2006), as principais 
condutas fisioterapêuticas foram resumidas à edu-
cação postural, mímica facial, alongamentos, exer-
cícios respiratórios, cinesioterapia resistida, prescri-
ção de exercícios domiciliares, orientação quanto à 
postura durante as atividades da vida diária.

Honorato e Martins (2008) destacaram como prin-
cipais condutas os alongamentos, a movimentação 
ativa livre, cinesioterapia passiva, os recursos anal-
gésicos, a educação do paciente, orientação aos 
cuidadores e familiares, assistência ventilatória não 
invasiva e o uso da eletroestimulação funcional.

A publicação de Xerex (2008) corroborou os auto-
res supracitados e enfatizou a importância da terapia 

manual para os sintomas de constipação e das técni-
cas de higiene brônquica na fase avançada da doença.

Campos e Faveiro (2009) identificaram como con-
dutas fisioterapêuticas os exercícios resistidos, 
hidroterapia, exercícios respiratórios e exercícios 
aeróbicos.

O estudo de Presto (2009) ressaltou as condutas fo-
cadas em relaxamento, alongamento, incluindo os 
músculos respiratórios, a correção postural e tosse 
mecanicamente assistida. Destacou ainda que não 
houve ganhos significativos quanto à cinesiotera-
pia respiratória e motora, porém, houve melhoria 
na qualidade de vida.
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Facchinetti et al. (2009) ressaltaram as condutas de 
exercícios passivos, ativos livres, assistidos, resisti-
dos, aeróbicos, alongamento, posicionamento no lei-
to, exercícios respiratórios e a prescrição de órteses.

Linden Júnior (2012) relatou a importância da 
educação do paciente, posicionamento durante as 
AVDs, exercícios resistidos, aeróbicos e respirató-
rios, mobilização articular para a manutenção da 
qualidade de vida considerável.

Na pesquisa de Chaves et al. (2010), foi realizado 
estudo qualitativo baseado em relato de caso obje-
tivando analisar os efeitos da hidrocinesioterapia 
como um recurso para o tratamento dos pacientes 
com ELA. Foram analisados dois pacientes do sexo 
masculino, ambos foram submetidos a um pro-
grama de tratamento com duração de 16 semanas, 
com sessões de 45 minutos, duas vezes por sema-
na em piscina aquecida. Ao término do estudo, foi 
possível constatar resultados positivos para os 2 
pacientes nos aspectos de qualidade de vida, fun-
cionalidade, força muscular, fadiga e dor, podendo 
ser considerada um recurso terapêutico eficiente 
para o tratamento dos pacientes acometidos.

Albuquerque e Caromano (2013) analisaram os 
efeitos da Capacidade Vital Forçada (CVF) de um 
paciente com ELA durante e após aplicação de um 
programa de treinamento dos músculos envolvi-
dos com o sistema respiratório e mobilidade da 
caixa torácica. As sessões foram baseadas nas téc-
nicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva, 
reeducação postural global, Halliwick e cinesiote-
rapia para membros superiores. Foram realizadas 
49 sessões de fisioterapia, com 40 minutos de dura-
ção, a CVF foi avaliada antes do início da primeira 
sessão, na 25º sessão e na última. Concluíram que 
o paciente foi capaz de realizar as sessões de hidro-
terapia sem sinais e/ou sintomas de desconforto 
respiratório, apesar da queda esperada da CVF.

Marinho Júnior e Martins (2013) publicaram um 
trabalho sobre o efeito terapêutico da facilitação 
neuromuscular proprioceptiva do método Kabat e 

seus resultados nos parâmetros clínicos, motores e 
respiratórios de um paciente com esclerose lateral 
amiotrófica antes e após intervenção fisioterapêu-
tica. Participou desse estudo um paciente do sexo 
masculino, com diagnóstico confirmado de ELA, 
com início dos sintomas há 5 anos. Concluiu-se 
que a FNP melhorou a função motora e respira-
tória do paciente, sendo uma técnica importante, 
que possibilita a motivação refletindo na qualidade 
de vida do paciente.

Soares et al. (2008) fizeram um estudo baseado 
em relato de caso com um paciente do sexo mas-
culino, 37 anos de idade, com diagnóstico clíni-
co de ELA. O acompanhamento fisioterapêutico 
iniciou-se a partir de 2 meses após o diagnóstico. 
Foram realizadas 51 sessões com média de tempo 
de 50 minutos, frequência de 3 vezes semanais e 
duração de 8 meses. Os objetivos traçados foram: 
prevenir hipertrofia por desuso de membros supe-
riores e inferiores; manter ADM articular e força 
muscular; trabalhar musculatura respiratória; e 
manter a independência funcional do paciente. 
No final do tratamento, foi possível obter efeitos 
positivos na fase inicial da ELA, postergando-se 
os sintomas mais graves e prevenindo maiores 
perdas funcionais, assim como melhorando o as-
pecto emocional do paciente. 

4. Conclusão
Não existe uma padronização das condutas fisiote-
rapêuticas na ELA, e os seus resultados foram vol-
tados apenas para a qualidade de vida, já que não 
houve ganhos quantitativos. O fisioterapeuta é um 
profissional capaz de identificar e aplicar, de forma 
segura e eficaz, o seu plano de tratamento, conside-
rando sempre os efeitos deletérios dos exercícios e 
do prognóstico da doença.

A educação ao paciente não deve ser ignorada, de-
vendo ser abrangida a todos os familiares. O pro-
fissional deve se preocupar em esclarecer todas as 
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dúvidas, visando, assim, à possibilidade de melhor 
assimilação das orientações.

Existem poucos estudos experimentais no campo 
da fisioterapia com o objetivo de encontrar novos 

métodos de tratamento e a análise desses métodos, 
principalmente estudos longitudinais com um nú-
mero satisfatório de pacientes. Assim, são neces-
sários mais estudos por fisioterapeutas visando a 
uma abordagem baseada em evidência.

PHYSICAL THERAPY INTERVENTION IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS

Abstract

Introduction: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is the most common disease of the motor 
neurons in adults. A disease incurable and progressive. Physical therapy shown a great impor-
tance in the prognosis of the disease, one of the main challenges is trying to slow the progression 
process and the individual functionality of maintenance, in order, a quality of life and a better fit, 
beyond understanding full of their involvement. The aim of this study was to identify the main 
physical therapy procedures used. Methods: Study by searching in the databases LILACS, ME-
DLINE, PUBMED and SciELO 2006 to 2014 with the key words: Amyotrophic Lateral Sclerosis, 
Neuromuscular Diseases, Neuron Diseases Motor, Physiotherapy, Rehabilitation, in English, Por-
tuguese and Spanish. The study included 32 articles, with only 11 recorded the role of the physio-
therapist. Results: The main physical therapy procedures found were postural education, facial 
movement, muscle stretching, active and resistance exercises, breathing exercises, electrotherapy, 
proprioceptive neuromuscular facilitation, hydrotherapy, orthotic prescription, joint mobiliza-
tion and placement guidelines for living activities daily. Conclusion: There is no standardization 
of physical therapy procedures in ALS, and its results were concerned only for qualitative gains. 
There are few experimental studies in the field of physical therapy aimed to find new methods of 
treatment, especially in longitudinal studies satisfactory number of patients.
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Amyotrophic lateral sclerosis. Physiotherapy. Motor neuron disease. Quality of life.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS  
DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM  
BEBÊS PREMATUROS

Carla Cavalcante Ventura Silva*

Resumo

A prematuridade tem sido um grande desafio da Saúde, uma vez que afeta o desenvolvimento e o 
crescimento dos bebês nascidos antes das 37 semanas de gestação e com o peso ao nascer igual ou 
inferior a 1.500 g. Este estudo tem como objetivo identificar quais são as causas mais frequentes 
do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e como essas afetam o bebê desde o nascimento. 
Assim, almeja mostrar a importância da fisioterapia através da estimulação precoce e/ou essencial 
na reabilitação desses grupos de neonatos, visando torná-los funcionalmente independentes, o 
mais próximo da normalidade. Também revela que o apoio do cuidador e o estreitamento afetivo 
entre a família e o bebê contribuem para a evolução do tratamento. O estudo trata de uma revisão 
integrativa, com sistematização e publicação dos resultados que possam ser úteis na assistên-
cia à saúde. Foram utilizados 16 artigos, sendo que a maioria dos estudos constatou eficácia na 
atuação do fisioterapeuta no tratamento de bebês através da estimulação precoce, como também 
foram comprovados os fatores de risco e o papel fundamental da família durante a intervenção. 
Conclui-se que a atuação de forma preventiva, com a assistência de uma equipe multidisciplinar, 
oferece, aos poucos, considerável melhora funcional e desenvolvimento mais adequado à idade 
dos pacientes.

Palavras-chave: Estimulação Precoce. Fisioterapia. Prematuridade.

* Fisioterapeuta. Especialista em Fisioterapia Pediátrica e Neonatal pela Atualiza Cursos. E-mail: bycar-
la_v@hotmail.com

1. Introdução
A prematuridade tem sido, há anos, um grande de-
safio no atendimento em neonatologia, afetando o 
desenvolvimento e crescimento dos bebês, fazendo 
com que esses bebês manifestem deficiências na 
área em que começaria a assumir funções normais 

à idade. São chamados, então, de alto risco, nasci-
dos antes das 37 semanas de gestação, pré-termo 
e com baixo peso, mais especificamente menor ou 
igual a 1,500 g. 

Ocorre devido a vários fatores, entre eles, a má for-
mação uterina, baixa condição socioeconômica, 
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gestações múltiplas, tabagismo e, também, a rup-
tura prévia da bolsa. A estrutura musculoesque-
lética desses bebês apresenta perda de destreza, 
perda ou ausência de força de contração voluntá-
ria, além de hipotonia. 

A Estimulação Precoce, também classificada como 
Estimulação Essencial ao Desenvolvimento, obje-
tiva o desenvolvimento sensório-motor, cognitivo, 
afetivo do bebê prematuro e também a integra-
ção família-bebê. Em Cabral (1989 apud Navajas, 
2003), é definida como uma necessidade humana 
básica para o crescimento e desenvolvimento har-
mônico, pois, através desta prática, a criança de-
senvolve o seu potencial genético e atinge a matu-
ridade física, mental e social.

Segundo Souza (2013), o peso ao nascer e a pre-
maturidade podem ser considerados, isolada-
mente, um dos principais fatores correlacionados 
à morbidade e à mortalidade neonatal, portanto, 
constituindo-se um indicador de saúde imediata 
do futuro do recém-nascido. Considera-se que o 
baixo peso ao nascer e a prematuridade sejam um 
problema de difícil controle, pois a prevenção des-
se quadro torna-se uma tarefa que envolve a quali-
dade de vida da população.

A condição socioeconômica é um dos fatores de 
risco que aumentam a probabilidade de déficits 
no desenvolvimento neuropsicomotor, acarretan-
do o  comprometimento nos bebês nascidos pré-
-termo, visto que famílias de baixa renda e pais 
sem grau de instrução estão menos favorecidos 
no acesso ao atendimento. 

Para Pinto et al. (2010), o risco  de morbimortalida-
de é tanto maior quanto menor a idade gestacional e 
o peso ao nascimento, havendo riscos para a adapta-
ção à vida extrauterina devido à imaturidade dos ór-
gãos e sistemas. Esses riscos são agravados pelo fato 
de que grande parte dos recém-nascidos prematu-
ros e de baixo peso é proveniente de famílias que 
apresentam problemas socioambientais e de saúde. 

O fator ambiental também é relevante em Pereira et 
al. (2014), quando dizem que o baixo grau de ins-

trução e a precariedade dos serviços de saúde, com 
relação ao pré-natal, condições de parto e acompa-
nhamento do bebê recém-nascido, podem ser agra-
vantes com relação aos efeitos de risco para o bebê.

Além de o Sistema Nervoso não estar em perfeita 
harmonia, os prematuros apresentam tecido adi-
poso reduzido, tônus muscular diminuído, a ca-
beça é relativamente grande em relação ao tórax, 
caixa torácica deficiente e abdômen distendido. 
Funcionalmente, apresentam maior probabilidade 
para o desenvolvimento tardio da icterícia fisio-
lógica, funções digestivas e urinárias  deficientes, 
rins menos eficientes, hipoglicemia, função respi-
ratória prejudicada, incapacidade de manutenção 
da temperatura corpórea, níveis baixos dos fatores 
de coagulação,  maior fragilidade capilar e armaze-
namento inadequado de minerais e vitaminas.

Essas condições, na maioria das vezes, estão as-
sociadas também à hidrocefalia, microcefalia, às 
anormalidades cromossômicas, ao nascimento 
múltiplo, à lesão do plexo braquial e às doenças 
metabólicas. Com o atraso da maturação do Siste-
ma Nervoso e do processo de mielinização, têm-se 
as complicações neurológicas, logo, com o intuito 
de evitá-las, o tratamento especializado, através da 
estimulação precoce, torna-se necessário para nor-
malizar o tônus e permitir que a criança possa ex-
perimentar movimentos e posturas normais desde 
o nascimento, favorecendo o desenvolvimento mais 
perto possível do normal a esses recém-nascidos.

Segundo Hallal (2008), a estimulação precoce visa 
possibilitar ao indivíduo desenvolver-se em todo o 
seu potencial. Quanto mais imediata for a interven-
ção, preferencialmente antes dos 3 anos de idade, 
maiores as chances de prevenir e/ou minimizar a ins-
talação de padrões posturais e movimentos anormais.

A estimulação precoce busca devolver aos bebês 
seu perfeito desenvolvimento, e/ou condição mais 
próxima do normal, através de condutas específi-
cas, após uma minuciosa avaliação, identificando 
os possíveis distúrbios e traçando um plano de tra-
tamento adequado a cada paciente. 
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A fisioterapia tem o papel fundamental de dar opor-
tunidade para o bebê se desenvolver normalmente, 
ajudando na sua organização global, ou seja, diag-
nosticar alterações no desenvolvimento neuropsi-
comotor, orientar os pais, humanizar o ambiente, 
proporcionar melhor qualidade de postura evitan-
do os padrões anormais, possibilitando movimento 
e a percepção adequada à idade gestacional, organi-
zar o sono, facilitar a percepção global, normalizar 
o tônus, prevenir deformidades e contraturas, re-
duzir o stress do ambiente, tornar curto o tempo de 
internamento e oferecer tratamento especializado 
em bebê com anormalidade neurológica. 

Para Rios et al. (2008), a importância da atuação 
do fisioterapeuta na UTI neonatal será prevenir 
ou atenuar alterações causadas por patologias res-
piratórias e pela hospitalização, pela manutenção 
ou ainda normalização e estabilização dos padrões 
motores, bem como do tônus e trofismo muscu-
lar, além de estimular e acompanhar o desenvolvi-
mento neuropsicomotor.

O tratamento deve ser orientado aos pais e deve-se 
buscar um acompanhamento paralelo à equipe 
multidisciplinar, de forma que se intensifique, res-
peitando os limites do bebê, fazendo com que ele 
adquira aos poucos independência nas suas ativi-
dades diárias. 

Segundo Silva et al. (2015), as habilidades funcionais 
são aquelas que permitem a execução das atividades 
de vida diária próprias de cada idade, na medida em 
que evoluem, vão proporcionando independência, 
autonomia e melhor exploração do ambiente. As-
sim, o ambiente em que vive a criança assume um 
papel decisivo em sua vida, de forma que as opor-
tunidades presentes no domicílio possam favorecer 
ou não a construção de habilidades funcionais ne-
cessárias à adaptação e exploração do meio.

Os recursos terapêuticos utilizados devem levar 
em conta o melhor posicionamento para o bebê, 
intensificando o padrão flexor, aumentando orien-
tação da linha média e promovendo estados de 
organização. Deve visar a um melhor desempe-

nho funcional na acomodação, na orientação e no 
comportamento motor. Quanto à estimulação sen-
sório-motora, o tratamento busca organizar o fun-
cionamento do sistema nervoso, inibindo as ati-
vidades motoras patológicas, adequando o tônus 
muscular e facilitando o desenvolvimento, sempre 
utilizando o meio em que o bebê vive como instru-
mento terapêutico. 

O planejamento de intervenções em fisioterapia, atra-
vés da estimulação precoce em bebês prematuros, traz 
vários benefícios e potencializa seu desenvolvimento 
neuropsicomotor. Assim, seja qual for a causa da pre-
maturidade, ao identificar o atraso, esses programas 
devolvem aos bebês, após meses de tratamento, uma  
melhora significativa quanto aos padrões motores 
normais de cognição e comportamento.

Este estudo busca identificar quais são as causas 
mais frequentes do atraso no desenvolvimento 
em bebês prematuros e como essas afetam o seu 
crescimento. Tem como objetivo mostrar a impor-
tância da estimulação precoce e/ou essencial, atra-
vés da abordagem fisioterapêutica, no processo de 
desenvolvimento dos bebês nascidos pré-termo. 
Também  irá abordar a necessidade  do acompa-
nhamento do cuidador e da família em paralelo ao 
profissional, no ambiente da criança, para acelerar 
os programas interventivos minimizando os com-
prometimentos e  mostrar que o perfil das mães 
dos prematuros e a caracterização dos nascidos 
vivos são influenciados pela condição socioeconô-
mica e ambiental onde vivem, desde  a gestação ao 
nascimento dos bebês.

2. Metodologia
O estudo é uma Revisão Integrativa, que envolve 
a sistematização e publicação dos resultados de 
uma pesquisa bibliográfica em Saúde para que 
possam ser úteis na assistência à saúde, acentuan-
do a importância da pesquisa acadêmica na prática 
clínica. Tem como principal objetivo a integração 
entre a pesquisa científica e a prática profissional 
no âmbito da atuação profissional. Com sede em 
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Salvador e com atuação nacional, o local de estudo 
foi na Atualiza, instituição especializada no ensi-
no de pós-graduação e atualização na área de Saú-
de, que mantém convênio de Cooperação Técnica 
com Hospitais, Clínicas e Fundações. Sua missão é 
promover o aperfeiçoamento profissional e pessoal 
dos alunos, através do incentivo ao aprendizado 
contínuo, em sintonia com as tendências do mer-
cado, visando à formação de pessoas que contri-
buam para o desenvolvimento da sociedade. 

A coleta de dados foi efetuada em sites eletrônicos, 
especializados em fontes de informação em ciên-
cias da Saúde, com bibliotecas virtuais e/ou base 
de dados como: Bireme, Google Acadêmico, Lila-
cs, Medline, dentre outros. Foram utilizados ape-
nas artigos originais, publicados no período entre 
o ano de 1989 a 2015, nos idiomas Português ou 
Inglês. Durante a coleta nas bases de dados foram 
utilizados artigos que, além de contemplar a meto-
dologia, se encaixaram nos objetivos da pesquisa e 
apresentaram como palavras-chave: Prematurida-
de, Fisioterapia e Estimulação precoce. Dentre os 
16  artigos encontrados, apenas 10 se encaixaram 
nos critérios de inclusão, após breve leitura do tí-
tulo, do  resumo e  do texto completo.

3. Resultados e Discussão
De acordo com a metodologia proposta, foram 
encontrados artigos que tinham como abordagem 
central a estimulação precoce em bebês prematu-
ros. Esses achados foram analisados e interpreta-
dos, demonstrados nas duas tabelas a seguir, rela-
cionando o papel do fisioterapeuta no atendimento 
a prematuros através da estimulação precoce com 
a atuação de suas famílias, em que são ressaltadas a 
figura principal da mãe e a eficácia dessa interven-
ção precoce na reabilitação de bebês de risco. 

Com base nos resultados deste estudo, observou-
-se que a família representada, principalmente pela 
participação da mãe, cuidadora primária, trouxe 
um significativo apoio na intervenção nos pre-
maturos, uma vez que ela participava e tinha mais 

convicção da importância da figura materna junto 
ao fisioterapeuta, que busca focalizar a atenção da 
criança e das necessidades da família, consideran-
do os fatores psicoafetivos. A figura materna foi 
descrita, inicialmente, como desestimulada e an-
siosa, por não ter resultados imediatos e para que-
rer tê-los logo. Algumas, depois que entenderam a 
importância do seu papel, se motivaram e encon-
traram respostas positivas no tratamento. 

Segundo Bosanello (1998 apud Britto, 2013), o 
principal motivo da criança não demonstrar pro-
gresso no seu desenvolvimento é o fato de as mães 
não cumprirem as orientações dadas. As mães se 
mostram superprotetoras, ansiosas, não colaboram 
e apresentam inadequações em sua relação com o 
filho, podendo, assim, comprometer o desenvolvi-
mento infantil. Supõe-se que as faltas frequentes 
das mães sejam devido à ausência de motivação 
para frequentar o atendimento.

Quanto à dedicação paterna, verificou-se que os 
pais assumiam um apoio menor, mas fundamen-
tal no tratamento. Um grande número de pais se 
mantinha afastado por causa, principalmente, das 
suas responsabilidades, como provedores do lar, 
não por vontade própria, cabendo às mães uma 
condição mais favorável na participação. 

De acordo com essa ideia, ressaltou-se em Sígolo 
(2000 apud Formiga et al., 2004) o papel da in-
teração mãe-filho no processo de construção de 
um ambiente adequado como  estimulante ao de-
senvolvimento da criança. Os estudos realizados 
apontaram que as mães se revelam promotoras da 
autonomia infantil à medida que, gradativamente, 
permitem iniciativas de contato mais frequentes 
por parte da criança, aumentam a provisão de es-
timulação de nível moderado e direcionam o com-
portamento infantil para a realização da tarefa e/
ou atividade de forma independente. 

Já analisando o papel do cuidador e da família, 
foi constatado que existiam interações que se 
agregavam ao desenvolvimento e às capacidades  
sociocognitivas dos bebês. 
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Os primeiros anos de vida da criança, compreen-
didos do 4º mês aos 18 meses de vida, são carac-
terizados pelo período mais importante para a 
maturação neurológica e aquisição da indepen-
dência motora. Os artigos avaliados indicam  a 
prematuridade como uma das principais causas de 
atraso no desenvolvimento  neuropsicomotor, com 
predomínio no sexo masculino, de baixo peso ao 
nascer e a necessidade de ser acompanhado através 
de uma avaliação dos reflexos neonatais.  Assim, 
com a estimulação precoce, as aquisições das ha-
bilidades motoras foram favorecidas, bem como o 
surgimento das atividades reflexas junto aos movi-
mentos voluntários no prematuro, já que a mesma 
é a primeira forma de integração do ser humano 
com o ambiente e  chave para o surgimento dos 
movimentos voluntários. 

Para Eckert (2009), a importância de se avaliar os 
reflexos neonatais para verificar se há alguma de-
fasagem no desenvolvimento motor do bebê pre-
maturo (falta complementar a frase). Porém, esse é 
apenas um instrumento que facilita a detecção pre-
coce de desvios no desenvolvimento motor de be-
bês que nasceram em condições de risco, não signi-
ficando que a criança de tenra idade, que apresenta 
resposta inadequada a determinados estímulos du-
rante a avaliação dos reflexos neonatais, necessaria-
mente, terá atraso no desenvolvimento motor. 

Vale ressaltar que o acompanhamento até o pri-
meiro ano de vida é fundamental no caso de be-
bês prematuros, pois, caso seja detectada alguma 
alteração, é possível indicar, de forma precoce, o 
atendimento adequado, com vistas à estimulação 
psicomotora global. 

Conforme dados apresentados na 5ª Jornada Ma-
terno-Infantil realizada em 1998, no Brasil, a taxa 
de nascimento pré-termo representa 11% dos nas-
cimentos, enquanto o índice mundial de recém-
-nascidos com baixo peso varia de 6 a 11%. 

Considerando que a estimulação precoce consiste 
em um planejamento de técnicas psicomotoras, 
através dos estímulos sensoriais que condicionam 
a criança a apresentar uma interação melhor com 

o meio, há uma correlação com a necessidade de 
estimular a atividade reflexa, nesses prematuros, 
através da integração sensorial. 

Para Perin (2010), a estimulação precoce dentro 
da fisioterapia é baseada no comportamento neu-
romuscular e também nos princípios da plastici-
dade neural, determinando períodos do desen-
volvimento neonatal como altamente receptivos 
a intervenções com exercícios sensório-motores. 
Dentro da estimulação, o fisioterapeuta conduz 
uma avaliação inicial e contínua da criança, desen-
volvendo metas e objetivos, por meio da utilização 
de métodos adequados às suas necessidades.

O planejamento de uma intervenção adequada é fei-
to através de uma avaliação criteriosa, identificação 
dos desvios, peso ao nascer, força muscular, motrici-
dade fina e ampla, fala e das capacidades funcionais. 

Segundo Willrich (2008), a repercussão do baixo 
peso ao nascer sobre o desempenho motor de lac-
tentes a termo, peque nos para a idade gestacional, 
foi avaliada, compa rando-os com bebês de peso 
adequado para a idade gestacional. O peso ao nas-
cimento influenciou o de sempenho motor, favore-
cendo o grupo de bebês com peso adequado.

Quanto à Tabela II, os estudos fornecem embasa-
mentos relacionados à estimulação precoce, consi-
derando o desenvolvimento harmônico da criança 
através da prática, e a atuação do fisioterapeuta, 
através de atividades lúdicas, fundamental para 
que os bebês desenvolvam todo o potencial.  

As fases do programa de estimulação precoce 
e/ou essencial devem ter como objetivos favo-
recer a aceitação do tratamento e a hospitalização, 
verificar o grau de coordenação motora, ganhos de 
coeficiente de desenvolvimento e participação da 
família, promover estímulos visuais, táteis e sono-
ros, além de estimular a deambulação, desenvolver 
hábitos de vida diária e estímulo ao desenvolvi-
mento da linguagem.

Segundo Cabral (1989), através do lúdico, a criança 
descobre o mundo, estimula a criatividade e a coor-
denação sensório-motora e a percepção, além de 
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preparar-se para a vida adulta. A preocupação dos 
profissionais quanto ao acompanhamento para com 
o pré-termo é demonstrada no momento em que es-
ses se dispõem a esclarecer aos pais a debilidade do 
filho, despertando neles a curiosidade de aprender, 
fornecendo guias, para que possam pôr em prática. 

Afirmam Martinez et al.( 2007) que uma das for-
mas de favorecer a relação entre pais e bebês é dis-
ponibilizar sugestões de manuseios e cuidados na 
estimulação de seus bebês. Neste processo, o mais 
importante a se considerar é a individualidade de 
cada bebê, capacitando os pais a identificarem as 
potencialidades de seu filho. 

É necessário que se utilizem recursos que subsi-
diem as situações de orientação dos pais para o 
acompanhamento e estimulação do desenvolvi-
mento do bebê, capazes de agir em relação à pro-
babilidade de ocorrência de problemas. Conhecer 
esses bebês é um dos primeiros passos durante a 
intervenção, e a individualidade de cada um é que 
trará diferentes respostas aos estímulos dados, fa-
zendo com que o tempo de hospitalização seja va-
riável para bebês com idades diferentes. 

De acordo com isso, Medeiros (2009) salienta que 
a intervenção fisioterapêutica precoce apresen-
ta bons re sultados, mas, na prática, muitos bebês 
são encaminha dos tardiamente às instituições, ge-
ralmente apresentando algum tipo de deficiência. 
Tal situação restringe a intervenção, que não pode 
alcançar o objetivo de prevenção das alterações pa-
tológicas no desenvolvimento. Quando o quadro 
já se encontra instalado, a fisioterapia tem como 
objetivos principais promover o desenvolvimento 
neuropsicomotor da criança e minimizar os pa-
drões patológicos presentes, incentivando o conta-
to do pequeno com os pais para conseguir melhor 
eficácia da in tervenção. 

Afirma Willrich (2008) que o desenvolvimento 
motor atípico não se vin cula, obrigatoriamente, 
à presença de alterações neurológicas ou estrutu-
rais. Mesmo crianças que não apresentam sequelas 
graves podem ter comprometimento em algumas 
áreas de seu desen volvimento neuropsicomotor. 

A imaturidade biológica dos bebês nascidos pre-
maturos, principalmente os bebês de alto risco e 
crianças até 3 anos, requer muita delicadeza na 
identificação precoce dos desvios, através da  ava-
liação fisioterapêutica. E o encaminhamento para 
o diagnóstico e intervenção, através de testes dos 
reflexos e reações, auxilia na elaboração de um 
programa de tratamento. 

Segundo Oliveira (2006), o fisioterapeuta precisa 
ter noções e conhecimento claros sobre o desenvol-
vimento, para poder avaliar o lactente ou a criança, 
sendo capaz de identificar as características indi-
viduais do desempenho, além de conhecer mais as 
capacidades e respostas diante de certos estímulos 
que podem ser esperados em determinada idade. 

Para Figueiredo et al. (1995), a cada retorno são 
dadas orientações referentes ao manuseio, ao brin-
car e ao posicionamento adequados de acordo com 
os resultados obtidos dos testes aplicados e o grau 
de desenvolvimento apresentado pelas crianças.

As duas últimas citações deixam claro que a in-
dividualidade de cada paciente deve ser sempre 
considerada, visto que a evolução do tratamento 
para cada um segue naturalmente, durante toda a 
intervenção, sempre acrescendo novas condutas, 
até que se aproxime do normal. 

A estimulação precoce dentro da fisioterapia é ba-
seada no comportamento neuromuscular e tam-
bém nos princípios da plasticidade neural, deter-
minando períodos do desenvolvimento neonatal 
como altamente receptivos a intervenções com 
exercícios sensórios-motor. Dentro da estimula-
ção, o fisioterapeuta conduz uma avaliação inicial 
e contínua da criança, desenvolvendo metas e ob-
jetivos, utilizando métodos adequados às suas ne-
cessidades (PERIN, 2010).

O fisioterapeuta, através da estimulação precoce, 
acompanha os bebês de  alto risco, direcionando-
-os às suas famílias, em uma articulação dos fato-
res, tais  como a maturação, a autonomia, a psico-
motricidade e a socialização, de forma que possam 
atingir o melhor desenvolvimento possível.  
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4. Conclusão
Pode-se concluir que a prematuridade é o maior 
fator de risco para o aparecimento das alterações 
no desenvolvimento motor dos bebês, comprome-
tendo o processo de crescimento e sua capacida-
de funcional. Esse fato interfere no cotidiano da 
criança, proporcionando limitações. Trata-se de 
um problema de saúde pública, visto que envolve 
famílias de diversas classes sociais, sendo cada vez 
mais frequente nos centros de pediatria.

A família é dita como de grande importância para 
incentivá-los durante o tratamento, com apoio, 
afetividade e atuação no processo de socialização. 
A figura da mãe foi a que mais se destacou quanto 
ao suporte dado ao fisioterapeuta e demais profis-
sionais, mesmo com as várias reações de insegu-

rança, muitas das vezes. Esse sentimento mudou a 
partir do momento que começaram a observar os 
resultados positivos e a evolução da terapia.

A atuação do fisioterapeuta buscou promover, de 
forma preventiva, a harmonia no desenvolvimen-
to motor dos bebês prematuros, através de técni-
cas que promovessem, aos poucos, uma melhora 
funcional, desenvolvessem a psicomotricidade, o 
controle motor e estimulassem a relação entre o 
bebê a sua família. Faz-se necessária a existência 
de uma equipe multidisciplinar, que trate cada as-
pecto conforme a sua particularidade, respeitando 
a idade e o limite de cada paciente, principalmente 
durante os primeiros anos de vida. Assim, envol-
ve-se a participação de psicólogos, nutricionistas, 
educadores físicos, enfermeiros, médicos, educa-
dores e fonoaudiólogos.

ROLE OF PHYSICAL THERAPY PACING THROUGH EARLY IN PREMATURE BABIES

Abstract

Prematurity has been a great challenge ma health as it affects the development and growth of 
babies born before 37 weeks of gestation and birth weight less than or equal to 1,500 g. This 
study aims to identify which are the most frequent cause of developmental delay, and how these 
affect the baby from birth. Thus aims to show the importance of physical therapy through early 
stimulation and or essential in the rehabilitation of these neonates groups, aiming to make them 
functionally independent, as close to normal. It also reveals that the support that the support of 
the caregiver, and the affective narrowing between the family and the baby contributes to the 
progress of treatment. The study deals with an integrative review, with systematization and pu-
blication of results. Which may be useful in assisting  cheers. Were used 16 articles, most studies 
have found an efficacy in the physiotherapist role in the treatment of babies by early stimulation, 
it was also found the risk factors and the fundamental role of the family during the intervention. 
We conclude that the work preventively, with the assistance of a multidisciplinary team, offers a 
few considerable functional improvement and a better development age of patients.
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Early stimulation. Physiotherapy. Prematurity.
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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer a prevalência de vaginose bacteriana em gestantes 
e sua relação com os partos prematuros. A metodologia constou de pesquisa bibliográfica em 
artigos impressos e on-line na Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados SciELO  e  Lilacs,  
onde foram encontrados 14 artigos científicos sobre o tema, dos quais 08 foram selecionados 
para a elaboração deste trabalho, de acordo com os descritores — Vaginose bacteriana. Gravidez. 
Obstetrícia. Parto prematuro — obtidos no DESCs. Resultados: procurou-se verificar as causas 
da vaginose bacteriana em gestantes e como é realizado o tratamento  durante o pré-natal, rela-
cionando-a com o parto prematuro. Conclusão: a maioria dos estudos analisados afirmou que 
gestantes de baixo risco apresentam flora vaginal alterada, mesmo sem apresentar sintomatologia. 
Portanto, sugere-se que sejam estabelecidas rotinas que permitam diagnosticar, esclarecer e inter-
vir nas alterações de flora vaginal, em ambulatórios de pré-natal de baixo risco.
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1. Introdução
O parto pré-termo, que, segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde, é aquele que ocorre após 
a 20ª e antes da 37ª semana de gestação, pode 
ser classificado em espontâneo, consequência 
do trabalho de parto espontâneo propriamen-

te dito ou da rotura prematura de membranas, 
e eletivo, quando ocorre por indicação médica, 
decorrente de intercorrências maternas e/ou fe-
tais. A prematuridade eletiva representa 20 a 
30% dos partos prematuros, po dendo chegar a 
35,2% quando gestações múltiplas são incluídas 
(TUCKER et. al., 2001 apud SILVA et al., 2009).
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O Trabalho de Parto Prematuro (TPP) é uma im-
portante intercorrência obstétrica que acomete de 5 
a 10% das gestações e, apesar de novos tratamentos e 
estratégias de prevenção, sua incidência não tem di-
minuído nos últimos anos (OLIVEIRA et al., 2013).

No Brasil, as informações sobre os nascimentos 
prematuros são mais escassas. Os principais es-
tudos foram realizados no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, onde evidenciaram uma incidência de 
22% de partos prematuros, dos quais 11% foram 
espontâneos. No Serviço de Obstetrícia do Centro 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Univer-
sidade Estadual de Campinas (UNICAMP), apro-
ximadamente 12% dos recém-nascidos (RN) têm 
idade gestacional inferior a 37 semanas (TUCKER 
et al., 2001 apud SILVA et al., 2009).

A vaginose bacteriana (VB) representa fator de 
risco para a ruptura prematura de membranas, 
endometrite pós-parto e parto prematuro espon-
tâneo. Essa infecção é caracterizada por um dese-
quilíbrio da flora vaginal normal, dado o aumento 
exagerado de bactérias, em especial, as anaeróbi-
cas. Tal aumento é associado a uma ausência ou 
diminuição acentuada dos lactobacilos acidófilos 
que, normalmente, são agentes predominantes na 
vagina normal. Durante muitos anos, foi chamada-
de vaginite inespecífica para designar corrimento 
vaginal cuja causa não era Trichomonas vaginalis 
ou Candida SPP. 

Atualmente, é chamada de vaginose bacteriana, 
dada a ausência de inflamação no epitélio vaginal. 
As mulheres podem apresentar secreção vaginal 
homogênea, fluída, esbranquiçada, acinzentada ou 
amarelada, geralmente em média quantidade, com 
odor desagradável que piora após a relação sexual 
e a menstruação (ANDRADE et al., 2007). 

A vaginose bacteriana apresenta alta prevalência na 
população em geral, sendo citada por vários autores 
como o principal fator associado à prematuridade, 
dentre outros desfechos gestacionais desfavorá-
veis: baixo peso ao nascer, ruptura prematura de 
membranas e infecção puerperal. Seu rastreamen-

to e tratamento poderiam evitar estas complicações 
(MCMANEMY et al., 2007 apud SILVA et al., 2010).

Para Souza et al. (2012), as vulvovaginites consti-
tuem causa comum de queixa ambulatorial duran-
te o pré-natal. Seu diagnóstico é feito a partir da 
queixa da gestante, como sensação de corrimento 
(umidade genital desagradável, prurido, ardor ou 
odor, confirmado pelo exame ginecológico da vul-
va, vagina e colo uterino).

A prematuridade se mantém como um grande 
problema de Saúde Pública não apenas pela mor-
talidade, mas também pela morbidade dos prema-
turos sobreviventes, com alterações no desenvol-
vimento neuropsicomotor compreendendo desde 
déficit de atenção até a paralisia cerebral, dentre 
outros problemas (MCMANEMY et al., 2007 apud 
SILVA et al., 2010).

Portanto, o estudo tem como objetivo perceber as 
causas da vaginose bacteriana em gestantes, rela-
cionando-a com parto prematuro e procurando 
identificar as causas, consequências e complica-
ções de tais infecções.

2. Metodologia
Revisão de literatura utilizando artigos de evidên-
cia científica publicados em periódicos impressos 
e on-line na Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases 
de dados SciELO  e Lilacs, onde foram encontrados 
14 artigos científicos sobre o tema, dos quais 08 fo-
ram selecionados para a elaboração deste trabalho. 
Os critérios de inclusão foram os artigos completos 
e livros disponíveis no idioma Português, publica-
dos no período de 2001 a 2015 utilizando os des-
critores: Vaginose bacteriana, gravidez e obstetrí-
cia, parto prematuro.

A revisão foi realizada no período de setembro a 
dezembro de 2015, com a elaboração de fichamen-
to. Os dados obtidos foram  apresentados de forma 
descritiva, pontuando os aspectos relevantes perti-
nentes ao  tema, após leitura exploratória do mate-
rial bibliográfico. Os artigos em língua estrangeira 
e os publicados antes de 2001 foram excluídos.
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3. Resultados e Discussão
As infecções do trato reprodutivo, incluindo as 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), re-
presentam um problema para a saúde pública 
mundial, especialmente nos países em desenvolvi-
mento, devido à precariedade dos serviços de saú-
de destinados à prevenção, ao diagnóstico e trata-
mento dessas doenças. Apesar da magnitude e da 
transcendência dessas infecções, as informações 
disponíveis ainda são restritas na maior parte dos 
países, o que dificulta a implementação de progra-
mas efetivos (LIMA et. al., 2013).

Para Paganoti et. al., (2015), a vaginose é uma al-
teração do ecossistema caracterizada por uma 
quantidade anormalmente grande de bactérias, 
com predominância das anaeróbias. A presença 
de agentes patogênicos no trato genital aumenta a 
chance de desencadeamento do trabalho de par-
to prematuro e, portanto, devem ser rastreados 
nas gestantes consideradas de risco para o parto 
prematuro espontâneo, por meio de exame bac-
terioscópico, pesquisa e culturas de conteúdos 
endocervical, no inicio do pré-natal e em  idades 
gestacionais mais avançadas, caso seja necessário. 
O diagnóstico de vaginose pode ser clínico, diante 
da presença de corrimento acinzentado com odor 
de “peixe podre”. Esse odor pode ser espontâneo 
ou evidenciado pelo teste de hidróxido de potássio 
adicionado ao esfregaço em lâmina de vidro, tam-
bém conhecido como teste de aminas.

Segundo Cobbucci et al. (2009), a vaginose bacteria-
na é a infecção genital com maior prevalência entre 
mulheres em idade reprodutiva e tem sido associada 
à prematuridade e a outros desfechos desfavoráveis.

Giraldo et al. (2007) afirmam, em seu estudo, que  
vaginose bacteriana (VB) é, atualmente, a principal 
causa de descarga vaginal infecciosa na menacme. 
A vaginose bacteriana costuma afetar mulheres em 
idade reprodutiva, sugerindo a possibilidade de os 
hormônios sexuais estarem envolvidos na sua pato-
gênese. Em gestantes e não gestantes, a prevalência 
da vaginose bacteriana parece ser semelhante. O 
número de parceiros sexuais e a utilização do DIU 
têm sido associados ao incremento da VB8. Embora 

não seja aceita como uma infecção de transmissão 
sexual, parece estar intimamente ligada à ativida-
de sexual. O uso de contraceptivos hormonais, por 
promover uma microbiota predominantemente lac-
tobacilar, parece ter um efeito protetor para o desen-
volvimento da vaginose bacteriana.

Para Zimmermmann et al. (2011), no que tange à 
saúde da mulher, estudos mostram que se faz ne-
cessária uma melhor atenção a este segmento da 
população, tão exposta às doenças ou a situações 
consideradas evitáveis ou curáveis, quando diag-
nosticadas precocemente e tratadas corretamente, 
como  o caso do câncer de colo uterino e de mama, 
a gravidez na adolescência, as complicações das 
gestações de alto risco, as doenças sexualmente 
transmissíveis e as fraturas relacionadas à osteopo-
rose, situação em que a prevenção deve ser enten-
dida como prioridade. 

Nesse estudo, o autor afirma ainda que, em relação 
às vaginoses bacterianas, as mulheres com maior 
número de parceiros sexuais apresentam mais fre-
quentemente esta infecção, mesmo quando os seus 
parceiros são tratados, e conclui que a condição so-
cial de uma população não é o único determinante 
para o seu adoecimento.

É importante ressaltar que a vaginose bacteriana 
não é igual em todas as mulheres, tanto em relação 
à sintomatologia quanto à microflora vaginal. Por-
tanto, é importante uma investigação individuali-
zada e direcionada (LEITE et al., 2010).

Carvalho et al. (2015) afirmam que a  redução da 
prematuridade é uma das principais metas a ser 
alcançada na assistência pré-natal. No entanto, a 
dificuldade na prevenção do parto prematuro ad-
vém da multiplicidade de causas e fatores desen-
cadeantes e da complexa fisiopatologia. Existem 
evidências de que o parto prematuro é mais fre-
quente entre gestantes com alteração da microflora 
vaginal, porém, ainda é controverso se a infecção 
vaginal é realmente a causa do desencadeamento 
do parto prematuro. 

A vaginose bacteriana é uma das infecções ge-
nitais mais comuns e está associada a resultados 
adversos da gestação, tendo sido observada tam-
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bém com o parto prematuro. No entanto, o ras-
treamento sistemático das infecções vaginais no 
pré-natal não é universalmente aceito, uma vez 
que não é consenso  que o seu tratamento reduz 
as taxas de prematuridade.

Silva et al (2009) elucidam, em seu estudo, que a 
vaginose bacteriana é a infecção mais frequente-
mente diagnosticada na gestação, podendo estar 
associada a resultados obstétricos desfavoráveis. 
Neste estudo, a VB esteve relacionada significati-
vamente com o parto pré-termo.

O estudo de Lima et al. (2013) propõe medidas 
eficazes para diagnóstico precoce, prevenção e 
tratamento das vaginoses bacterianas, tanto nas 
mulheres como nos parceiros. O fluxograma utili-
zado em seu estudo foi eficaz para identificar a VB, 
mas ineficaz para diagnosticar candidíase e trico-
moníase. O estudo propõe que o exame a fresco 
seja utilizado nos serviços de saúde de forma mais 
efetiva pelos enfermeiros, podendo contribuir na 
elucidação das infecções vaginais em gestantes e 
aprimorar as práticas de enfermagem.

Para Cobucci et al. (2009), a grande incidência de 
infecções na gestação associadas ao parto prematu-
ro aponta para a necessidade de condutas baseadas 
em evidências, por isso, é importante que ocorram 
rastreamento e tratamento das infecções na gravi-
dez a fim de evitar o parto pré-termo. Portanto, o 
rastreamento para vaginose bacteriana se faz ne-
cessário para, com o tratamento adequado, reduzir 
significativamente a ocorrência do parto pré-termo.

Gondo et al. (2010) comprovaram, em seu estudo, 
que gestantes de baixo risco apresentaram flora va-
ginal alterada, mesmo sem apresentar sintomato-
logia. Assim, sugere-se que haja o estabelecimento 
de rotinas que permitam diagnosticar, esclarecer e 
intervir nas alterações de flora vaginal em ambula-
tórios de pré-natal de baixo risco.

Gonçalves et al. (2007) informam que, aproxima-
damente, metade dos nascimentos prematuros está 
associada a algum tipo de infecção. Logo, a coloni-
zação genital pode induzir a uma resposta imune 
inadequada favorecendo a prematuridade.

Para Fachini et al. (2005), a associação entre vagi-
nose bacteriana e o trabalho de parto prematuro 
vem sendo estudada de forma abrangente, mas ain-
da não está totalmente esclarecida, porque pouco 
se conhece sobre os mecanismos fisiopatológicos 
que envolvem as vaginoses bacterianas, cervicites 
gonocócitas e bacteremias.

A busca ativa das vaginoses bacterianas em ges-
tantes nos três trimestres da gestação é de suma 
relevância, seguindo critérios coerentes e cons-
tantes, tratamento apropriado e o seguimento 
microbiológico dessas mulheres, uma análise crí-
tica sobre a importância de se identificar a VB na 
gestação e sua influência para o trabalho de parto 
prematuro.

4. Conclusão
Os estudos analisados, em sua maioria, compro-
varam que gestantes de baixo risco apresentaram 
flora vaginal alterada, mesmo sem apresentar sin-
tomatologia. Portanto, sugere-se que haja o esta-
belecimento de rotinas que permitam diagnosticar, 
esclarecer e intervir nas alterações de flora vaginal, 
em ambulatórios de pré-natal de baixo risco.

Uma das principais infecções do trato reprodutivo 
são as vaginoses bacterianas, que devem ser inves-
tigadas, principalmente em gestantes, por estarem 
associadas ao risco maior de abortamento tardio, 
infecção da cavidade amniótica, rotura prematura 
de membranas, trabalho de parto prematuro, pre-
maturidade e RN de baixo peso, acarretando com-
plicações no período perinatal e pós-parto.

VAGINOSIS BACATERIANA AND ITS RELATIONSHIP WITH PREMATURE BIRTH OF WORK

Abstract
This research aims to determine the prevalence of bacterial vaginosis in pregnant women and its 
relation to premature births. The methodology consisted of bibliographic research on printed arti-
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cles, and online in the Virtual Health Library in the Scielo databases and Lilacs, where scientific 14 
artigos were found on the subject, of which 08 were selected for the preparation of this work, accor-
ding with the descriptors: Bacterial vaginosis. Pregnancy. Obstetrics. Premature birth, obtained in 
DESCs. Results: we sought to verify the causes of bacterial vaginosis in pregnant women and how 
it is carried out the treatment during the prenatal, relating with premature delivery. Conclusion: 
most of the analyzed studies said low-risk pregnant women have altered vaginal flora, even without 
showing symptoms. Therefore, it is suggested that there is the establishment of routines that allow 
diagnose, explain and intervene in vaginal flora changes in prenatal clinics of low risk.

Keywords

Bacterial vaginosis. Pregnancy. Obstetrics. Premature birth.
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Resumo

O Diabetes Mellitus ainda é considerado um grave problema de saúde pública não só no Brasil, 
mas, também, no mundo, sendo que há uma crescente incidência em relação à sua complexidade. 
O DM é uma situação muito peculiar e a ausência de cuidados específicos, muitas vezes, pode 
levar o indivíduo a um agravamento de sua situação. Por ser uma síndrome de etiologia múltipla 
e caracterizada por hiperglicemia crônica, suas consequências são em longo prazo e incluem dis-
função e falência de vários órgãos. Nesta perspectiva, o presente estudo teve como objetivo geral 
apresentar e discutir, com base em evidências científicas, o tratamento desenvolvido em um pa-
ciente portador de DM amputado por lesões causadas por úlcera de pressão em MMII. Os dados 
apresentados foram coletados no município de Simão Dias (SE), na zona urbana, no domicílio 
do portador de DM, no Posto de Saúde da Família (PSF) e na Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do referido município. Foi sujeito do estudo um homem que apresentava 51 anos, na épo-
ca das informações coletadas, diabético, hipertenso e com membro inferior amputado. O indiví-
duo aqui analisado apresenta um histórico clínico complexo. Apesar desse complexo andamento 
no tratamento medicamentoso, os protocolos de enfermagem utilizados estão condizentes com 

* Enfermeira. Especialista em Enfermagem Dermatológica pela Atualiza Cursos. E-mail: stezinhacosta@
hotmail.com
** Enfermeira. Especialista em Enfermagem Dermatológica pela Atualiza Cursos. E-mail: josenirasilva5@
gmail.com
*** Enfermeira. Especialista em Enfermagem Dermatológica pela Atualiza Cursos. E-mail: marys.melo@
hotmail.com
**** Enfermeira. Especialista em Enfermagem Dermatológica pela Atualiza Cursos. E-mail: freitas-
thais1319@gmail.com

mailto:stezinhacosta%40hotmail.com?subject=
mailto:stezinhacosta%40hotmail.com?subject=


Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 5, n. 5, p. 43-54, jan./jun. 2017  |  44 

SANTANA, E.C.; SILVA, J.N.; SANTOS, M.S.M.; BARRETO, T.F. | Avaliação da evolução do tratamento de enfermagem em amputação...

os apresentados na literatura e demonstram que, apesar das amputações, o processo infeccioso de 
cicatrização sofreu melhora graças a essa intervenção de cuidado.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Pé Diabético. Cuidados de Enfermagem.

1. Introdução
Ao longo dos anos, o conceito de saúde sofreu di-
versas transformações. Atualmente, é consenso 
científico que se prevenir de doenças é apresen-
tar-se em um estado de completo bem-estar físi-
co, biológico, mental e social, e não, como muitos 
ainda acreditam, apenas à ausência de doença. Por 
meio da prevenção, o indivíduo mostrar-se em um 
estado de relativo equilíbrio, resultando em um 
ajustamento dinâmico e satisfatório às forças que 
tendem a perturbá-lo. Não é um inter-relaciona-
mento passivo entre a matéria orgânica e as forças 
que agem sobre ela, mas, sim, uma resposta ativa 
do organismo no sentido de um reajustamento.

Muitas vezes, o nosso organismo pode respon-
der de forma a sinalizar a ausência do equilíbrio, 
principalmente, ao se tratar de patologias especí-
ficas, como é o caso do Diabetes Mellitus (DM). 
Esta é uma condição crônica que surge, por exem-
plo, quando o pâncreas se torna incapaz de pro-
duzir a insulina, caracterizando o tipo 1 da doen-
ça ou o diabetes insulinodependente. Há também 
a possibilidade, nesta síndrome, de o organismo 
ser incapaz de fazer o uso adequado do hormô-
nio produzido, caracterizando, então, o tipo 2 da 
patologia ou também chamado de diabetes não 
insulinodependente. O tipo 2 da patologia é pre-
dominante na população, atingindo cerca de 90% 
dos casos e pode-se relacionar diretamente aos 
hábitos alimentares.

O DM ainda é considerado como um grave pro-
blema de saúde pública não só no Brasil, mas, tam-
bém, no mundo, sendo que há uma crescente inci-
dência em relação à sua complexidade. De acordo 
com Carvalho, Silva e Coelho (2015), no ano de 
2000, cerca de 150 milhões de pessoas foram des-
cobertas como diabéticas em todo o mundo.

O DM é uma situação muito peculiar e a ausência 
de cuidados específicos, muitas vezes, pode levar 
o indivíduo a um agravamento de sua situação. 
Por ser uma síndrome de etiologia múltipla e ca-
racterizada por hiperglicemia crônica, suas conse-
quências são em longo prazo e incluem disfunção 
e falência de vários órgãos. Além disso, as compli-
cações crônicas podem se relacionar às situações 
vasculares que podem atingir a retina e os rins, 
bem como a pressão arterial sistêmica, além de 
ocasionar dislipidemias e neuropatias, chegando, 
também, a acometer o Sistema Nervoso Periféri-
co. Esse tipo de neuropatia pode, também, causar 
alterações na pele e na estrutura osteoarticular dos 
pés, o que, muitas vezes, ocasiona a formação de 
úlceras nos membros inferiores (MMII).

A evolução desta situação pode ocasionar com-
plicações, formando, então, uma úlcera tópica em 
local de pressão e fricção, lesando a pele e croni-
ficando a ferida, que tem sua cicatrização com-
prometida devido a diversos traumas repetidos e 
à possibilidade de isquemia. Caso a evolução não 
seja contornável, podem, inclusive, ocorrer com-
plicações mais graves, como as amputações. Este 
fato é relevante, tendo em vista que o risco que 
portadores de DM apresentam de amputar mem-
bros é cerca de quarenta vezes maior do que em 
indivíduos normais e, após três anos de amputação 
de MMII, há uma queda na taxa de sobrevida, bem 
como a taxa de mortalidade em cinco anos perma-
nece elevada (ALMEIDA et al., 2013).

Sendo assim, pode-se apontar que o pé diabético 
relaciona-se como um dos agravos mais incidentes 
em portadores de DM. Entretanto, esta situação 
pode ser contornada, já que a maioria dos proble-
mas ligados ao pé diabético é passível de prevenção, 
através de medidas simples, dentre elas, a educação 
do paciente e dos familiares, além da conscientiza-
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ção da equipe de saúde em identificar o pé em ris-
co e intervenção precoce em caso de lesões. Deste 
modo, pode-se constatar que o profissional de en-
fermagem apresenta um papel fundamental no que 
tange ao cuidado holístico do paciente, principal-
mente, em casos como nos dos portadores de DM.

Nesta perspectiva, o presente estudo teve como ob-
jetivo geral apresentar e discutir, com base em evi-
dências científicas, o tratamento desenvolvido em 
um paciente portador de DM amputado por lesões 
causadas por úlcera de pressão em MMII.

2. Metodologia
O presente trabalho apresenta-se na forma de es-
tudo de caso, com uma abordagem metodológica 
qualitativa e exploratória. Os dados apresentados 
foram coletados no município de Simão Dias (SE), 
na zona urbana, no domicílio do portador de DM, 
no Posto de Saúde da Família (PSF) e na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) do referido municí-
pio. Além disso, os dados hospitalares e cirúrgicos 
foram obtidos no Hospital de Urgência de Sergipe 
(HUSE), localizado no município de Aracaju (SE) 
e também no Hospital Regional de Itabaiana, situa-
do no município de Itabaiana (SE). 

Foi sujeito do estudo um homem que apresentava 
51 anos na época das informações coletadas, dia-
bético, hipertenso e com membro inferior ampu-
tado. As informações foram coletadas em agosto e 
setembro de 2014 e datam a partir do ano de 2002. 
Os dados obtidos advieram de várias fontes, sendo 
classificados pelo pesquisador em dois grupos: da-
dos primários e dados secundários.

a | Dados primários: entrevista estruturada do  pa-
ciente e profissionais da saúde que o assistiram.

A entrevista ocorreu com perguntas que visaram 
ao esclarecimento das dúvidas do pesquisador em 
relação ao desenvolvimento e cuidado das feridas 
apresentadas pelo paciente. Todos os entrevistados 
foram informados do teor da pesquisa e aceitaram, 
de livre e espontânea vontade, participar da mes-
ma, assinando, para isso, o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE).

b | Dados secundários: pesquisa em documen-
tos institucionais, como relatórios, prontuá-
rios e exames do paciente. Esta fonte se pres-
tou à caracterização do indivíduo e de forma 
a esclarecer sua situação de saúde, evolução 
da doença e procedimentos tomados pela 
equipe de saúde, sempre na tentativa de me-
lhor elucidar sua situação.

A análise dos dados foi realizada de forma a des-
crever as respostas dadas pelos entrevistados refe-
rentes aos dados sociais do indivíduo pesquisado e 
de todas as informações adquiridas de relatórios, 
prontuários e quaisquer outros dados de saúde.

Por se tratar de uma continuidade de estudo, o 
presente trabalho contou com o aprofundamento 
de um projeto anterior, que passou pela avaliação 
do Comitê de Ética em Pesquisa, da Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais, sendo registrado sob 
o nº 0371-2014 recebendo, então, a permissão para 
ser executado. 

Desta forma, a pesquisa seguiu os padrões éticos 
estipulados pela referida instituição de ensino e 
contou com a aplicação do TCLE para todos os 
indivíduos participantes, que, por sua vez, sempre 
foram informados do teor da pesquisa, concordan-
do em participar, de forma espontânea. 

Foi dada garantia a todos os envolvidos de que po-
deriam, a qualquer momento, desistir da partici-
pação sem ônus ou sem interferência de qualquer 
órgão ou instituição. Também foi assegurado a 
todos os participantes o sigilo dos dados pessoais, 
ficando cientes da possibilidade de publicação dos 
dados científicos, mas sempre de forma a preservar 
o anonimato deles.

3. Resultados e Discussão

3.1. Estudo De Caso

3.1.1. Identificação

J. M. S., 52 anos, masculino, pardo, casado, seis fi-
lhos. Natural de Simão Dias/SE, residente no mu-
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nicípio de Simão Dias/SE e, atualmente, aposenta-
do por invalidez, ensino fundamental incompleto. 
Diabético, hipertenso, apresenta amputação no 
membro inferior direito, coto de antepé.

3.1.2. Histórico Clínico

Ao primeiro dia de agosto de 2002, o referido indi-
víduo foi diagnosticado diabético. Na época, apre-
sentava glicemia de jejum em 194 mg/dl. Após o 
diagnóstico de DM tipo II, o tratamento medica-
mentoso determinado foi a utilização de Metfor-
mina 850 mg duas vezes ao dia, além de ser indica-
da uma nova avaliação da glicemia em jejum e de 
sua pressão arterial (PA).

Os registros do paciente na Secretaria de Saúde 
de Simão Dias apontam para retorno após quase 
quatro anos, em junho de 2006, quando o indiví-
duo apresentava-se com 83 kg, PA 140x80 mmHg 
e glicemia em jejum de 164 mg/dl. A prescrição 
medicamentosa não contou com alterações e o 
tratamento inicial fora mantido. Apesar disso, por 
diversos eventos sequenciais de atendimento, neste 
mesmo ano, o paciente apresentava-se com altera-
ções glicêmicas e, certas vezes, com elevações supe-
riores a 300 mg/dl, com gradativa redução de peso. 

Em setembro de 2007, o tratamento foi modifica-
do, sendo prescritos 12 UI de insulina NPH 100 
em jejum e Metformina 850 mg uma vez ao dia. 
Após esta prescrição, o próximo registro data de 
fevereiro de 2008, quando o diabético apresentou 
redução do seu peso para 71 kg, PA 120x80 mmHg, 
glicemia em 99 mg/dl e polineuropatia. Sem um 
contínuo atendimento de saúde, o indivíduo ana-
lisado apresentou, nos anos de 2008 e 2009, pa-
restesia em mãos e plantas dos pés, AVE, eczema 
marginado de Hebra. Percebe-se também que, por 
essa ausência de rotina na busca por atendimento 
especializado, diversos protocolos de tratamento 
medicamentoso foram prescritos, com alterações 
nas dosagens do hipogliceminante, bem como no 
uso ou desuso de insulina.  

Com isso, ao final de 2009, o paciente começou a 
apresentar descontrole glicêmico e, mesmo com 

alterações nas dosagens do hipogliceminante e 
prescrição de atividades físicas e reeducação ali-
mentar, o desequilíbrio só aumentou.

Em setembro de 2010, os índices glicêmicos su-
peraram 300 mg/dl novamente, associados a uma 
elevação significativa de triglicérides e proteinúria. 
O paciente, por conta própria, suspendeu o uso 
dos medicamentos prescritos e, apesar da retoma-
da do tratamento medicamentoso, seus índices gli-
cêmicos só se elevaram. Até que, no início de 2011, 
o doente apresentou PA em 130x80 mmHg, 86 kg, 
glicemia em 336 mg/dl, sem uso de insulina na 
noite anterior, lesão em membro inferior direito. 

Esta lesão apresentava-se com edema e secreção, 
sendo encaminhado ao clínico geral. Novo atendi-
mento registrado data 14 dias após o anterior e o 
indivíduo apresentava PA em 110x80 mmHg, gli-
cemia em 241 mg/dl, apresentando, ainda, a mes-
ma lesão em membro inferior direito, assim, lhe 
fora recomendada alimentação balanceada e ade-
quada a portadores de DM tipo II, além da limpeza 
do ferimento. Desta forma, os cuidados de enfer-
magem foram seguidos. 

Entretanto, nos primeiros meses do ano de 2011, 
após diversas tentativas de esquemas terapêuticos 
malsucedidos, o doente apresentava-se em estado 
complexo. Relatou que fazia uso de 28 UI de Insu-
lina NPH de forma contínua antes do desjejum e 
12 UI de Insulina NPH antes do jantar, Anlodipino 
5 mg duas vezes ao dia e Losartana 50 mg também 
duas vezes ao dia, além de meio comprimido de 
Hidroclorotiazida 25 mg duas vezes ao dia.

Percebe-se, então, que, mesmo com o esquema 
terapêutico acima elencado e todas as demais ten-
tativas de tratamento, o doente desenvolveu difi-
culdade severa em resposta aos medicamentos 
utilizados, apresentando-se com hiperglicemia 
constantemente. Com o uso de um sapato inade-
quado ao longo de um dia todo, sendo portador de 
pé diabético mal cuidado, feriu o dedo halux do pé 
direito em sua lateral externa. Inicialmente, o feri-
mento apresentou-se como uma lesão leve, atendi-
do na UPA de Simão Dias/SE, lhe foi recomendada 
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a realização de curativos sob o acompanhamento 
da equipe de saúde.

Partindo deste pressuposto e após nova avaliação 
pela equipe de saúde da UPA de Simão Dias/SE, 
com a evolução do quadro de úlcera, o doente fora 
encaminhado para o HUSE, em Aracaju/SE, onde, 
após avaliação do corpo médico, houve liberação 
para cuidados domiciliares. Após quatro dias, no-
vamente, procurou a UPA, quando foi encami-
nhado a uma unidade de maior complexidade, no 
Hospital Regional de Itabaiana, onde, após nova 
análise pelo corpo médico, optou-se por amputa-
ção do dedo. Esta cirurgia foi realizada em maio de 
2011, no próprio Hospital Regional de Itabaiana, 
Itabaiana/SE, e não contou com a realização de su-
tura, ficando o local aberto. Foi prescrito óleo de 
Ácidos Graxos Essenciais (AGE).

Apesar da medida de amputação, o quadro não 
evoluiu satisfatoriamente, houve comprometimen-
to da circulação e nova demanda de amputação. 
O pé diabético apresentava-se infeccioso grave, 
com secreção e creptações na altura da amputação 
do halux direito e, após realização de duplex scan 
(ecodoppler colorido), foi diagnosticada ateroma-
tose severa de artérias distais dos MMII. 

Então, por ser detectada a possibilidade de quadro de 
sepse e de perda do membro à direita, em junho de 
2011, ele, em estado de urgência, foi encaminhado a 
uma segunda intervenção, quando houve a retirada 
de mais um terço do pé, com a remoção dos dedos 
restantes e, novamente, sem sutura. Esta foi realiza-
da no HUSE, no município de Aracaju/SE. Após três 
semanas de cuidado, foi prescrito novamente AGE. 

Neste momento, os curativos eram realizados dia-
riamente, sendo prescrita papaína 2% e 4%, grada-
tivamente, chegando até a 10%. O quadro mante-
ve-se sem evolução satisfatória, já que, à medida 
que a cicatrização ocorria, havia exposição óssea.

O doente apresentava-se com vasculopatia pe-
riférica de origem diabética e fazia uso contínuo 
de Ácido Acetilsalicílico (AAS), Cilostazol (Va-
sogard®) e Sinvastatina (Zocor®). Neste período, 

apresentou-se com febre constante, distensão ab-
dominal, além de um quadro depressivo e anemia 
severa, sendo necessária transfusão sanguínea.

Mesmo com os cuidados da enfermagem, a utili-
zação de tratamento medicamentoso e o acompa-
nhamento do doente, foi necessária uma terceira 
amputação, quando retirou-se metade do pé direi-
to. Esta aconteceu em julho de 2011, novamente 
no HUSE, em Aracaju/SE. Havia se instalado no 
doente certo comprometimento renal. Nesta ter-
ceira intervenção, houve a realização de sutura e 
novamente prescrita a utilização de óleo AGE. Os 
cuidados de enfermagem foram constantes e coti-
dianos, com a realização de curativos, além de um 
acompanhamento de médico vascular.

Após a retirada dos pontos, os curativos permane-
ceram nos protocolos de cuidado ao doente e, poste-
riormente, fora prescrita a utilização de Colagenase 
no local da cirurgia. Apesar destes cuidados, o local 
permanecia sem a devida cicatrização, sem o neces-
sário fechamento. Fora, então, prescrita a utilização 
de SAF GelTM (BDM) e, após 5 meses de curativos 
diários com detecção de cicatrização lenta, o doente 
foi encaminhado para oxigenoterapia hiperbárica, 
entretanto, após avaliação de médico especialista, 
foi descartada, pois a eficácia do tratamento havia 
permitido a cicatrização adequadamente.

O doente também fora encaminhado à fisioterapia, 
pois apresentava problemas circulatórios no mem-
bro operado, já que surgiram dormência e ausên-
cia de sensibilidade periférica no membro. Houve, 
também, acompanhamento por Assistente Social, 
que permitiu a aquisição gratuita do glicosímetro, 
suas fitas de leitura e de parte dos medicamentos, 
que passaram a ser fornecidos pela prefeitura do 
município de Simão Dias/SE. 

3.1.3. Discussão

Então, inicialmente, o tratamento medicamentoso 
determinado foi a Metformina 850 mg, sendo o 
cloridrato de metiformina (Glifage®) um medica-
mento antidiabético de uso oral da família das bi-
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guanidas, sendo amplamente utilizado em casos de 
portadores de DM tipo II. Seu uso deve ser asso-
ciado a uma dieta apropriada, podendo, ou não, ser 
associado a outros antidiabéticos orais. Sua ação 
farmacológica relaciona-se à redução dos níveis de 
glicose sanguínea, visto que apresenta atuação de 
sensibilizador da insulina, aumentando a sensibi-
lidade dos receptores desta molécula (DIAS, 2014).

Normalmente, em indivíduos portadores de DM 
tipo II, a doença se evidencia por uma dificuldade 
da absorção de glicose pelas células causada por 
uma resistência à insulina. A insulina é um hormô-
nio pancreático que apresenta a função de regular a 
glicemia sanguínea, fazendo o papel de sinalizador 
da presença de glicose no sangue. Diabéticos do tipo 
I apresentam como causador da dificuldade de ab-
sorção de glicose uma deficiência ou inexistência da 
produção de insulina, por isso, desde o diagnóstico, 
se torna imprescindível a utilização de insulina exó-
gena, o que não ocorre com Diabéticos do Tipo II.

Entretanto, de acordo com Gaertner e colaborado-
res (2014), em doentes com DM tipo II, pode-se 
pensar no uso de insulinoterapia também, mas ape-
nas quando não há controle da glicemia por dieta e 
medicamentos antidiabéticos orais, com indivíduo 
sintomático e com presença de cetonemia ou ceto-
núria. Então, dentre os tipos de insulina disponíveis, 
há a insulina humana Neutral Protamine Hagedorn 
(NPH), insulina recombinante humana, que se 
apresenta como um agente que combate o DM, di-
minuindo os níveis de glicose sanguínea; após o uso 
da injeção, tem um rápido início de ação, cerca de 2 
a 4 horas após administração subcutânea, atingin-
do seu pico entre 4 e 12 horas, apresentando uma 
duração de 18 a 24 horas (GARTNER et al., 2014; 
MARQUES; FORNÉ; STRINGHINI, 2011).

Assim como ocorrido no presente caso, portadores 
de DM em longo prazo apresentam, comumente, 
neuropatia periférica, ou polineuropatia simétrica 
distal sensório-motora, de forma complexa. Se-
gundo Medeiros e Araújo (2014), está presente em 
cerca de 8 a 12% dos portadores de DM tipo II e 
em 50 a 60% dos pacientes com doença acima de 
20 anos. Acredita-se que os altos níveis de glicose 

na corrente sanguínea sejam os responsáveis por 
um aumento no estresse oxidativo, levando a danos 
nos nervos periféricos, atingindo, principalmente, 
os pés. Assim, consiste em um processo patológico 
progressivo, sendo o agente causal de amputações, 
já que, normalmente, está relacionada ao desenvol-
vimento do processo patológico que leva à forma-
ção de úlceras (MEDEIROS; ARAÚJO, 2014).

Além disso, a neuropatia periférica, por si só, já pode 
ser considerada responsável pelo desenvolvimento 
de parestesia dolorosa, ataxia sensorial e deformi-
dade de Charcot. Desta forma, pode-se elencar que 
um dos sintomas sensitivos ligados à neuropatia 
periférica é a parestesia em pés, situação em que o 
indivíduo percebe agulhadas e picadas nos pés, ca-
racterizando a polineuropatia sensitiva distal.

O DM do tipo II apresenta notória relação com o 
sobrepeso, já que se acredita que, pelo excesso de 
peso ser caracterizado por um excessivo acúmulo 
de gordura corporal, há associação com elevações 
nos índices de ácidos graxos livres (AGL) no san-
gue, que podem, então, dificultar a sensibilidade 
dos receptores de membrana plasmática para in-
sulina, levando à resistência insulínica. Sendo as-
sim, muitos estudos tentam propor a relação de 
uma dieta equilibrada e adequada ao controle da 
doença. Sabe-se, portanto, que a qualidade dos 
carboidratos e a sua vinculação ao excesso de peso 
potencializam a carga genética de predisposição ao 
desenvolvimento de resistência à insulina. 

Desta forma, pode-se apontar que dietas com bai-
xo índice glicêmico são mais capazes de promover 
sensação de saciedade e distanciando a reincidên-
cia de fome, o que reduz, então, o consumo calóri-
co, já que, ao absorver menos calorias, o organis-
mo apresenta menor necessidade de liberação de 
insulina e os tecidos absorvem apenas quantidades 
de glicose necessárias para o metabolismo, não 
acumulando o carboidrato em seu interior. Com 
níveis elevados de insulina, o organismo tende a 
armazenar mais energia no tecido adiposo, o que 
contribui, significativamente, para seu aumento, 
podendo disparar o mecanismo de resistência in-
sulínica (SIGWALT; SILVA, 2014).
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Vinculada a uma dieta equilibrada, costuma-se re-
comendar a realização de atividades físicas a por-
tadores de DM do tipo II. Isto porque o exercício 
melhora o controle glicêmico e a sensibilidade à 
insulina, diminuindo, também, os riscos cardio-
vasculares. Apesar de ainda não completamente 
esclarecido, sabe-se que o exercício influencia na 
melhora do quadro do diabético, tendo em vista 
que, durante a atividade física, ocorre uma redu-
ção nos níveis de glicose sanguínea devido a um 
aumento na captação de glicose pela musculatura. 
Entretanto, apesar disso, o efeito de aumento da 
sensibilidade à insulina é potencializado dentro 
de, no máximo, 72 horas. Por isso, as atividades fí-
sicas devem fazer parte do cotidiano do diabético 
e, ao menos, três vezes na semana (CARVALHO; 
SILVA; COELHO, 2015).

Além disso, outra forma de se controlar crises hi-
perglicêmicas baseia-se no controle alimentar, ten-
do em vista que pesquisadores encontraram, em 
estudo sobre a influência do índice glicêmico da 
dieta em portadores de DM, que indivíduos que 
realizam dietas com menos quantidades calóricas 
apresentam maior capacidade de controlar sua gli-
cemia (FERREIRA, 2013). 

Corroborando esse achado, a Sociedade Brasileira de 
Diabetes (2014) aponta que uma dieta hipercalóri-
ca e com alto índice glicêmico é capaz de aumentar 
o apetite, o metabolismo de macronutrientes e a li-
pogênese em até 53%, além disso, os ácidos graxos 
circulantes aumentam, expressivamente, e há uma 
redução significativa no consumo energético pelo 
corpo e dos níveis de leptina. Logo, pode-se eviden-
ciar que a dieta inadequada leva o indivíduo a au-
mentar o armazenamento das reservas energéticas, 
que influencia no seu ganho de peso e amplia a resis-
tência insulínica, dificultando suas células em absor-
ver glicose e trabalhar. Então, há também um com-
prometimento no processo de cicatrização e uma 
maior susceptibilidade a mecanismos infecciosos.

Além das crises hiperglicêmicas, exatamente pelo 
quadro clínico de um portador de DM, como o re-
ferido indivíduo, a diminuição ou perda da sensi-
bilidade protetora o torna mais vulnerável a even-

tos de trauma físico e térmico, consequentemente, 
isto pode levar à formação de feridas e, até mesmo, 
progredir para perda do membro. Desta forma, é 
imprescindível que o tratamento de feridas nos pés 
de diabéticos seja realizado de forma multidisci-
plinar, evitando, assim, um aumento das compli-
cações relacionadas. Muitos são os fatores de risco, 
sendo que o controle glicêmico se mostra signifi-
cativo para que a cicatrização possa ocorrer, desta 
forma, pacientes com hiperglicemia constante cor-
rem mais risco do que os controlados.

Então, diversas são as complicações que podem as-
solar um diabético, dentre elas, se tem o pé diabé-
tico, condição em que o indivíduo deve apresentar 
uma série de cuidados para não comprometer seu 
pé. Em indivíduos que apresentam feridas, é im-
prescindível o tratamento destas. Este tratamento 
envolve medidas multidisciplinares e medidas es-
pecíficas, como o controle da isquemia, reduzindo-
-se, assim, os riscos cardiovasculares. A ferida deve 
ser limpa e o material necrótico, desbridado. Caso 
ocorram sinais de infecção, o tratamento deverá 
sofrer complementação de antibioticoterapia após 
identificação do agente infeccioso. O leito da feri-
da deve ser preparado adequadamente para que 
a cicatrização possa ocorrer, facilitando, assim, a 
ação de métodos tópicos de tratamento e dos pro-
cedimentos cirúrgicos. A depender da situação da 
ferida, o desbridamento cirúrgico é extremamente 
importante e inclui a remoção de tecidos que per-
deram a vitalidade ou, então, que estão infectados 
do leito da ferida. Os curativos são imprescindíveis 
para que ocorra a absorção do exsudato da ferida, 
permitindo a manutenção da umidade local e os 
mecanismos de cicatrização (CÔRTES, 2013).

Pode ser necessária a utilização de terapia por pres-
são negativa, sistema a vácuo, em que esponjas são 
utilizadas e permanecem em contato com o leito 
da ferida, isoladas por adesivos plásticos, onde é 
aplicada uma sucção com pressão subatmosférica. 
Esse processo auxilia na diminuição do edema, 
melhorando o aporte sanguíneo e na formação de 
tecido de granulação, fatos estes que auxiliarão na 
aceleração da resolução da ferida.
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Após esse preparo, as feridas mais simples podem 
cicatrizar. Entretanto, as feridas mais complexas 
necessitam de uma complementação do tratamen-
to cirúrgico, usando-se enxertos de pele, retalhos 
locais ou microcirúrgicos, com a intenção de pro-
mover a cobertura dos tecidos e a proteção de es-
truturas nobres, como ossos, articulações, tendões, 
vasos e nervos. Assim como ocorreu com o refe-
rido paciente, no intuito de realizar esta preserva-
ção, curativos foram aplicados. Os curativos são 
categorizados em primários e secundários. Além 
disso, existem quatro tipos de curativos: semioclu-
sivo, oclusivo, compressivo e aberto. Os curativos 
abertos são realizados em ferimentos sem a neces-
sidade de oclusão, como, por exemplo, em feridas 
cirúrgicas após 24 horas, cortes pequenos, suturas, 
escoriações, entre outros. 

Há, também, a classificação de acordo com o ta-
manho da ferida, quando existem quatro classes: 
curativo pequeno, médio, grande e extragrande. 
Os curativos pequenos são realizados em feri-
das pequenas, com, aproximadamente, 16 cm2, 
é o caso, por exemplo, de flebotomias (SEABRA; 
COUTINHO, 2014).

Para que se realize o curativo, técnicas específicas 
devem ser utilizadas. Faz-se necessária a lavagem 
das mãos antes e após cada curativo, mesmo que 
seja com o mesmo paciente. Além disso, é impres-
cindível que se use material esterilizado e que a 
data de validade da esterilização seja verificada, ca-
bendo ressaltar que ela só é válida por, no máximo, 
sete dias. A ferida deve ser exposta o mínimo pos-
sível, a fim de se evitar contaminantes, e as gazes 
que estiverem aderidas à ferida devem ser umede-
cidas antes da retirada. 

Não se deve falar ou tossir sobre a ferida ou utilizar 
material estéril, todo e qualquer material alocado em 
ambiente não estéril, mesmo que esterilizado, deve 
ser considerado não esterilizado também. É obriga-
tório o uso de luvas de procedimentos em todas as 
etapas do curativo, que deve ser realizado com pin-
ças, através da técnica asséptica. Em caso de curati-
vos de cavidade, as luvas devem ser estéreis também. 

As gazes embebidas devem ser aplicadas sempre de 
forma a manter a ponta da pinça para baixo, as ata-
duras devem respeitar a circulação venosa e sem se-
rem apertadas excessivamente, e os curativos devem 
ser realizados no leito com técnica asséptica, nunca 
se colocando o material a ser utilizado diretamente 
no leito. É recomendado que o curativo seja reali-
zado após o banho e nunca em horário de refeição 
ou em horário de limpeza do ambiente, sendo ideal 
após esta (SIQUEIRA; SANTOS; MELO, 2015).

A avaliação do estado do paciente é fundamental 
para que se realize o curativo e não se pode deixar 
de verificar os fatores que interferem na cicatriza-
ção e fatores causais, além do risco de infecção. Há 
necessidade, também, de se avaliar o curativo a ser 
realizado, bem como orientar sempre o paciente 
sobre o procedimento. O preparo do ambiente é 
imprescindível, sempre com a preocupação de se 
fechar janelas próximas, bem como a precaução 
diante de possíveis eventualidades, disponibilizan-
do lençóis e vestes ao paciente a fim de se evitar 
que soluções escorram para áreas adjacentes. 

Após a realização do curativo, tanto paciente quan-
to ambiente devem ser recompostos, bem como o 
material utilizado deve ser destinado ao local ade-
quado. A evolução deve ser registrada, desde a ava-
liação da ferida e anotação de informações sobre 
a ferida como: localização anatômica, tamanho e 
profundidade, tipo de tecido, presença de secre-
ção/exsudato, borda e pele periulceral, presença 
de crosta, presença de calor, rubor, hiperemia e 
edema (SEABRA; COUTINHO, 2014; SIQUEIRA; 
SANTOS; MELO, 2015).

Entretanto, com as constantes crises hiperglicêmi-
cas e nítidos problemas na cicatrização, os cura-
tivos não foram eficazes e o ferimento progrediu 
para úlceras classificadas etiologicamente como 
mistas, ou neuropático-isquêmicas, que se torna-
ram severas e infeccionadas. 

Segundo Silva e colaboradores (2014), as úlceras 
do tipo neuropáticas apresentam-se a partir da alta 
pressão ou por uma pressão constante ou mode-
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rada repetida, comumente localizada na cabeça 
metatarsiana, e as isquêmicas apresentam como 
origem o uso de calçados inadequados, desenvol-
vendo-se mais frequentemente na primeira e quin-
ta cabeça metatarsiana.

Ao se receber um indivíduo com DM tipo II, me-
didas de avaliação devem ser estabelecidas, visto 
que os fatores de risco deste doente devem ser le-
vados em conta. Como frisam Martin e colabora-
dores (2012), as úlceras nos pés e as amputações 
apresentam-se como as principais causas de mor-
bidade entre portadores de DM, então, a avaliação 
dos pés é fundamental no atendimento de saúde, 
já que o risco de seu desenvolvimento é, aproxi-
madamente, de15%. 

Desta forma, se preconiza que as UPs devem ser 
avaliadas de forma integral, levando-se em conta a 
condição da pessoa com a lesão, o estado da lesão 
e os recursos psicossociais-ambientais aos quais o 
indivíduo está exposto. Desta forma, além da clas-
sificação de sua etiologia, devem ser considerados, 
também, aspectos como fatores de risco, avaliação 
nutricional, avaliação psicossocial e recursos so-
cioambientais. Além disso, a lesão também deve 
ser avaliada, sendo armazenadas informações so-
bre a localização da lesão, sua classificação no esta-
diamento de UPs, dimensões, volume, tecidos en-
volvidos, estado da pele, exsudado da úlcera, dor, 
sinais clínicos de infecção local, tempo de evolução 
e a própria evolução da lesão (BRASIL, 2013).

Dentre os cuidados, deve-se preconizar o alívio da 
pressão, evitando-se, então, a anóxia, a isquemia 
tissular, o que aumentará a viabilidade dos tecidos 
moles permitindo a cura. No caso de portadores 
de DM, a educação permanente deve existir, tendo 
em vista que o estímulo ao autocuidado faz parte 
das ações de prevenção de úlceras nos pés. Caso o 
doente desenvolva ulcerações, o tratamento deve 
ser imediato. Dentre as medidas para este trata-
mento, tem-se o cuidado da infecção quando exis-
tente, redução do apoio no pé doente, limpeza da 
ferida e a avaliação da necessidade de encaminha-
mento à atenção hospitalizada. Se houver querati-

nização nos bordos da lesão, medidas de remoção 
devem ser aplicadas para que a base da úlcera seja 
exposta (BRASIL, 2013).

Na área de tratamento de feridas, é comum autores 
referenciarem a utilização de AGE e sua efetivida-
de nos problemas relacionados à lesão de pele que 
vem sendo estudada desde 1929. Estes ácidos gra-
xos promovem quimiotaxia, atraindo leucócitos, e 
angiogênese, além de favorecerem a manutenção 
da umidade da pele, acelerando, também, o proces-
so de granulação tecidual. Isso facilitará a migração 
de fatores de crescimento, promovendo mitoses e a 
proliferação celular, aumentando a permeabilidade 
da membrana plasmática das células da pele. Desta 
forma, a utilização de óleo AGE auxilia o debrida-
mento autolítico, além de apresentar uma função 
bactericida para S. aureus. Alguns ácidos graxos, 
como os ácidos oleico e linoleico, podem ser utili-
zados em feridas como agentes pró-inflamatórios 
durante a fase inflamatória do processo de cica-
trização, desta forma, apresentando-se como uma 
contribuição na aceleração do processo de reparo 
tecidual (MOTA et al., 2015).

Além do AGE, também fora utilizado papaína, que 
é um composto originário do látex das folhas e dos 
frutos do mamão verde adulto, Carica papaya. É 
uma enzima proteolítica que pode ser utilizada 
em diversas patologias, sendo empregada em feri-
das sem efeitos colaterais relatados. Essa substân-
cia promove um apoio na remoção de exsudatos 
e células mortas, o que leva à redução do período 
necessário para o reparo tecidual, não afetando o 
tecido íntegro ao redor da lesão. 

Facilita a cicatrização da ferida, aproximando-a 
mais da estrutura original, pois digere os tecidos 
residuais e constituintes insolúveis do exsudato 
inflamatório, transforma fibrina e material gené-
tico em peptídeos quimiotáticos para fibroblastos, 
facilitando a cicatrização (ARAÚJO et al., 2014; 
LEITE et al., 2012). A colagenase (Iruxo®Mono) é 
um fármaco indicado na limpeza de feridas da pele 
de diferentes tipos, já que é uma enzima proteolí-
tica utilizada como agente desbridante em lesões 
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superficiais. Desta forma, promove a limpeza enzi-
mática das áreas lesadas, retirando ou dissolvendo 
os tecidos necrosados e as crostas. É uma prepara-
ção liofilizada derivada de filtrados purificados de 
culturas de Clostridium histolyticum e apresenta a 
função de decompor o colágeno em seu estado na-
tural ou desnaturado. Dentre suas ações, contribui 
para a formação de um tecido de granulação com 
subsequente reepitelização de úlceras da pele. 

E, também, SAF GelTM (BDM), que é um gel hidra-
tante e absorvente para feridas, não estéril, com-
posto por alginato de cálcio e carboximetilcelulose 
sódica. Sua função é criar um ambiente cicatricial 
úmido e ideal, favorecendo o processo natural de ci-
catrização da ferida. Ao mesmo tempo em que apre-
senta potencial para hidratar as feridas secas, é capaz 
de absorver o seu exsudato. É, portanto, indicado no 
tratamento de úlceras de pressão e de perna de estase 
venosa, queimaduras, cortes, abrasões e lacerações.

4. Conclusão
Conforme o que foi exposto, pode-se perceber que 
o indivíduo aqui analisado apresenta um histórico 
clínico complexo. Isto se deve ao fato de ele receber 
indicações de alternadas formas de tratamento me-
dicamentoso ao longo desses anos. Sua situação de 
saúde agrava-se com o passar do tempo e isto pode 
se relacionar, inclusive, a essa conduta alternada 
de tratamentos que se mostrou ineficaz no contro-
le de sua glicemia, já que, com o passar dos anos, 
além de não aderir adequadamente ao tratamento, 
o paciente apresentava constantes crises hipergli-
cêmicas, mesmo sob a utilização de medicamentos 
hipoglicemiantes e da própria insulina NPH.

Apesar desse complexo andamento no tratamento 
medicamentoso, os protocolos de enfermagem uti-
lizados estão condizentes com os apresentados na li-
teratura e demonstram que, apesar das amputações, 
o processo infeccioso de cicatrização sofreu melho-
ra graças a essa intervenção de cuidado. As medidas 
aplicadas no cuidado do ferimento superaram as 
crises hiperglicêmicas e, mesmo com a dificuldade 

de cicatrização e necessidade de outras intervenções 
cirúrgicas, foi possível preservar a vida do doente.

Entretanto, é perceptível que o agravamento da sua 
situação global de saúde pode levá-lo a compli-
cações mais densas, tendo em vista que há nítida 
progressão da doença renal, além da progressão do 
problema de SNC e SNP. Desta forma, recomen-
da-se que uma maior/melhor intervenção de pro-
fissionais da saúde seja realizada, a fim de tentar 
preservar a vida deste indivíduo, fornecendo-lhe 
boa qualidade de vida.

Foi possível conhecer a realidade do indivíduo ana-
lisado e, inclusive, identificar que há uma contradi-
ção em seu tratamento medicamentoso, que o leva, 
muitas vezes, ao abandono do tratamento com pio-
ra significativa do seu quadro de saúde. Em relação 
às técnicas utilizadas no tratamento das lesões, po-
de-se concluir que a utilização de fármacos especí-
ficos, que facilitem o processo de cicatrização aliada 
a um controle glicêmico adequado, é capaz de per-
mitir que o processo de reparo da lesão aconteça, 
caso contrário, a situação de saúde do indivíduo 
tende a piorar drasticamente, dificultando, ainda 
mais, os seus cuidados. Diante disso, é importante 
ressaltar que faz parte do papel da enfermagem a 
educação do paciente e dos familiares em relação 
ao autocuidado, peça fundamental na recuperação 
adequada e rápida do doente. Entretanto, no caso 
exposto, além da dificuldade em relação ao trata-
mento medicamentoso, já instalada no doente, 
também, a não aceitação dos protocolos de cuida-
do, o que dificultou ainda mais sua melhora.

Resta-nos a incógnita: se o tratamento medica-
mentoso fosse realizado através de um protocolo 
bem estabelecido e baseado em achados da litera-
tura da área, o andamento das amputações poderia 
ter outro desfecho? Percebe-se aqui, então, a neces-
sidade de ampliação do presente estudo em rela-
ção à área clínica e conduta médica, que não foram 
investigadas, permitindo que o acompanhamento 
do doente persista e que se possam unir os pro-
fissionais de saúde que o assistem em um cuidado 
integral, permitindo, de fato, a melhora da situação 
de saúde do indivíduo.
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ASSESSMENT OF NURSING CARE EVOLUTION IN LOWER LIMB AMPUTATION:  
CONDUCT AND MONITORING OF PRESSURE ULCER INJURY

Abstract

Diabetes Mellitus (DM) is still considerate a serious public health problem not only in Brazil but 
also around the world, and there is a growing incidence in relation to its complexity. The DM 
is a very peculiar situation and the lack of specific care, which often can lead the individual to 
a worsening of its situation. Being a multiple etiology and syndrome characterized by chronic 
hyperglycemia, its consequences are long term and include dysfunction and failure of various 
organs. In this perspective, this study aimed to show and discuss, based on scientific evidence, 
the developed treatment in a DM patient with amputation because of injuries caused by pressure 
ulcer in the lower limbs. The data presented were collected in the municipality of Simão Dias 
(SE), in the urban area, in the person’s house with DM, and in the Family Health Center (FHC) 
and Emergency Unit (EU) of that municipality. It was subject of study a man who was 51 years 
at the time of the information collected, diabetic, hypertensive and with lower limb amputated. 
The individual analyzed here presents a clinical complex history. Despite this progress in com-
plex medical treatment, nursing protocols used are consistent with those ones presented in the 
literature and show that, beyond the amputations, the infectious process of healing experienced 
improvement thanks to this care intervention.
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Diabetes Mellitus. Diabetic Foot. Nursing care.

Referências
ALMEIDA, S. A. et al. Avaliação da qualidade de vida 
em pacientes com diabetes mellitus e pé ulcerado. Rev 
Bras Cir Plást. v. 28, n. 1, p. 142-6, 2013.

ARAUJO, E. Q. X.; et al. Papaína-ureia como agente de-
bridante: revisão da literatura. Revista Baiana de Saúde 
Pública, v. 38, n. 3, p. 636-46, 2014.

BRASIL, Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado 
da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013.

CARVALHO, S. S.; SILVA, T. M. A.; COELHO,  J. M. 
F. Contribuições do tratamento não farmacológico para 
Diabetes Mellitus tipo 2. Rev Epidemiol Control Infect., v. 
5, n. 2, p. 59-64, 2015.

CÔRTES, S. M. S. O tratamento de ferida: um artigo de 
revisão. Revista de Divulgação Científica Sena Aires, v. 2, 
n. 1, p. 55-64, 2013.

FERREIRA, S. B. D. Cuidados farmacêuticos na diabetes 
tipo 2: educação do doente diabético [dissertação]. Uni-
versidade do Algarve. Portugal, 2013.

GAERTNER, F. et al. Procedimentos relacionados ao 
uso de insulina por portadores de diabetes mellitus tipo 
I e tipo II. Revista Contexto & Saúde, v. 14, n. 24, p. 
44.53, 2014.

LEITE, A. P. et al. Uso e efetividade da papaína no pro-
cesso de cicatrização de feridas: uma revisão sistemáti-
ca. Rev. Gaúcha Enferm, v. 33, n. 3, p. 198-207, 2012.

MARTIN, I. S.; et al. Causas referidas para o desenvolvi-
mento de úlceras em pés de pessoas com diabetes melli-
tus. Acta Paul Enferm., v. 25, n. 2, p. 218-24, 2012.

MEDEIROS, P. H.; ARAÚJO, C. A. B. Risco de amputa-
ção em polineuropatia diabética. Revista UNILUS Ensi-
no e Pesquisa, v. 11, n. 25, p. 5-9, 2014.



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 5, n. 5, p. 43-54, jan./jun. 2017  |  54 

SANTANA, E.C.; SILVA, J.N.; SANTOS, M.S.M.; BARRETO, T.F. | Avaliação da evolução do tratamento de enfermagem em amputação...

MOTA, D. et al. Evidências na utilização dos ácidos gra-
xos essenciais no tratamento de feridas. Ciências Bioló-
gicas e Saúde Unit., v. 2, n. 3, p. 55-64, 2015.

SEABRA, L.; COUTINHO, V. Técnica para realização 
de curativos. Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro. 2014. Disponível em: <http://www.hupe.uerj.br/
Administracao/AD_coordenacao/AD_Coorden_pu-
blic/POP%20CDC.%20056.%20006.%20T%C3%89C-
NICA%20PARA%20REALIZA%C3%87%C3%83O%20
DE%20CURATIVOS.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2014.

SIGWALT, F. R.; SILVA, R. C. R. Resistência à insulina 
em adolescentes com e sem excesso de peso de um mu-
nicípio da Grande Florianópolis-SC. Rev. Bras. Enferm., 
v. 67, n. 1, p. 43-7, 2014.

SILVA, C. A. M. et al. Pé diabético e avaliação do risco 
de ulceração. Revista de Enfermagem Referência, v. IV, n. 
1, p. 153-61, 2014.

SIQUEIRA, A. S.; SANTOS, N. A.; MELO, J. M. Impor-
tância da cobertura ideal e técnicas assépticas no trata-
mento de úlcera por pressão. Ensaios Cienc, Cienc Biol 
Agrar Saúde, v. 9, n. 3, p. 124-9, 2015.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Contro-
le Intensivo da glicemia e melhora os desfechos renais 
em pacientes com diabetes tipo 2. 2014. Disponível em 
<http://www.diabetes.org.br/ultimas/controle-intensi-
vo-da-glicemia-melhora-os-desfechos-renais-em-pa-
cientes-com-diabetes-tipo-2>. Acesso em: 28 out. 2014.

http://www.hupe.uerj.br/Administracao/AD_coordenacao/AD_Coorden_public/POP%20CDC.%20056.%20006.%20T%
http://www.hupe.uerj.br/Administracao/AD_coordenacao/AD_Coorden_public/POP%20CDC.%20056.%20006.%20T%
http://www.hupe.uerj.br/Administracao/AD_coordenacao/AD_Coorden_public/POP%20CDC.%20056.%20006.%20T%
http://www.hupe.uerj.br/Administracao/AD_coordenacao/AD_Coorden_public/POP%20CDC.%20056.%20006.%20T%
http://www.hupe.uerj.br/Administracao/AD_coordenacao/AD_Coorden_public/POP%20CDC.%20056.%20006.%20T%
http://www.diabetes.org.br/ultimas/controle-intensivo-da-glicemia-melhora-os-desfechos-renais-em-pac
http://www.diabetes.org.br/ultimas/controle-intensivo-da-glicemia-melhora-os-desfechos-renais-em-pac
http://www.diabetes.org.br/ultimas/controle-intensivo-da-glicemia-melhora-os-desfechos-renais-em-pac


Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 5, n. 5, p. 55-61, jan./jun. 2017  |  55 

A ANEMIA MEGALOBLÁSTICA  
E SEUS EFEITOS FISIOPATOLÓGICOS

Lílian Silva Mateó de Sá*

Resumo

As anemias megaloblásticas são ocasionadas por inúmeros defeitos na síntese do DNA, ocasio-
nando, assim, um conjunto comum de anormalidades hematológicas do sangue periférico e da 
medula óssea. Os principais acometidos são gestantes, lactentes, crianças abaixo da linha de po-
breza, idosos e indivíduos com deficiência de fator intrínseco. Nesta perspectiva, verifica-se a im-
portância do conhecimento sobre a anemia megaloblástica. Para atender tal demanda, este artigo 
tem por objetivo reunir informações sobre como a anemia megaloblástica se instala, abordando 
ainda os aspectos clínicos, suas causas, bem como seu diagnóstico, tratamento e prevenção. Para 
tal, foi realizado levantamento bibliográfico. Nota- se a importância do diagnóstico precoce e 
do tratamento dessa anemia, uma vez que, se não tratada, a deficiência crônica da vitamina B12 
pode conduzir, além das alterações hematológicas, a manifestações digestivas, cardiovasculares 
e neuropsiquiátricas irreversíveis. A falta dessa vitamina pode ainda levar a uma deficiência de 
ácido fólico, que, por sua vez, tem papel fundamental no processo da multiplicação celular, de-
senvolvendo, portanto, um quadro de anemia além de pancitopenia.

Palavras-chave:  Anemia Megaloblástica. Vitamina B12. Vitamina B9. Cobalamina.

* Biomédica Citogeneticista. Especialista em Hematologia e Hemoterapia Laboratorial pela Atualiza Cur-
sos. E-mail: lilianmate8crbm_ssa@hotmail.com

1. Introdução
As anemias megaloblásticas são ocasionadas por 
inúmeros defeitos na síntese do DNA ocasionan-
do, assim, um conjunto comum de anormalidades 
hematológicas do sangue periférico e da medula 
óssea. Para a síntese normal do DNA e da hemato-
poese, são necessárias duas vitaminas: a Vitamina 
9, conhecida como Ácido Fólico, e a Vitamina B12, 
conhecida como Cobalamina. Quando há alguma 

deficiência de um destes fatores, as hemácias não 
conseguem produzir DNA, prejudicando a matu-
ração nuclear (a hemácia em formação possui nú-
cleo) (OLIVEIRA, 2009).

Segundo Rocha (2012), a vitamina B12 é sintetiza-
da por bactérias e estão presentes em, praticamen-
te, todas as formas de tecidos animais, os quais ad-
quirem a vitamina B12 indiretamente a partir das 
bactérias. Seu nível mais alto encontra-se no fíga-

mailto:lilianmate8crbm_ssa%40hotmail.com?subject=
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do de animais, com 50% dos estoques corporais 
encontrados neste órgão, e não podem adquiridos 
através de hortaliças e frutas.

Várias horas são necessárias para a absorção da vi-
tamina B12. O fator intrínseco (FI) não é absorvi-
do pelo intestino, sendo expelido sem transforma-
ção. A vitamina B12, absorvida no íleo terminal, é, 
então, ligada à Tc II (Transcobalamina II), adentra 
a circulação portal e é distribuída para as células 
que expressam receptores específicos, os quais in-
ternalizam a vitamina na forma de complexo Tc-
-vitamina B12, relatam Paniz et al. (2005).

Em países industrializados, foram feitos estudos 
sobre a vitamina B12, os quais apontaram uma 
prevalência da deficiência de vitamina B12 na po-
pulação geral próxima a 20% (5%-60%, conforme 
a definição de deficiência de vitamina usada no es-
tudo). Já em países em desenvolvimento, foi verifi-
cada alta deficiência de vitamina B12 em gestantes, 
lactantes e crianças em período de amamentação. 
Além disso, estudos com crianças maiores, não lac-
tentes, demonstraram que 33%-52% dos indivíduos 
deste grupo apresentavam baixos níveis plasmáticos 
de vitamina B12, finalizam Paniz et al. (2005).

A anemia megaloblástica pode apresentar, no he-
mograma e na leitura de lâmina em microscopia, 
como resultado, uma macrocitose, muitas vezes, 
acompanhada de uma hipocromia, além da hiper-
segmentação dos neutrófilos. Um desequilíbrio 
no crescimento das células que gera a expressão 
da própria anemia. O aumento da Homocísteina 
e a diminuição das quantificações séricas de coba-
lamina e ácido fólico também são diagnóstico da 
doença, explicam Alegre et al. (2009).

As causas dessa doença estão associadas a dietas 
inadequadas, perdas excessivas, má absorção e ou-
tras causas, como o alcoolismo e hepatopatias. Nas 
causas congênitas, podem ser por Acidúria orótica, 
Síndrome de Lesch-Nyham e anemia diseritropoé-
tica, enquanto nas adquiridas por drogas estão os 
contraceptivos, Fenintoína, Fenobarbital, Hidro-

xiureia, Primidona, Aciclovir, entre outras (LOU-
REIRO, 2007).

Em crianças, praticamente, só ocorre por rarís-
simos defeitos genéticos e já nos adultos é muito 
raro, a sua incidência aumenta a partir da meia 
idade até a velhice. A dosagem do exame de vita-
mina B12 está se tornando um componente indis-
pensável da revisão médica dos pacientes idosos e, 
com isso, vem apresentando uma prevalência de 2 
a 3% aos 60 anos e aumento com o decorrer da ida-
de (FAILACE et al., 2015).

Na gravidez, os riscos de malformações fetais au-
mentam com a deficiência da vitamina B12, oca-
sionando defeitos no tubo neural e constituindo-se 
uma das mais comuns alterações congênitas. Logo, 
é importante a identificação da deficiência da vi-
tamina B12, pois o tratamento inapropriado com 
ácido fólico (vitamina B9), que corrige os sinais 
hematológicos, acaba por mascarar a deficiência da 
vitamina B12, proporcionando o desenvolvimento 
de sintomas neurológicos através de provável acele-
ramento da desmielinização neuronal que ocasiona 
danos neurológicos, relatam Paniz et al. (2005).

A anemia megaloblástica é considerada como um 
sinal de doença e que deve ser investigada. Sua 
confirmação em exames laboratoriais tem como 
características em lâmina uma macrocitose (VCM 
> 110), ovalócitos, neutrófilos hipersegmentados, 
pontilhado basofílico, corpúsculo de Howell Jolly, 
Anel de Cabot, além de leucopenia e plaquetope-
nia (LOUREIRO, 2007).

Quando a doença é diagnosticada precocemente, 
o paciente não desenvolve as complicações. O He-
mocentro da Unicamp recebe, em média, dez pa-
cientes por mês em estado gravíssimo, magérrimos, 
com níveis baixíssimos de hemoglobina, com gra-
ves distúrbios neurológicos, incapacitados de andar 
e controlar esfíncteres, relata a hematologista Sara 
Saad em entrevista ao Jornal Unicamp (2006).

Segundo Henry (2012), a prevalência real da de-
ficiência de cobalamina na população geral é des-
conhecida, porém, aumenta com a idade. Aproxi-
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madamente 15% dos adultos com mais de 65 anos 
apresentam achados laboratoriais de deficiência da 
vitamina B12.

Segundo a hematologista Sara Saad, uma campa-
nha nacional para conscientização populacional 
sobre a gravidade da anemia megaloblástica seria 
importante, assim como ocorreu com a anemia 
ferropriva, na década de 1960, no Brasil. Ela en-
fatiza os riscos sobre a redução dessa vitamina no 
organismo. É preciso uma mobilização para que o 
País produza e disponibilize, nas farmácias básicas, 
medicamentos baratos para o tratamento, finaliza 
a hematologista Sara Saad em entrevista ao Jornal 
Unicamp (2006).

2. Metodologia
Este estudo fará uma revisão bibliográfica descri-
tiva, com abordagem qualitativa, sobre os efeitos 
fisiopatológicos da anemia megaloblástica, em que 
descreve as características de determinadas popu-
lações ou fenômenos, segundo Gil (2008).

Foram utilizados 07 artigos, 04 livros, além de ima-
gens, publicação de jornal, manual de congresso e 
de curso publicados durante o período de 2005 a 
2015. Os descritores utilizados para as buscas dos 
materiais foram: Anemias, Anemia megaloblásti-
ca, Vitamina B12, Deficiência da vitamina B12. 

O material utilizado foi de língua portuguesa e, 
como critérios de inclusão, artigos e estudos re-
ferentes à anemia megaloblásticas, publicados a 
partir de 2005, inclusive. O critério de exclusão 
determinante englobou artigos com publicação 
anterior a 2005.

3. Resultados e Discussão
A anemia megaloblástica tem como característica 
o aumento de todas as células do corpo que pro-
liferam rapidamente, incluindo células da medula 
óssea. A principal anormalidade é a diminuição da 
capacidade de síntese do ácido desoxirribonucléi-
co (DNA). As células apresentam uma fase de re-

pouso mitótico prolongada e um bloqueio precoce 
da mitose, relata Henry (2012).

Na falta da vitamina B12 ou ácido fólico, não há a 
síntese de timina e, com isso, os cromossomos não 
se duplicam, não havendo, assim, a divisão celular. 
As hemácias, como já possuem tempo médio de 
sobrevivência, serão retiradas, porém, não ocorre-
rá a sua reposição. A anemia ocorre com o déficit 
de vitamina B12 e ácido fólico (LOUREIRO, 2007).

A deficiência da vitamina B12 pode gerar gastrite 
desencadeada por diferentes mecanismos. Um de-
les é de origem imunológica e o outro, de origem 
bacteriana. A diferença é que, na de origem imu-
nológica, o doente destrói suas próprias células do 
estômago, fenômeno muito comum em mulheres 
acima de 25 anos e também em idosos associados a 
doenças da tireoide e ao vitiligo. Já de origem bac-
teriana, que é responsável pelas úlceras e gastrites 
em homens e mulheres de qualquer faixa etária, é 
a bactéria Helicobacter pylori (H.pylori); pode ser 
diagnosticada por endoscopia e seu tratamento é 
feito com antibiótico. Sem essa providência, a gas-
trite torna-se uma lesão que, no prazo de cinco a 
dez anos, pode comprometer a eficiência da absor-
ção de vitamina B12, explica a hematologista Sara 
Saad em entrevista ao Jornal Unicamp (2006).

As manifestações clínicas dessa deficiência são 
polimórficas, variando de estados mais suaves até 
condições severas. Essa desordem, classificada 
como anemia megaloblástica, está associada a sin-
tomas neurológicos com frequente aparecimento 
da tríade: fraqueza, glossite e parestesias. Alguns 
achados em lâminas são a presença de macro-o-
valócitos, neutrófilos hipersegmentados, além de 
plaquetopenia. No estudo da medula óssea, a hi-
percelularidade na medula apresenta maturação 
anormal, relatam Paniz et al. (2005).

Os sintomas, como cansaço e palidez acentuada, 
são características dos efeitos fisiopatológicos da 
anemia megaloblástica, assim como língua lisa e 
careca, ardor lingual, sensações parestésicas em 
membros inferiores e mãos (neuropatia perifé-
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rica), dificuldade para locomoção, perturbações 
esfincterianas, hipo ou hiperflexia e perturbação 
mental mais ou menos acentuada (alucinações ou 
demência). Os sintomas neurológicos são decor-
rentes da degeneração dos cordões laterais e poste-
riores da medula espinhal, explica Lorenzi (2006).

O transtorno de humor pode estar associado à de-
ficiência dessa vitamina, isso porque a propriedade 
da vitamina B12 e o ácido fólico possuem o papel 
de metilar moléculas precursoras de monoaminas, 
como serotonina, noradrelina e dopamina. Além 
das monoaminas, a síntese S-adenosil-metionina 
(SAM), responsável por varias reações de metila-
ção no cérebro e com possíveis efeitos de humor, 
também depende da vitamina B12 e do acido fóli-
co, descreve Rocha (2012). 

O uso de alguns medicamentos – fenobarbital, fe-
nitoína e anticonceptivos orais – tem prejudicado 
a absorção do acido fólico associando à anemia 

megaloblástica. O medicamento metotrexato age 
como antagonista do ácido fólico, podendo provo-
car anemia megaloblástica devido à deficiência do 
ácido fólico, e a maior incidência está entre os ido-
sos e pessoas de renda baixa devido a dietas inade-
quadas, explica Oliveira (2009).

A redução dos estoques hepáticos e da concentra-
ção sérica de cobalamina pode resultar em anemia 
megaloblástica e, potencialmente, em problemas 
neurológicos severos. A homeostase da cobalamina 
é mantida após ingestão de produtos animais ricos 
em proteínas ligadoras de cobalamina. A digestão 
de ácido gástrico e pepsina libera cobalamina da 
ingestão de proteína intragástrica ligada à proteína 
R. O complexo dessa proteína R e a cobalamina são 
clivados por proteases pancreáticas no lúmen, onde 
a cobalamina se combina com o fator intrínseco se-
cretado pelo estômago, receptor mediato ativo no 
transporte do íleo, informa Rocha (2012).

Figura 1. Glossite na língua

Fonte: <http://www.fisioterapiaparatodos.com>

A deficiência dessa vitamina B12 é polimórfica e 
varia de estados mais brandos até condições muito 
graves. É um transtorno que se manifesta por um 
quadro clássico, caracterizado por anemia megalo-
blástica (glóbulos vermelhos grandes e imaturos), 
associada a sintomas neurológicos com frequente 
tríade: fraqueza, glossite e parestesia. As alterações 

da deficiência são caracterizadas pela diminuição 
de hemoglobina e também baixas de contagem de 
plaquetas, relata Rocha (2012).

A população que realiza a cirurgia bariátrica pos-
sui os níveis de Vitamina B12 baixos, que variam 
entre 200 a 400pg/ml (normal 400 a 1100pg/ml). 
Estudos demonstraram que cerca de 30% a 37 % 

http://www.fisioterapiaparatodos.com
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dos pacientes operados apresentam deficiência de 
vitamina B12 (< 250pg/ml), entre 1 e 9 anos após 
a cirurgia. A alimentação por si só não recupera a 
deficiência de vitamina B12 em pacientes após ci-
rurgia bariátrica. A melhor escolha de tratamento 
é o combinado, ou seja, a orientação dietética e o 

tratamento medicamentoso. O suplemento vita-

mínico é obrigatório e de extrema necessidade, e 

o paciente deve entender as razões pelas quais ele 

precisa aderir, com rigor, a essa medida, conclui 

Rocha (2012).

Figura 2. Neutrófilo hipersegmentado

Fonte: <http://www.interne.com.br>

Segundo Failace et al (2015), é constante a presen-
ça de neutrófilos hipersegmentados com valores de 
lóbulos nucleares iguais ou acima de 06 e de gran-
de talhe, conhecidos como pleocariócitos, os quais 
costumam preceder a anemia.

A anemia megaloblástica é reconhecida pelas ca-
racterísticas do VCM (volume corpuscular médio), 
além das características morfológicas vistas em es-
fregaço. A carência da vitamina B12 é causada me-
nos pelo abastecimento insuficiente e mais por uma 
deficiência na absorção, enquanto a carência do 
acido fólico apresenta, frequentemente, uma causa 
nutricional (alcoolismo) e pode ser parcialmente 
agravada pelo uso de medicamentos (cotrimoxazol, 
triamteren, entre outros) (FREUND, 2011).

Parasitas como o Diphyllobothrium latum, que é 
encontrado em peixes, podem ocasionar a defi-

ciência de absorção da vitamina B12. O parasita, 
ao infestar o hospedeiro humano, é capaz de retirar 
a vitamina do intestino delgado, constituindo uma 
causa rara de deficiência de vitamina B12. Geral-
mente, é necessário um longo período de infes-
tação para que ocorra depleção significativa com 
consequente anemia megaloblástica. A parasitose 
tem sido relatada na Finlândia, na Rússia, na Es-
candinávia, na região dos Grandes Lagos, Estados 
Unidos, no Japão e no norte da Europa, segundo 
Futterleib et al. (2005).

A dosagem sérica da Vitamina B12 é um exame la-
boratorial importante na avaliação do paciente ido-
so, pois permite o diagnóstico da deficiência antes 
do aparecimento da anemia e dos sintomas neuro-
lógicos. A reposição parenteral da B12 promove, em 
alguns pacientes, significativa melhora das condi-
ções mentais, conforme Futterleib et al. (2005).

http://www.interne.com.br


Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 5, n. 5, p. 55-61, jan./jun. 2017  |  60 

SÁ, L. S. M. | A Anemia Megaloblástica e seus efeitos fisiopatológicos

O diagnóstico laboratorial correto e precoce dessa 
deficiência representa um desafio. A utilização das 
dosagens do acido Metilmalônico (MMA) e da Ho-
mocisteina (Hcy) pode ajudar no diagnóstico da defi-
ciência de vitamina B12, explanam Paniz et al. (2009).

A qualidade de vida do indivíduo com a carência 
de vitamina B12 pode reduzir devido à anemia e al-
terações neurológicas que são progressivas e fatais, 
se não houver tratamento. Anos de absorção inade-
quada são necessários para o esgotamento das re-
servas de B12 do organismo, mas, a partir desse fato, 
a anemização é rápida. Os sinais podem ser: glossite, 
parestesia das extremidades e deterioração mental 
irreversível, de acordo com Futterleib et al. (2005).

4. Conclusão 
A anemia megaloblástica já está sendo considerada 
como um problema de saúde pública no mundo, 

sendo o distúrbio hematológico com grande recor-
rência na população. Seu quadro clínico está asso-
ciado às carências nutricionais que levam à falta de 
fatores essenciais para a produção dos eritrócitos, 
tais como a vitamina B12 e o ácido fólico. Uma 
falha na maturação do material genético celular 
evidencia sua gravidade, uma vez que está relacio-
nada ao desenvolvimento de quadros de anemia 
acentuada, além de pancitopenia severa. 

O tratamento dessa deficiência deve ser tratado 
com doses diárias de vitamina B12 e ácido fólico, 
de acordo com orientação médica, dependendo da 
etiologia da anemia. Há a necessidade de conscien-
tização da população, através de políticas de saúde 
que levem informações essenciais, do tipo “como 
se alimentar corretamente”, uma vez que a maioria 
das pessoas não tem conhecimento de que a carên-
cia de nutrientes como a vitamina B12 e o ácido 
fólico pode levar a causas irreversíveis. 

THE MEGALOBLASTIC ANEMIA AND ITS EFFECTS PATHOPHYSIOLOGICAL

Abstract

The megaloblastic anemias are caused by numerous defects in DNA synthesis thus producing a 
set of common hematologic abnormalities in peripheral blood and bone marrow. The main af-
fected are pregnant women, infants, children below the poverty line, the elderly and individuals 
with intrinsic factor deficiency. In this perspective, there is the importance of knowledge about 
the megaloblastic anemia, to meet such demand, this article aims to gather information on me-
galoblastic anemia sets in, still addressing the clinical aspects, their causes and their diagnosis, 
treatment and prevention. To this end, we conducted a literature survey. It was note if the impor-
tance of early diagnosis and treatment of this anemia, since if left untreated the chronic deficiency 
of vitamin B12 can lead beyond hematologic change, digestive, cardiovascular and irreversible 
neuropsychiatric manifestations. The absence of this vitamin can still lead to a deficiency of folic 
acid, which in turn plays a fundamental role in the process of cellular multiplication, thereby 
developing a anemia addition to pancytopenia
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B12 vitamin. Cobalamin. Megaloblastic anemia.Vitamin B9.
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A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO NA UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL PELOS 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Larissa Cruz de Jesus*

Resumo

O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) proporciona uma experiência ao 
recém-nascido muito diferente daquela da vida uterina, uma vez que este é o lugar ideal para o 
crescimento e desenvolvimento fetal. Assim, é importante realizar a investigação sobre este tema 
como forma de contribuir para o desvelo da compreensão dos profissionais de saúde sobre a Polí-
tica de Nacional de Humanização (PNH) e a criação de estratégias que possam facilitar a prática 
da humanização no ambiente de terapia intensiva neonatal e pediátrica. Este estudo, que foi rea-
lizado a partir da pesquisa bibliográfica, teve como objetivo avaliar a assistência da humanização 
dos profissionais de enfermagem na unidade de terapia intensiva neonatal. Para o levantamento 
dos artigos, consideraram-se publicações entre o período de 2010 e 2015. Os resultados e discus-
são deste estudo foram organizados e dispostos em 3 categorias: Conhecendo o ambiente da UTI 
Neonatal, A política Nacional de Humanização na UTIN e Ações humanísticas pelos profissio-
nais de enfermagem. Conclui-se que é necessário um olhar mais amplo e cuidadoso dos gestores 
em relação à qualidade da produção de cuidados em saúde neonatal e qualidades de trabalho para 
os profissionais de enfermagem.

Palavras-chave: Humanização. Enfermagem. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

* Enfermeira. Especialista em Enfermagem em UTI Neonatal e Pediátrica pela Atualiza Cursos. E-mail: 
larissacruzdj@hotmail.com

1. Introdução
A criança é um ser singular, pleno de potencialida-
des, vivenciando durante toda sua vida intrauteri-
na e desde o momento do nascimento uma linha 
de transformações que serão decisivas para o seu 
crescimento e desenvolvimento saudáveis. Ter um 
bebê em casa é motivo de alegria, de emoção, an-

siedade para muitas famílias e o diagnóstico positi-
vo é a possibilidade real de atender ao desejo de ter 
o primeiro filho ou ter outros filhos após outras ex-
periências com a maternidade (REIS et al., 2013).

Tudo o que os futuros pais esperam é uma gestação 
tranquila e sem intercorrências, sentimentos que 
invadem a vida desses pais neste momento, quan-

mailto:larissacruzdj%40hotmail.com?subject=
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do se deparam com um bebê recém-nascido, frágil, 
de baixo peso e ainda incapaz de sobreviver sem 
cuidados especiais, intensivos, buscando por uma 
assistência humanizada (NEVES et al., 2010). 

O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva Neo-
natal (UTIN) dá uma experiência ao recém-nas-
cido bastante diferente daquela da vida uterina, 
uma vez que este é o ideal para o crescimento e 
desenvolvimento fetal. Embora a importância da 
UTIN para os neonatos seja zelar pelo bem-estar 
da criança em todos os seus aspectos, ela é, por ex-
celência, um ambiente que causa apreensão e até 
temeridade para aqueles que não estão acomoda-
dos às suas rotinas. Tal espaço é repleto de luzes 
fortes e constantes, ruídos, mudanças de tempera-
tura, interrupção do sono, visto que são necessárias 
repetidas avaliações e procedimentos, acarretando, 
muitas vezes, desconforto e dor, que podem preju-
dicar o bebê no seu desenvolvimento e interferir na 
atuação dos profissionais e no comportamento das 
famílias (PEIXOTO et al., 2011). 

A partir de meados do século XX, graças ao desen-
volvimento tecnológico notado, existe uma grande 
quantidade de equipamentos nas Unidades de Te-
rapia Intensiva Neonatais (UTIN) para assistência 
aos neonatos hospitalizados, cuja finalidade é pos-
sibilitar o crescimento da taxa de sobrevida com 
melhor qualidade de vida (SPIR et al., 2011).

O uso da tecnologia pelas equipes de saúde nas 
UTIN traz numerosos benefícios à saúde dos re-
cém-nascidos (RN), mas, ao mesmo tempo, pode 
acarretar danos à saúde dos bebês e sequelas em 
longo prazo (PEIXOTO et al., 2011). 

Avanços técnico-científicos analisados nos últi-
mos anos, aliados à implantação de UTIN, permi-
tiram a sobrevida de neonatos em estado crítico, 
considerados inviáveis (PEIXOTO et al., 2011), 

tendo contribuído para uma redução significa-
tiva no índice da mortalidade infantil no Bra-
sil, representando uma queda de 44% (VÉRAS; 
YÉPEZ, 2010). 

Estas evoluções transformaram intensamente o 
ambiente de cuidado do recém-nascido (RN), es-
tabelecendo hoje um dos focos de atenção dos pro-
fissionais que assistem ao neonato e suas famílias. 
Um dos aspectos de grande importância a ser ana-
lisado dentro da UTIN são os ruídos. Quanto aos 
pais dos neonatos hospitalizados, os estudos com-
provam que a UTIN aumenta o nível de estresse, 
por se tratar de um local de acesso restrito, com 
a presença de procedimentos invasivos, em que o 
RN permanece ligado a fios e múltiplos aparelhos. 
Ao mesmo tempo, várias pesquisas constatam que 
os ruídos causados pelos aparelhos atrapalham a 
audição e reconhecimento das vozes dos pais pelo 
bebê, diminuindo, assim, o processo interacional 
com os genitores. Esses dois fatores podem atra-
palhar a presença dos pais junto ao filho hospita-
lizado e interferir no desenvolvimento do apego 
(PEIXOTO et al., 2011). 

Entretanto, o foco do cuidado, na maioria das ve-
zes, é afastado para a maquinaria ao seu redor e 
sua condição de doença, pois, no ambiente da 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 
a equipe está voltada para dominar e manusear as 
ferramentas que auxiliam o cuidar. A tecnologia, 
que está inserida no processo de trabalho, tanto no 
ambiente como nas relações interpessoais, se apre-
senta com a finalidade de adequar os resultados de 
forma positiva. No contexto da saúde, é sentido 
que, ao mesmo tempo em que trazem inovações, 
várias alternativas terapêuticas, por outro lado, 
podem “atrapalhar” o cuidado humanizado (CA-
SIMIRO, 2012). 

A humanização deve ser vista como uma das di-
mensões essenciais para ultrapassar as fronteiras, 
muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de 
saber e/ou poder que se ocupam da produção da 
saúde. No contexto dos serviços de saúde, essa te-
mática tem sido bastante ressaltada nos serviços de 
saúde, porém pouco se tem visto na prática, uma 
vez que o ato de humanizar se confunde com con-
cepções do senso comum. Objetivou-se identificar 
o conhecimento do profissional da saúde sobre a 
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Política Nacional de Humanização (PNH) e per-
ceber ações desenvolvidas pelos profissionais da 
saúde na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN) propostas pela PNH (CASIMIRO, 2012). 

Nessa direção, a proposta do Programa Nacional 
de Humanização da Assistência Hospitalar passou 
a ser uma política nacional, lançada em 2004, de-
nominada Política Nacional de Humanização da 
Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde (Hu-
maniza SUS). Essa política visa à formulação de 
uma nova cultura institucional, com a instauração 
de novos padrões de relacionamento ético entre 
usuários, técnicos e gestores com vistas à melhoria 
da qualidade da assistência (SPIR et al., 2011). 

Porém, mesmo com dez anos de publicação, foi 
evidenciado que a implantação da PNH em insti-
tuições de saúde ainda apresenta fragilidades, con-
tribuindo para a continuidade dos problemas que 
incentivaram a sua criação. Dentre as dificuldades 
que interferem na ação da humanização nos ser-
viços de saúde está a compreensão desta política 
pelos profissionais. Foram realizados estudos com 
técnicos em enfermagem de uma unidade de tera-
pia intensiva (UTI) neonatal que constataram que o 
conceito de humanização está vinculado, principal-
mente, às boas relações entre os trabalhadores pre-
sentes na unidade de cuidado (REIS et al., 2013).

Dessa forma, é importante alcançar uma investiga-
ção sobre esta temática, como forma de contribuir 
para o desvelo da compreensão dos profissionais 
de saúde sobre a Política Nacional de Humaniza-
ção (PNH) e a criação de estratégias que possam 
facilitar a prática da humanização no ambiente de 
terapia intensiva neonatal e pediátrica (REIS et al., 
2013). A atuação da equipe de enfermagem é de 
extrema importância, por meio do cuidado huma-
nizado, atento e acolhedor, esclarecendo os pais 
sobre suas possíveis dúvidas, anseios e problemas 
encontrados (SANTOS et al., 2012). Justifica-se, 
portanto, a elaboração deste trabalho, com aponta-
mentos que intuem experiências vivenciadas pelos 
profissionais de enfermagem, da importância em 

exercer a humanização do cuidado na prática em 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e 
da aproximação da pesquisadora com os referen-
ciais teóricos sobre a humanização do cuidado ao 
RN em UTIN. 

Assim, partir dessas considerações, o presente es-
tudo tem como objetivo avaliar a assistência da 
humanização dos profissionais de enfermagem na 
unidade de terapia intensiva neonatal.

2. Metodologia
Para a elaboração deste trabalho, realizou-se revi-
são bibliográfica narrativa, formulada através de 
material disponível sobre o tema, decorrente de 
pesquisas antecedentes e em documentos impres-
sos, artigos, tese e livros.

A revisão de pesquisa qualitativa tem seu interes-
se voltado à experiência humana, com ênfase em 
seus processos e nos significados atribuídos pelas 
pessoas aos fenômenos vivenciados, permitindo a 
elucidação de seus modos de proceder frente a es-
ses eventos (SPIR et al., 2011).

Foram rastreados trabalhos científicos, a fim de 
tornar-se um estudo exclusivo. Utilizou-se o Portal 
de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), que serviu como lin-
guagem única dos artigos pesquisados. Para a te-
mática, selecionaram-se os seguintes descritores: 
Neonatal, Humanização. Foram localizados 128 
artigos, que, posteriormente, refinou-se com tex-
tos em Português e datas de publicação de 2010 até 
2015, sendo reduzido o quantitativo para 29 arti-
gos. Destes, optamos por apenas 11 artigos e 1 tese.

As bases de dados encontradas foram: SciELO, 
MEDLINE e Directory of Open Access Journals 
(DOAJ). Em seguida, traçaram-se os critérios de in-
clusão para os artigos científicos, definindo-se que 
os trabalhos estivessem na íntegra, de acordo com o 
objetivo do estudo, estivessem disponíveis gratuita-
mente, trabalhos dentro dos critérios exigidos pelos 
CAPES. A busca foi delimitada pela língua portu-
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guesa. Como critério de exclusão, todos os artigos 
que não respondessem aos critérios de inclusão.

O levantamento dos artigos considerou publica-
ções entre o período de 2010 e 2015, favorecendo 
os parâmetros de pesquisa na atualidade. Tem-se a 
clareza de que esta pesquisa não contempla todas 
as publicações brasileiras e internacionais sobre a 
temática. Contudo, a análise dos textos nacionais 
e internacionais possibilitou traçar um panorama 
aprofundado e extensivo da temática. 

Na busca pelo Portal CAPES, obtivemos um total 
de 12 artigos, a partir de então, iniciamos a delimi-

tação do tema, sendo percorridos: levantamento 
bibliográfico preliminar, formulação do problema, 
objetivo específico e objetivo geral, busca das fon-
tes, fichamento do material, organização lógica do 
assunto e redação do texto. Para facilitar a pesqui-
sa e seu nível de qualidade, foi criado, inicialmente, 
um quadro que representasse melhor os 12 artigos. 
Este quadro descreveu o perfil dos artigos publica-
dos: autores, título do artigo, periódicos, indicativo 
de qualidade pelo CAPES e ano de publicação para 
demonstração. Em seguida, no item 3, optou-se 
por uma discussão analítica com base nos autores 
inseridos no estudo.

Quadro I. Perfil dos artigos publicados. A tabela descreve: autores, título do artigo, periódicos, indicativo 
de qualidade pelo CAPES e ano de publicação. (continua)

Autores Título do artigo Periódicos

Nível de 
qualidade 
de estudo 

(CAPES)

Ano de  
publicação

Spir EG, Soares AVN, 
Wei CY, Aragaki 
IMM, Kurcgant P

A percepção do acompanhante sobre 
a humanização da assistência em 

uma unidade neonatal

Rev. Escola de 
Enfermagem 

USP
A2 2011

Peixoto PV, Bal-
bino FS, Chimirri 
V, Pinheiro EM, 
Kakehashi TY

Ruído no interior das incubadoras 
em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal

Acta Paul En-
ferm

A2 2011

Peixoto PV, Araújo 
MAN, Kakehashi TY, 

Pinheiro EM

Nível de pressão sonora em Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal

Rev. Escola de 
Enfermagem 

USP
A2 2011

Véras RM, Vieira 
JMF, Morais FRR

A Maternidade Prematura: O 
Suporte Emocional Através da Fé e 

Religiosidade

Rev. Psicologia 
em Estudo, 

Maringá
B4 2010

Reis LS, Silva EF, 
Waterkemper R, Lo-
renzini E, Cecchetto

Percepção da Equipe de Enferma-
gem Sobre Humanização em Unida-
de de Tratamento Intensivo Neonatal 

e Pediátrica

Rev Gaúcha 
Enferm

B1 2015

Pinheiro EM, 
Guinsburg R, Nabuco 
MAA, Kakehashi TY

Ruído na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal e no interior da 

incubadora

Rev. Latino-Am.  
Enfermagem

A1 2011
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Quadro I. Perfil dos artigos publicados. A tabela descreve: autores, título do artigo, periódicos, indicativo 
de qualidade pelo CAPES e ano de publicação. (conclusão)

Autores Título do artigo Periódicos

Nível de 
qualidade 
de estudo 

(CAPES)

Ano de  
publicação

Souza KMO, Ferreira 
SD

Assistência humanizada em UTI 
neonatal: os sentidos e as limitações 
identificadas pelos profissionais de 

saúde

Ciência e Saúde 
Coletiva

B1 2010

Santos LM, Ribeiro 
IS, Santana RCB

Identificação e tratamento da dor no 
recém-nascido prematuro na Unida-

de de Terapia Intensiva

Rev Bras  
Enferm

A2 2012

Neves PN, Ravelli 
APX, Lemos JRD

Atenção Humanizada Ao Recém-
-Nascido De Baixo Peso (MÉTODO 
MÃE CANGURU): percepções de 

puérperas

Rev Gaúcha 
Enferm

B1 2010

Maia FA, Azevedo 
VMGO, Gontijo FO

Os efeitos da posição canguru em 
resposta aos procedimentos doloro-
sos em recém-nascidos pré-termo: 

uma revisão da literatura
Rev Bras Tera-
pia Intensiva

B2 2011

Véras RM, Yépez 
MAT

A maternidade na política de 
humanização dos cuidados ao bebê 

prematuro e/ou de baixo peso –  
Programa Canguru

Estudos Femi-
nistas, Florianó-

polis
B1 2010

Casimiro CF
Política Nacional de Humanização: 

Concepções Presentes nos Discursos 
dos Profissionais da Saúde

Tese - Fundação 
Edson Queiroz

Univ. de Forta-
leza – Unifor

- 2012

Fonte: Elaborada pela autora com base em dados bibliográficos (2015).

3. Resultado e Discussão
Com base nos resultados obtidos a partir da pes-
quisa bibliográfica, foram divididas três categorias 
analíticas, escolhidas diante dos assuntos aborda-
dos com mais frequência nos textos, englobando 
os seguintes temas: Conhecendo o ambiente da 
UTI Neonatal; A política Nacional de Humaniza-
ção na UTIN e Ações humanísticas pelos profis-
sionais de enfermagem. Tais categorias evidenciam 

elementos constituintes da percepção sobre a hu-
manização pelos profissionais de enfermagem na 
unidade de terapia intensiva neonatal.

3.1. Categoria 1:  
Conhecendo o ambiente da Uti neonatal 

Refletir em um ambiente hospitalar como espaço 
de satisfação é quase impossível para as mães de 
recém-nascidos prematuros. O espaço da UTIN é 
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caracterizado como um complexo de máquinas, 
nas quais se inserem minúsculos corpos. Após o 
nascimento de um bebê prematuro, a assistência 
preconiza a internação desses recém-nascidos em 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 
acabando por permanecerem em incubadoras 
por tempo prolongado. Este internamento pode 
perdurar dias e até meses, ficando estes neonatos 
afastados das suas mães. Essa ocorrência ocasiona 
um menor apego e pouco ou nenhum desenvol-
vimento do vínculo afetivo entre mãe e filho, de-
sencadeando histórias repetidas de maus tratos e 
negligências com os bebês ao se integrarem no seu 
ambiente familiar (VÉRAS et al., 2010). 

Os suportes descobertos nas UTIN, onde a assis-
tência ocorre de maneira contínua, têm proporcio-
nando um avanço na sobrevida orgânica dos pre-
maturos, principalmente os extremos e de baixo 
peso (SANTOS et al., 2012). 

Avanços técnico-científicos observados nos últi-
mos anos, ligados à implantação de Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), permitiram a 
sobrevida dos neonatos em estado crítico, consi-
derados inviáveis. Estas evoluções transformaram 
profundamente o espaço de cuidado do recém-
-nascido (RN) na UTIN, constituindo hoje um dos 
focos de atenção dos profissionais que assistem o 
neonato e sua família (PEIXOTO et al., 2011).

Sabe-se que a UTI é marcada pelo seu arsenal tec-
nológico. Para os familiares das crianças ali pre-
sentes, trata-se de um local assustador, que pode 
gerar inúmeros conflitos (REIS et al., 2013). Na 
UTI neonatal, a interação encontrada pelo profis-
sional de saúde com os pais deve ocorrer de modo 
que permita uma maior compreensão sobre esse 
mundo, pois isso contribui para que ocorram o su-
cesso do tratamento e o enfrentamento da hospita-
lização da criança. 

Nesta relação, os profissionais de saúde têm a chan-
ce de mudar o aspecto encontrado na doença para 
uma abordagem centrada na experiência do bebê 
e da família, tornando-se presentes, interessados e 

aflitos com elas e, assim, formando um vínculo de 
cumplicidade (VÉRAS et al., 2010).

3.1.1. A humanização na UTIN

A humanização na UTIN torna-se relevante por 
representar um local em que o ambiente e as ati-
vidades referentes à assistência dos neonatos apre-
sentam relação com o seu estado de saúde e da sua 
família. Além disso, a humanização no contexto 
do cuidado tem sido uma prática preconizada na 
atualidade que visa ao atendimento de qualidade, 
melhoria das ambiências e das condições de traba-
lho dos profissionais. 

Segundo Souza (2011), enfoca-se a importância 
do gerenciamento dentro das unidades neonatais, 
nas quais as equipes devem desenvolver atividades 
necessárias ao cuidado com a assistência de quali-
dade, de modo a ampliá-las para além do conheci-
mento técnico, reforçando as agilidades e atitudes 
comportamentais que promovam um diferencial 
em uma assistência competente. 

Implantar a humanização nos serviços de saúde é 
um procedimento que deve ser incentivado, visto 
que ele propicia melhoras nas práticas das cuida-
doras, um cuidado que compromete a ética, o diá-
logo e a autonomia do paciente e de sua família, a 
maior participação da família no cuidado ao pa-
ciente dentro da UTI, e como a equipe pode ser 
solidária no desenvolvimento dos cuidados, res-
peitando a individualidade do paciente e de cada 
família. Portanto, esse processo passa pelas condi-
ções de trabalho dos profissionais da UTI, sendo 
essencial para que sejam estimulados ao aprimora-
mento profissional e incluídos nos processos deci-
sivos para sentirem-se valorizados e apoiados pela 
sua instituição (CASIMIRO, 2012). 

3.1.2. Ruídos na UTIN

O ruído é considerado como um dos importantes 
fatores de estresse para o neonato e os profissionais 
dentro da UTIN (PINHEIRO et al., 2011). A pre-
sença de ruídos no espaço da UTIN deve ser nota-
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da, estudada e trabalhada nas instituições. Por con-
viverem diariamente nesse local e se acostumarem 
com ruídos causados pelos alarmes de aparelhos di-
versos e conversas dispersas, tal contexto vai se tor-
nando comum à audição dos profissionais, não se 
atentando para o fato de que um ambiente tranquilo 
faz parte do plano de cuidados (CASIMIRO, 2012). 

Segundo Peixoto (2011), é preciso um programa 
educativo que foque na redução de ruído e que 
possa contribuir para a promoção de um ambiente 
acústico mais adequado para os bebês. Pretende-se, 
com esta temática, investigar, conhecer a realidade 
acústica dentro das UTIN para obter subsídios e 
preparar em seguida mais programas educativos 
(PEIXOTO et al., 2011). 

3.1.3. Pais dos neonatos

Os pais quase sempre idealizam a chegada de um 
novo integrante no seio familiar como momento 
de saúde e alegria. No entanto, quando o recém-
-nascido é encaminhado para a UTIN, mãe e filho 
são afastados, ocasionando sofrimento para toda a 
família (VÉRAS et al., 2010). 

Na UTIN, os pais dos recém-nascidos podem per-
manecer dentro das salas com seus filhos no perío-
do das 09 às 21 horas, onde são prestadas as orien-
tações sobre a evolução clínica do bebê (PEIXOTO 
et al., 2011). Do ponto de vista dos profissionais de 
saúde, a permanência da mãe ao lado do seu filho 
hospitalizado é de extrema importância tanto para 
a criança, para que se sinta mais segura e ampara-
da, quanto para a mãe, que está acompanhando, de 
forma participativa, o processo de recuperação do 
seu filho (SPIR et al., 2011). 

Para as mães acompanhantes, a falta de reconhe-
cimento do profissional não pareceu significativa, 
sendo considerados como mais importantes o cui-
dado e a atenção recebidos. As mães sofrem com 
a internação da criança, principalmente aquelas 
cujos recém-nascidos prematuros necessitam de 
uma permanência por um período mais longo, 

ocasionando uma mudança brusca na estrutura 
familiar (SPIR et al., 2011). 

Quanto aos pais dos neonatos hospitalizados, al-
guns estudos evidenciam que, na UTIN, há uma 
elevação do nível de estresse, por se tratar de um 
local de acesso restrito, com a concretização de 
procedimentos invasivos que levam o RN a perma-
necer ligado a fios e múltiplos aparelhos. Ao mes-
mo tempo, várias pesquisas mostram que os ruídos 
produzidos pelos aparelhos dificultam a audição e 
o reconhecimento das vozes dos pais pelo neonato, 
diminuindo, assim, o processo interacional com os 
genitores (VÉRAS; YÉPEZ, 2010). 

3.2. Categoria 2: Política Nacional  
de Humanização na Utin

A proposta do Programa Nacional de Humani-
zação da Assistência Hospitalar passou a ser uma 
política nacional, lançada em 2004, denominada 
Política Nacional de Humanização da Atenção 
e Gestão no Sistema Único de Saúde (Humaniza 
SUS). Essa política visa à formulação de uma nova 
cultura institucional, com a instauração de novos 
padrões de relacionamento ético entre usuários, 
técnicos e gestores com vistas à melhoria da quali-
dade da assistência (SPIR et al., 2011). 

A PNH foi criada para encarar o desafio de tomar 
os princípios do SUS priorizando o atendimento 
com qualidade. Essa qualidade envolve mudanças 
em diversos níveis, incluindo a organização, as 
relações institucionais de trabalho, as condições 
da prestação de serviços, bem como os produtos 
oferecidos aos usuários, ou seja, a qualidade está 
direcionada ao conceito de humanização, uma hu-
manização de qualidade (REIS et al., 2013). 

A política de humanização deve ser trabalhada 
como um elemento de transversalidade para o 
SUS, que deve permear desde a recepção e o aco-
lhimento do usuário no sistema de saúde, até o pla-
nejamento e gestão das ações e estratégias. Assim, 
no âmbito hospitalar, é necessário perceber que a 
humanização, além de estar voltada ao paciente in-
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ternado e aos familiares, deve envolver a equipe de 
saúde, uma vez que será pela inter-relação efetiva 
e afetiva existente entre eles que o cuidado poderá 
ser desenvolvido de maneira mais humana, ética e 
solidária (CASIMIRO, 2012).

3.2.1. O Método Canguru

Para buscar uma assistência humanizada, o Mi-
nistério da Saúde, através da Portaria nº 693/2000, 
lançou, em 5 de julho de 2000, a Norma de Aten-
ção Humanizada do Recém-Nascido de Baixo Peso 
(RNBP), conhecido como Método Mãe Canguru 
(MC). O MC foi desenvolvido com a ideia de que 
a colocação do recém-nascido contra o peito da 
mãe promoveria maior estabilidade térmica, subs-
tituindo as incubadoras, permitindo alta precoce, 
menor taxa de infecção hospitalar, portanto, me-
lhor qualidade da assistência com menor custo 
para o sistema de saúde (NEVES et al., 2010). 

No Brasil, o Método Canguru é empregado, pre-
ferencialmente, nos hospitais do Sistema Único de 
Saúde, revestido sob a retórica da humanização no 
atendimento ao recém-nascido prematuro e/ou de 
baixo peso. Esse método é aplicado através de três 
fases: a primeira refere-se ao tratamento na Uni-
dade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN); nesse 
período, a mãe passa a residir no alojamento con-
junto e recebe orientações para realizar ordenha 
e incentivar a amamentação de bebês. A segunda 
fase ocorre na enfermaria Canguru, quando a mãe, 
já acompanhada do seu neonato, passa a adotar 
a posição pele a pele, sendo recomendada a per-
manência por 24 horas nessa posição, até a alta do 
bebê. A terceira e última etapa está relacionada ao 
apoio ambulatorial, após a alta do recém-nascido. 
Nesse momento, a maternidade deve proporcionar 
o acompanhamento médico ao bebê até completar 
um ano de idade (VÉRAS et al., 2010). 

O Método Canguru é um exemplo da implanta-
ção do modelo de cuidado humanizado no campo 
neonatal. Este método requer uma atenção hu-
manizada ao recém-nascido de baixo peso e gera 
um conjunto de ações na assistência que envolve 

o paciente, sua família e os profissionais de saúde 
(SOUZA et al., 2010). 

Desta forma, a atuação da equipe de enfermagem 
é de extrema importância, por meio do cuidado 
humanizado, empregado de forma atenta e aco-
lhedora, as mães têm esclarecidas suas possíveis 
dúvidas e dificuldades encontradas na utilização 
do método. Portanto, a enfermagem deve educar 
no decorrer da vivência materna no MC, promo-
vendo uma assistência humanizada e educativa, 
visando ao restabelecimento do vínculo mãe-bebê, 
que será imprescindível para toda a vida familiar 
(NEVES et al., 2010). 

3.2.2. Dificuldades na prática da humanização

Algumas circunstâncias foram destacadas pelos 
profissionais de saúde por apresentarem dificul-
dades em aplicar ações voltadas à humanização na 
unidade, como a presença de ruídos e o espaço físi-
co restrito da unidade (CASIMIRO, 2012). 

Além da falta de planejamento de ações viabili-
zadoras deste cuidado, a falta de estrutura física 
apropriada e condizente com a ambiência da PNH 
também é vista como fator limitador para a práti-
ca da humanização na UTI neonatal e pediátrica. 
Alguns trabalhadores questionaram a sua própria 
capacidade de prestar aos pacientes conforme os 
preceitos da humanização, pois acreditam que sua 
atuação profissional não é realizada em um am-
biente de trabalho, considerado por eles, humani-
zado (REIS et al., 2013). 

O tema “humanização no cuidado” deve ser um 
investimento necessário, desde o campo do ensi-
no e da formação profissional, visto a importância 
que o mesmo ocupa na esfera da política pública, 
economia, cultura, ética e da formação profissio-
nal. Além disso, ressalta-se que o cuidado de en-
fermagem é de responsabilidade dos profissionais 
de enfermagem, e a humanização da assistência, de 
todos os profissionais da saúde, gestores e clientes. 
A infraestrutura é um fator relevante para a cons-
trução de um cuidado humanizado, uma vez que é 
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o espaço no qual os protagonistas do processo, no 
caso, os pacientes, podem construir um território 
de bem-estar, conforto, privacidade e respeito com 
o humano (CASIMIRO, 2012).

3.3. Categoria 3: Ações Humanísticas  
pelos Profissionais de Enfermagem

Ao analisar as ações humanísticas, encontramos 
diferentes interpretações pelos profissionais de 
enfermagem (SOUZA et al., 2010). Inicialmente, 
como um conjunto que apontava o caráter impes-
soal e desumanizado na assistência da saúde, visto 
que, mais tarde, veio se transformando em propos-
tas que visavam modificar as práticas assistenciais. 

Os profissionais de saúde consideraram diferentes 
maneiras de atuação nas ações da assistência hu-
manizada. Entre elas, o cuidado integral, que está 
relacionado ao atendimento que envolve o proces-
so assistencial do conhecimento e das práticas, é 
toda aquela assistência voltada para o paciente 
como um todo. O segundo cuidado empregado 
pelos profissionais foi o cuidado ampliado, é o que 
chamamos de forma participativa, a preocupação 
da equipe em integrar os familiares durante o pro-
cesso de internação, uma forma de minimizar o 
impacto causado pelo ambiente hospitalar, levan-
do um olhar para o outro lado, não só pela doença, 
mas pelo bem-estar do paciente, até mesmo para 
que ele melhore suas condições clínicas, ocasio-
nando uma integração que servirá como base 
para os familiares darem continuidade ao cuidado 
quando o bebê já estiver em casa. 

O terceiro sentido destacado aponta a promoção 
de conforto. É identificado como fator norteador 
para a assistência humanizada, que inclui o am-
biente da UTI, horários da troca de plantão, sons 
dos alarmes, luzes piscando, ruídos, tudo isso é es-
tressante não somente para os bebês, mas também 
para suas famílias. 

Diante desses três sentidos considerados, é possí-
vel pensar que os profissionais estão mais influen-
ciados pela experiência vivida no ambiente de 

trabalho do que pelas metas prescritas na política 
nacional de humanização (SOUZA et al., 2010). 

3.3.1. O Cuidado humanizado

O cuidar de forma humanizada envolve um olhar 
holístico, o acolhimento, a relação de vínculo e co-
municação. Uma das formas de se atingir o cuidado 
humanizado, tanto ao paciente quanto ao familiar, 
e que está diretamente ligado à empatia, é através 
do acolhimento. As ações da humanização no cui-
dado neonatal devem voltar-se para o respeito às 
individualidades, à garantia da tecnologia que per-
mita a segurança do neonato e o acolhimento ao 
bebê e sua família, com destaque ao cuidado vol-
tado para o desenvolvimento, buscando facilitar o 
vínculo entre pais e bebês durante sua permanên-
cia no hospital e após a alta (REIS et al., 2013). 

A humanização foi pontuada mediante a atuação 
do profissional durante os procedimentos doloro-
sos, ao se mostrarem preocupados em gerar con-
forto e evitar que as crianças tenham sensações 
dolorosas. O conhecimento científico e a respon-
sabilidade se constituíram ferramentas básicas 
dos profissionais para a prática da humanização, 
de modo que se humaniza com ações fundamen-
tadas em estudos científicos, e não, necessaria-
mente, com as expressões afetivas. Dessa forma, 
o saber dos promotores do cuidado é importante 
para uma assistência humanizada, pois, aplica o 
conhecimento científico, além da possibilidade de 
obter benefícios significativos na saúde da criança 
(CASIMIRO, 2012).

3.3.2. Humanização na assistência

Compreende-se que uma excelência na qualidade 
do cuidado avaliado sob o ponto de vista técnico, 
sob os aspectos da subjetividade do usuário e do 
profissional de saúde, é mostrada nas referências 
culturais e no direito à saúde. A humanização con-
siste em uma expressão de olhar como um todo, 
diferente, o que significa cuidar para além de pro-
cedimentos técnicos. Deve ser entendida como a 
capacidade de se colocar no lugar do outro. Esta ati-
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tude do profissional tem como objetivo compreen-
der as experiências e sentimentos do sujeito e é des-
tacada como uma importante atitude de empatia. 

A atitude de ser empático é a capacidade do sujeito 
em poder se colocar no lugar do outro, de forma 
que consiga entender o mundo como esse percebe, 
assim como ser capaz de envolver o que o outro está 
sentindo para poder compartilhar a experiência. 

A humanização depende da boa vontade do pro-
fissional e, sobretudo, do comprometimento com o 
processo de trabalho orientado pela PNH, de forma 
que a moral nas práticas da saúde não pode estar nas 
boas intenções dos profissionais de saúde, mas na 
responsabilidade em assumir com a equipe multipro-
fissional e a gestão da unidade (CASIMIRO, 2012). 

4. Conclusão
Através dos resultados demonstrados nesta revi-
são, foi possível evidenciar que o cuidado huma-
nizado da UTI neonatal ainda é algo desafiador. 
Apesar de, em alguns casos, os desgastes descritos 
na literatura não acomodarem bons fatores para se 
adquirir uma boa assistência humanizada para os 
bebês, percebeu-se que os profissionais de enfer-
magem criam estratégias para imprimir qualidade 
na assistência para essas crianças e seus familiares, 
especialmente quando proporcionam o reconheci-
mento de um trabalho bem-sucedido. 

A atuação da equipe de enfermagem é extrema-
mente importante no cuidado humanizado, pois 
são estes profissionais que permanecem 24 horas 

ao lado da criança, e consequência dos familiares, 
as medidas de humanização adotadas por estes 
profissionais proporcionam uma qualidade da as-
sistência. O encontro que envolve o cuidador e o 
ser cuidado deve ter como linha de conduta uma 
escuta sensível para a construção de uma ação do 
cuidar humanizado que seja capaz de conciliar a 
melhor tecnologia encontrada com a promoção de 
acolhimento, vínculo e responsabilização.

Verificamos que o cuidar de forma humanizada 
para os profissionais envolve ver o outro como um 
todo, que vai além dos procedimentos técnicos, um 
olhar holístico, o vínculo e a comunicação, são re-
sultados que contribuem para a prática da humani-
zação. Ao mesmo tempo, observou-se que há uma 
dificuldade apontada pelos profissionais quanto 
à falta de planejamento de ações que viabilizem a 
prática do cuidado humanizado dentro do ambien-
te de trabalho, como a falta de apoio ao profissional.

Concluiu-se que é necessário um olhar mais amplo 
e cuidadoso dos gestores em relação à qualidade da 
produção de cuidados em saúde neonatal e quali-
dades de trabalho para os profissionais de enferma-
gem. Dessa maneira, será possível delinear novos 
estudos e intervenções sobre tal tema, com o intuito 
de apreciar as percepções e opiniões dos profissio-
nais, enriquecendo reflexões sobre a importância 
da humanização do cuidado na unidade de terapia 
intensiva neonatal, implementação e consolidação 
da Política Nacional de Humanização, dando opor-
tunidade de informar, educar e sustentar as ações 
de uma assistência humanizada e holística. 

THE HUMANIZATION CARE IN THE INTENSIVE CARE UNIT NEONATAL FOR PROFESSIONAL 
NURSING

Abstract

The Neonatal Intensive Care Unit of the Environment (NICU) gives an experience to the ne-
wborn quite different from that of uterine life, since this is ideal for fetal growth and development. 
Thus, it is important to conduct research on this subject as a contribution to the caring unders-
tanding of health professionals on the National Humanization Policy (PNH) and the creation 
of strategies that can facilitate the practice of humanization in intensive care unit neonatal and 
pediatric. This study was carried out from the literature, aimed to evaluate the humanization of 
nursing professionals in the neonatal intensive care unit. The survey of articles considered pu-
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blications from the period 2010 to 2015. The results of this study and discussion were organized 
and arranged in three categories: Knowing the NICU environment, The National Humanization 
Policy in the NICU and humanistic Actions by professionals nursing. It concludes that requires 
a careful look wider and managers in relation to the quality of the production of care in neonatal 
health and working qualities for nursing professionals.
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Resumo

A prematuridade traz muitas alterações para o recém-nascido e, entre elas, destaca-se a Síndrome 
do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) ou Doença da Membrana Hialina. Pode ser iden-
tificada ao nascer pela presença do desconforto respiratório. A fisioterapia tem como papel mi-
nimizar as consequências dessas alterações através de técnicas e manipulações. O objetivo deste 
estudo é demonstrar as principais técnicas da fisioterapia respiratória para o tratamento de pa-
cientes com SDRA. Trata-se de uma revisão da literatura qualitativa e descritiva, tendo como 
discussão manobras de recrutamento alveolar, posicionamento adequado, ventilação protetora e 
seus efeitos. Foi possível observar, a partir da análise dos estudos da área, que, apesar de avanços 
no entendimento da patogênese da SDRA, essa ainda resulta em significativa mortalidade.
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1. Introdução
A prematuridade traz diversas consequências para 
o recém-nascido e, entre elas, destaca-se a Síndro-
me do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). 
Um parto pré-termo ou nascimento prematuro 
ocorre quando o recém-nascido nasce com menos 

de 37 semanas de idade gestacional, corresponden-
do a, aproximadamente, 20 milhões de nascimen-
tos no mundo inteiro. 

As melhorias e avanços na assistência à gestante de 
alto risco e no tratamento neonatal têm reduzido a 
mortalidade dos prematuros de alto risco na atuali-
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dade, especialmente aqueles com baixo peso. Isso 
se deve, sobretudo, ao uso de surfactante similar 
ao produzido pelo organismo humano, do suporte 
ventilatório mecânico e do progresso e aprimora-
mento profissional de técnicas de estimulação pul-
monar, que são importantes na elevação das taxas 
de sobrevida daqueles com incapacidade respirató-
ria, tendo-se em mente a antecipação e a prevenção 
das possíveis complicações geradas pela própria 
doença e da prematuridade. (PRIGENZI et al., 2008; 
ANDREANI; CUSTODIO; CREPALDI, 2006).

A Doença da Membrana Hialina (DMH), ou Sín-
drome do Desconforto Respiratório (SDR), possui 
várias características específicas, sendo definida por 
infiltrações bilaterais na radiografia pulmonar, rela-
ção entre pressão parcial arterial de oxigênio/fração 
inspirada de oxigênio (PaO2/FiO2) < 200 mmHg e 
pressão capilar pulmonar (PCP) < 18 mmHg, sendo 
a forma mais grave da lesão pulmonar aguda (LPA) 
(PINHEIRO; LISBOA; HOLANDA, 2011).

Observam-se, logo após o nascimento, os sinais 
típicos de angústia respiratória neonatal. Os sin-
tomas são: taquipneia ou bradipneia, gemido ex-
piratório, batimento da asa do nariz, retração da 
caixa torácica, cianose e edema de extremidades 
(ARAÚJO, 2007).

De acordo com Araújo (2007) e Sarmento (2007), 
uma vez estabelecido o diagnóstico, as medidas te-
rapêuticas visam, fundamentalmente, conservar a 
oxigenação, ventilação e o pH adequados, além de 
medidas gerais de manutenção térmica, calórica e 
hídrica do RN.

O início do tratamento ventilatório é influenciado 
pela decisão de administrar surfactante. Os objeti-
vos, uma vez instituída a ventilação mecânica, são 
de limitar o volume corrente sem diminuir o volu-
me pulmonar ou promover atelectasia, desmamar e 
extubar tão logo possível (CLOHERT et al., 2005).

As manobras de recrutamento alveolar (MRA) e a 
posição prona podem ser utilizadas no tratamen-
to da SDRA. A primeira técnica utiliza o aumento 
sustentado de pressão na via aérea com o objetivo 

de recrutar unidades alveolares colapsadas, au-
mentando a área pulmonar disponível para a troca 
gasosa e, consequentemente, a oxigenação arterial 

(BEZERRA, 2004; GONÇALVES, 2005).  

A segunda pode ser considerada em pacientes ne-
cessitando de elevados valores de pressão positiva 
expiratória final (PEEP) e FIO2 para manter a ade-
quada saturação de oxigênio (SaO2) ou pacientes 
com lesão pulmonar aguda (LPA)/SDRA grave, a 
menos que o paciente seja de alto risco para con-
sequências adversas da mudança postural ou esteja 
melhorando rapidamente (AMATO et al., 2007).

Uma vez que os tratamentos descritos acima pro-
movem uma série de alterações pulmonares, inclu-
sive na mecânica pulmonar, abre-se a hipótese de 
que a ventilação protetora, agregada à manobra de 
recrutamento alveolar e posicionamento adequa-
do, pode ser efetiva no tratamento da SDRA.

Assim, o objetivo deste estudo é demonstrar, atra-
vés de uma revisão de literatura, as principais téc-
nicas da fisioterapia respiratória para o tratamento 
de pacientes com Síndrome do Desconforto Res-
piratório Agudo, definir os tipos de técnicas mais 
utilizadas no tratamento da SDRA, explicar os be-
nefícios da fisioterapia respiratória e relatar os efei-
tos deletérios oriundos da má utilização das técni-
cas e terapias respiratórias.

2. Metodologia
O presente trabalho trata de uma revisão da li-
teratura, que é um tipo de pesquisa elaborada a 
partir de material já publicado, constituído, prin-
cipalmente, de livros, artigos científicos, jornais, 
boletins, monografias, dissertações, teses, material 
cartográfico e internet, com o objetivo de colo-
car o pesquisador em contato direto com todo o 
material já publicado sobre o assunto da pesquisa 
(PRODANOV; FREITAS, 2013).

Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa 
e descritiva sobre a importância da fisioterapia res-
piratória na SDRA, utilizando as bases de dados de 
textos e artigos como LILACS, SciELO. 
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Nesse processo, foram encontrados apenas 25 ar-
tigos sobre o tema abordado e, desses, foram utili-
zados 10 artigos nacionais, publicados no período 
entre 2002 e 2016 por tratarem de aspectos rele-
vantes sobre o assunto. 

Para proceder a eventuais buscas, utilizaram-se 
os descritores: Doença da Membrana Hialina; Fi-
sioterapia respiratória; Síndrome do Desconforto 
Respiratório Agudo.

3. Resultado e Discussão

3.1. Tipos de Técnicas utilizadas  
no tratamento da SDRA
As estratégias ventilatórias utilizadas atualmente 
na SDRA são: Ventilação protetora com uso de bai-
xo volume corrente, pressão de platô menor que 
30 cm H2O, uso de pressão expiratória positiva fi-
nal, ventilação protetora com alto PEEP, ventilação 
ciclada a volume x ciclada a pressão, manobra de 
recrutamento alveolar, ventilação mecânica não 
invasiva, ventilação de alta frequência, insuflação 
de gás traqueal, ventilação com a relação inspira-
tória e expiratória invertida, ventilação em posição 
prona (LUQUE et al., 2011).

Devido à vasta gama de técnicas utilizadas para o 
tratamento da SDRA, segue a descrição das técni-
cas mais utilizadas por obterem resposta rápida ao 
tratamento, segundo a literatura:

a | Manobra de Recrutamento Alveolar (MRA)

Na tentativa de minimizar os prejuízos causados 
pela SDRA, são propostas estratégias de proteção 
pulmonar. A MRA é uma estratégia que vem sendo 
utilizada na VM para pacientes com SDRA. Há vá-
rias formas de aplicação da MRA, mas, basicamen-
te, consiste na aplicação de altos níveis de pressão 
inspiratória com o objetivo de expandir os alvéolos 
colapsados para aumentar a pressão parcial arterial 
de oxigênio (PaO2), e na utilização de altos níveis 
de PEEP, necessários para a manutenção do ganho 
atingido. Tem como objetivo melhorar as trocas 
gasosas através do recrutamento máximo de uni-
dades alveolares, proporcionando uma ventilação 

mais homogênea do parênquima pulmonar (COS-
TA; ROCHA; RIBEIRO, 2009).

b | Ventilação de Alta Frequência (VAF)

Quanto às estratégias ventilatórias não convencio-
nais, como ventilação de alta frequência (VAF), 
sua utilização em pacientes com SDRA é muito 
importante pelo fato de utilizar baixos VC com 
alta frequência respiratória. Sua função é reduzir 
a hiperdistensão e a abertura e fechamento cícli-
cos, permitindo que o pulmão permaneça estático 
durante toda a ventilação, a frequência respirató-
ria alta permite a manutenção da PaCO2 normal 
e consegue manter a oxigenação adequada (AMA-
TO et al., 2007).

c | Ventilação em posição prona

A posição prona é uma nova terapia utilizada para 
SDRA e outras doenças que necessitam melhorar a 
oxigenação. É uma terapia de baixo custo e estudos 
demonstram que melhora a oxigenação em 60 a 
70% dos pacientes SDRA. Seus efeitos podem ocor-
rer devido à melhora da relação entre ventilação e 
perfusão, aumento do volume pulmonar ao final da 
expiração e mudanças regionais de ventilação asso-
ciadas a alterações mecânicas da parede torácica. 

Mas, por outro lado, mesmo melhorando a oxige-
nação, a posição prona não reduz a mortalidade 
por não prevenir o avanço da lesão pulmonar, não 
sendo recomendada em todos os pacientes com 
SDRA, somente nos mais hipoxêmicos (PAIVA; 
BEPPU, 2005; ROTTA; STEINHORN, 2007).

3.2. Benefícios da Fisioterapia Respiratória

A fisioterapia respiratória é utilizada há muitos 
anos, com o objetivo de prevenir a instalação de in-
fecções respiratórias e, quando estas já estão insta-
ladas, promover um tratamento adequado, evitan-
do complicações secundárias (SHEPHERD, 2002).

De acordo com Pires et al. (2004), a fisioterapia 
respiratória também pode auxiliar na manutenção 
das funções vitais pela prevenção e/ou controle 
sintomático de doenças pulmonares, circulatórias 
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e musculoesqueléticas, reduzir as complicações e o 
tempo de ocupação do leito hospitalar e colaborar 
para a boa evolução do paciente.

3.3. Efeitos deletérios oriundos da  
má utilização das técnicas e terapias 
respiratórias
Sabe-se que a ventilação mecânica, apesar de ser 
considerada a terapia de suporte na SDRA para dar 
tempo à resolução da doença pulmonar e indicada 
na maioria dos casos, é capaz de influenciar na pro-
gressão da doença devido aos seus efeitos colaterais. 

Desta forma, torna-se necessário utilizar estraté-
gias protetoras para minimizar os efeitos lesivos da 
ventilação mecânica, prevenindo, assim, os danos 
pulmonares que esta pode ocasionar durante o tra-
tamento da SDR no RN que é submetido à VM. 

As principais complicações da ventilação mecâ-
nica em lactentes e crianças são: barotrauma, sín-
drome de escape de ar, pneumonia, pneumotórax, 
pneumomediastino, enfisema subcutâneo, displa-
sia broncopulmonar, intoxicação pelo oxigênio, 

atelectasia, infecções, lesões traqueais e complica-
ções cardiovasculares (DELCLAUX, 2000; MALI-
NOWSKI, 2000; ROTTA, 2003).

4. Conclusão
Foi possível observar, a partir da análise dos es-
tudos da área, que, apesar de avanços no entendi-
mento da patogênese da SDRA, essa ainda resulta 
em significativa mortalidade. 

As manobras de recrutamento alveolar e a posição 
prona parecem contribuir significativamente no 
tratamento de pacientes com SDRA, com a fina-
lidade de melhorar a oxigenação e minimizar as 
complicações decorrentes da hipoxemia refratária 
e diminuição da complacência pulmonar. 

Entretanto, na literatura, há poucos estudos que 
analisam essas manobras no tratamento da síndro-
me do desconforto respiratório agudo, sendo es-
ses, em sua maioria, experimentais. É importante 
ressaltar que se faz necessário maior investigação 
sobre o tema e evidências de sua aplicação clínica.

EXCLUSIVE BREASTFEEDING: SOURCE IDEAL FOR GROWTH AND DEVELOPMENT HEALTHY 
CHILD

Abstract

Prematurity brings many changes to the newborn and, between them, there is the acute respiratory 
distress syndrome ( ARDS ) or hyaline membrane disease. It can be identified at birth by the pre-
sence of respiratory distress. Physical therapy has the role to minimize the consequences of these 
changes through techniques and manipulations. The aim of this study is to demonstrate the main 
techniques of respiratory therapy for the treatment of patients with ARDS. This is a literature review, 
qualitative and descriptive. Finding the literature alveolar recruitment maneuvers, proper positio-
ning, protective ventilation and its effects. It was observed from the analysis of area studies, that des-
pite advances in understanding the pathogenesis of ARDS, this still results in significant mortality.
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Resumo

A administração segura de medicamentos tornou-se uma preocupação e um grande desafio para 
as instituições de saúde. Um cuidado seguro requer profissionais altamente qualificados e que exe-
cutem ações de forma integrada. Os erros oriundos da administração de fármacos são frequen-
tes, sendo as crianças hospitalizadas as mais vulneráveis. Este estudo visa analisar os principais 
eventos adversos relacionados à administração de medicamentos em pediatria e propor práticas 
mais seguras. Trata-se de um trabalho descritivo, de abordagem qualitativa baseada na análise de 
publicações, livros, artigos de revistas e periódicos compreendidos no período de 2004 a 2015. 
Dentre os principais eventos adversos, destacam-se erros de prescrição, preparo e administração, 
manifestações dermatológicas, distúrbios gástricos e intestinais. É necessário compreender que 
a prática segura da administração de medicamentos é um processo complexo e multidisciplinar. 
Requer políticas institucionais de segurança do paciente associadas a uma cultura não punitiva, 
mas educativa, com foco na gestão de processos e não nos erros, aliadas à consolidação de siste-
mas de vigilância.
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1. Introdução
A administração de medicamentos é um processo 
complexo que exige do profissional de enferma-
gem, principalmente do Enfermeiro, conhecimen-

to consistente, de forma que sua intervenção seja 
baseada na segurança e efetividade. É fundamental 
o conhecimento sobre os princípios que envolvem 
a administração de medicamentos, ação, intera-
ções e efeitos colaterais, uma vez que o erro pode
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trazer graves consequências aos pacientes que estão 
sob a responsabilidade desses profissionais (TEL-
LES; CASSIANI, 2004 apud ARBOIT; SILVA, 2012).

O evento adverso a medicamento (EAM) abrange 
a reação adversa a medicamento (RAM) e o erro de 
medicação (EM) (MARTINS et al., 2011). A reação 
adversa pode ocorrer mesmo com o uso adequado 
do medicamento, sendo, portanto, inevitável. A or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) define RAM 
como sendo qualquer efeito prejudicial ou inde-
sejado que se apresente após a administração de 
doses de medicamentos utilizados para profilaxia, 
diagnóstico e tratamento de uma doença. (SILVA; 
GARCIA, 2009; SANTOS et al., 2009). 

Já o erro é caracterizado como um evento evitável 
que ocorre por falha no processo, podendo ou não 
causar dano ao paciente. De acordo com Gimenes 
et al. (2011) apud Arboit e Silva (2012), o erro de 
medicação ocorre em qualquer fase da terapia me-
dicamentosa e pode ou não causar danos ao usuá-
rio. Para Belela et al. (2011), caso o dano ocorra, 
estará caracterizado o EAM.

A segurança dos pacientes é uma preocupação 
mundial. Dezenas de milhões de pacientes no 
mundo, a cada ano, são vítimas de lesões incapa-
citantes ou mortes devido a erros. A cada dia, 100 
americanos hospitalizados morrem por danos re-
lacionados a erros; destes, 20 estão relacionados 
a medicamentos, o que equivale a 7000 perdas de 
vidas por ano (HARADA; PEDREIRA, 2011, p.18). 

Entre os pacientes hospitalizados, estima-se que 
3% sofram um evento adverso grave relacionado 
ao uso de medicamentos (BELELA et al., 2011). 

Nos Estados Unidos, os custos anuais referentes a 
danos severos ligados a medicamentos foram esti-
mados em 76,6 bilhões de dólares (ANDERSON et 
al., 2002 apud HOLSBACH et al., 2013). 

A cultura punitiva dos erros, principalmente os re-
lacionados a medicamentos, leva à não notificação 
dos eventos, o que acarreta desconhecimento das 
causas do problema. A adoção de medidas educa-
tivas, preventivas e não punitivas é imprescindível 

para a segurança do paciente (CORBELLINI et al., 
2011). Quando o evento acontece, o objetivo maior 
é a descoberta do culpado, o que faz com que se 
perca a oportunidade de conhecer as causas, tra-
tar a ocorrência e, principalmente, prevenir novos 
acontecimentos (BECCARIA et al., 2009).

A preocupação em administrar fármacos de forma 
segura é fonte de vários estudos, porém, é neces-
sário trabalhar segurança como política institu-
cional. Essas instituições necessitam se adequar à 
criação de núcleos que investiguem, identifiquem e 
tracem barreiras para minimizar erros associados 
à administração de medicamentos.  

Diante do exposto, delineou-se a seguinte pergun-
ta: quais são os eventos adversos mais relevantes 
relacionados à administração de medicamentos 
em pediatria? O presente estudo visa conhecer e 
analisar os principais eventos adversos oriundos 
da administração de medicamentos em pediatria, 
citar os de maior gravidade e propor práticas mais 
seguras para administrá-los.

Esta pesquisa torna-se relevante, pois busca esta-
belecer práticas mais seguras na administração de 
medicamentos em pediatria objetivando a redução 
dos eventos adversos, minimizando danos ao pa-
ciente e o tempo de hospitalização. Como conse-
quência, reduzirá o impacto financeiro para essas 
instituições e para o próprio sistema de saúde.

2. Metodologia
O estudo é descritivo, de abordagem qualitativa 
baseada na análise da literatura publicada em li-
vros, artigos de revistas e periódicos. Foram ana-
lisadas as publicações dos seguintes bancos de da-
dos eletrônicos: Bireme, SciELO e LILACS. Foram 
incluídos artigos publicados entre 2004-2015. Os 
descritores utilizados foram: Eventos adversos; 
Reações adversas a medicamentos; Erros de me-
dicação; Segurança na administração de medica-
mentos; Pediatria. Foram selecionados 16 artigos, 
03 dissertações, 01 livro e 01 tese. Desses, foram 
excluídos 03 artigos, porque não atendiam aos ob-
jetivos propostos neste estudo.
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3. Terapia Medicamentosa em  
pediatria e o cuidado seguro
A terapia medicamentosa não se resume a um sim-
ples procedimento técnico para obtenção de uma te-
rapêutica. Conhecimentos de diversas especialidades 
fundamentam e direcionam as ações de uma equipe 
multidisciplinar (HARADA; PEDREIRA, 2011, p. 2). 

Os profissionais envolvidos no processo (médicos, 
equipe de enfermagem e da farmácia) devem es-
tar capacitados e articulados com outros membros 
da equipe visando a ações e aos cuidados seguros 
(ARBOIT; SILVA, 2012).

O sistema atual tem como grande desafio prestar 
um cuidado seguro e com qualidade, o que exige 
profissionais com alto nível de competência (BE-
LELA et al., 2011). 

De acordo com Corbellini et al. (2011), o profissional 
que atua de forma mecânica e com rotina de tarefas 
aliada à sobrecarga de trabalho torna-se potencial-
mente perigoso, podendo contribuir para a ocorrên-
cia de evento adverso relacionado a medicamentos.

Os eventos adversos a medicamentos (EAM) são 
danos não intencionais causados aos pacientes e po-
dem ser classificados como eventos adversos evitá-
veis, ocasionados por erros de medicação, ou inevitá-
veis, causados por reações adversas a medicamentos 
(RAM) (OMS, 2005 apud OLIVEIRA, 2010).

O evento adverso medicamentoso (EAM) é qual-
quer ocorrência clínica que se manifesta durante 
o tratamento farmacológico, que pode ou não ter 
relação de causa com o tratamento. Alguns fato-
res podem estar relacionados ao aparecimento do 
evento, como: dose incorreta do medicamento, 
omissão da dose, não especificação da via de ad-
ministração, horário incorreto, interação com ali-
mentos e outros medicamentos, doenças de base, 
fatores ambientais e genéticos (SILVA, 2012). 

Em trabalho realizado por Melo E. Pedreira (2005), 
os erros de omissão (de dose ou de registro da exe-
cução da dose) foram os mais frequentes, com 
75,7% das falhas identificadas. 

Os eventos adversos em hospitais, especificamente 
os relacionados a medicamentos, têm sido foco de 
atenção, porque aumentam o tempo de hospitali-
zação dos pacientes e, consequentemente, o custo, 
sem falar nos danos temporários ou permanentes 
e, em alguns casos, levando ao óbito.

Os eventos adversos evitáveis relacionados a me-
dicamentos (erros de medicação) aumentam os 
custos hospitalares em 2 bilhões de dólares, anual-
mente, nos Estados Unidos (MARQUES, 2013).

Os erros de medicação são frequentes, especialmen-
te dentro da área pediátrica. (BELELA et al., 2011). 
Os trabalhos encontrados na literatura apontam 
como causas dos erros e reações adversas medica-
mentosas a inexistência de drogas com apresentação 
voltada para o atendimento pediátrico e as intera-
ções medicamentosas provenientes do aprazamento 
inseguro dos fármacos (MARTINS et al., 2011).

Outros fatores que estão relacionados ao apareci-
mento de RAM na população infantil são: uso con-
comitante de vários medicamentos, tempo de per-
manência hospitalar, doença de base, imaturidade 
renal e hepática; e uso de medicamentos off-label 
(SANTOS et al., 2009). 

Os medicamentos off-label são aqueles cuja utili-
zação não está assegurada pela licença do produto, 
porque seu benefício não está comprovado ou não 
têm segurança estabelecida na faixa etária pediá-
trica ou são prescritos de forma diferente ao que 
é recomendado na bula (MARTINS et al., 2011; 
SILVA, 2012). De acordo com Belela et al. (2011), 
aproximadamente 75% dos medicamentos utiliza-
dos na população pediátrica não foram estudados 
de forma adequada. 

Em um estudo realizado em quatro unidades pe-
diátricas de um hospital universitário, constatou-
-se a administração de 8245 doses de medicamen-
tos por via endovenosa, de 41 fármacos diferentes, 
dos quais nenhum possuía a apresentação farma-
cológica pediátrica (HARADA et al., 2012).

O número de medicamentos administrados, a ida-
de da criança e a maior permanência de internação 
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foram considerados fatores de riscos para o apare-
cimento de RAM. Verificou-se que a faixa etária de 
maior incidência de RAM está entre 1 e 2 anos de 
idade (SANTOS; COELHO, 2004). Para Belela et 
al. (2011), 44% dos eventos ocorrem em crianças 
com até 2 anos de idade.

As classes de medicamentos mais associadas a er-
ros e eventos adversos foram: analgésicos opióides, 
antibióticos e os hipoglicemiantes. No entanto, 
as prescrições de doses altas de heparina, digoxi-
na e as prescrições de amoxicilina para pacientes 
alérgicos a penicilinas relacionaram-se a eventos 
fatais (BELELA et al., 2011). Em estudo realizado 
por Santos et al. (2009), os antibióticos foram os 
maiores causadores de RAM, acometendo 40,4% 
das crianças, em que se destacam a vancomicina, 
ciprofloxacina e ampicilina. 

As reações adversas medicamentosas mais evi-
denciadas foram as manifestações dermatológicas 
(rash cutâneo, prurido e eritema) e os distúrbios 
gastrointestinais (náuseas e vômitos) ( SANTOS et 
al., 2009; SANTOS; COELHO, 2004). 

Estima-se que a probabilidade de ocorrência de 
eventos adversos seja três vezes maior em crianças 
hospitalizadas em comparação aos adultos (SILVA, 
2012). Uma justificativa apontada está na necessi-
dade da realização de cálculos matemáticos para a 
prescrição da dose ou administração do medica-
mento. Essa dificuldade é apontada por médicos, 
residentes e enfermeiros (BELELA et al., 2011).

Os fatores que mais contribuem para os erros são: 
sobrecarga de trabalho da equipe de enfermagem, 
letra ilegível da prescrição médica e a identificação 
incorreta do paciente (CORBELLINI et al., 2011; 
ARBOIT; SILVA, 2012).

Em unidades pediátricas de emergências, os estu-
dos apontam que a maioria dos erros relacionados 
a medicamentos acontece durante a reanimação 
cardiorrespiratória, em plantões noturnos e nos 
finais de semana. As justificativas apontadas são: 
necessidade de administração dos medicamentos 
em tempo reduzido, complexidade do atendimen-

to, interrupções durante o cuidado, menor núme-
ro de profissionais envolvidos e a dificuldade de 
dispensação do medicamento por dose unitária 
(BELELA et al., 2011).

Os erros de medicação não ocorrem apenas duran-
te a administração do medicamento, mas poderão 
acontecer durante todas as etapas do sistema. O 
processo de administração da medicação é com-
posto pelas seguintes etapas: revisão e validação da 
prescrição; separação, distribuição, preparação e 
administração do medicamento com acompanha-
mento da ação e o monitoramento das reações ad-
versas medicamentosas (SILVA; GARCIA, 2009). 

Em estudo realizado por Oliveira (2010), ficou evi-
denciado que a maioria dos EAM estava relacionada 
à prescrição e administração dos medicamentos. Os 
principais erros de medicação identificados por Ar-
boit e Silva (2012) foram no preparo (reconstituição 
e diluição) e na administração dos fármacos. 

De acordo com Harada et al. (2012), estudo rea-
lizado na Inglaterra entre 2007 e 2008 apontou os 
erros de dose e/ou concentração como os mais fre-
quentes, correspondendo a 23%. O segundo erro 
mais relatado foi o de omissão e o terceiro relacio-
nou-se à administração. 

O processo de administração de medicamentos é 
multidisciplinar, transcorrendo por vários profis-
sionais até sua etapa final (SILVA; GARCIA, 2009). 
Embora esse processo perpasse por diversas cate-
gorias profissionais, advém sobre a enfermagem a 
maior culpa pelos erros. 

Diante dos erros, faz-se necessário haver mudança 
da cultura punitiva para a educativa, sendo esta uma 
política institucional que estimulará a notificação 
dos eventos para a revisão dos processos. Isso possi-
bilitará a disseminação de uma cultura justa levando 
ao cuidado seguro (CORBELLINI et al., 2011).

Ao adotarem a gestão do erro com base na aborda-
gem do indivíduo, as instituições de saúde estimu-
lam a subnotificação do evento adverso, visto que o 
profissional que cometeu tal ato tentará omitir por 
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medo de punições. É preciso admitir que os seres 
humanos são passíveis de falhas (FERNANDES et 
al., 2014). A melhor e mais preparada equipe de 
trabalho poderá cometer erros, pois a falibilidade 
é uma parte imutável da natureza humana. Essa 
falibilidade agravar-se-á quando rotinas, técnicas, 
protocolos e equipamentos forem complexos ou 
inadequados (MELO; PEDREIRA, 2005).

A identificação dos eventos adversos contribui para 
o conhecimento dos problemas ocorridos durante 
o processo do cuidar e é fundamental para avaliar 
a segurança e a qualidade do serviço prestado ao 
paciente (ROQUE; MELO, 2010). Para Beccaria et 
al. (2009), a notificação e aceitação da existência de 
eventos adversos facilitam a investigação da quali-
dade da assistência de enfermagem, pois falhas são 
inerentes ao cuidado e importantes para avaliação 
dos serviços de saúde. 

O incentivo à notificação, principalmente on-line, 
que garanta o anonimato do notificador e assegure 
o retorno dos dados notificados, é um importan-
te instrumento para detecção e avaliação de casos 
suspeitos de RAM. Além disso, faz-se necessária a 
adoção de medidas corretivas e preventivas com o 
envolvimento de uma equipe multidisciplinar que 
discuta os casos em palestras, cursos e capacitações 
das equipes de saúde (MARQUES, 2013). 

Os profissionais de enfermagem bem capacitados 
propiciam padronização e maior segurança na rea-
lização dos procedimentos, com planejamento das 
ações e dedicação de maior tempo ao paciente (MA-
TIAS, 2015). A falta de protocolos e a inexistência 
de normas e rotinas favorecem o cuidado inseguro. 

É fundamental que as instituições hospitalares es-
truturem um programa de farmacovigilância com 
acompanhamento e detecção de reações adversas 
relacionadas a medicamentos. Além disso, é im-
prescindível o aperfeiçoamento das equipes através 
da educação permanente e o desenvolvimento de 
protocolos. (SANTOS et al., 2009). 

Para Beccaria et al. (2009), a conduta mais impor-
tante para se prevenir erros relacionados à adminis-
tração de medicamentos é a educação permanente.

4. Conclusão
O presente estudo permitiu compreender que os 
erros de medicamentos são multifatoriais, relacio-
nados a situações estruturais, gerenciais e humanas. 
A fase mais crítica do processo é o preparo e a admi-
nistração do fármaco. Dentre os fatores analisados, 
foi constado que interrupções na etapa de preparo, 
sobrecarga de trabalho e a ausência de dose unitária 
são fontes potenciais para que ocorram falhas. 

As classes de medicamentos mais associadas a 
eventos adversos relacionados à administração de 
fármacos foram: os analgésicos opióides, antibió-
ticos e hipoglicemiantes. As altas doses de hepari-
na, digoxina e as prescrições de amoxicilina para 
pacientes alérgicos a penicilinas contribuíram para 
os eventos adversos fatais.

A preocupação com a administração de fármacos 
de forma segura é um grande desafio, porém, é ne-
cessário trabalhar segurança como política institu-
cional. Essas instituições necessitam se adequar à 
criação de núcleos que investiguem, identifiquem e 
tracem barreiras para minimizar erros associados 
à administração de medicamentos. Diante disso, 
faz-se necessária a mudança da cultura punitiva 
para a educativa, não isentando a culpa, mas esti-
mulando o aprendizado. 

A adoção da prescrição informatizada com a in-
tegração das etapas – aliada a inovações tecnoló-
gicas, ao incentivo às notificações de eventos, a 
treinamentos e capacitações das equipes, ao cum-
primento dos protocolos institucionais e ao estabe-
lecimento de limites para as jornadas de trabalho 
– é essencial para a redução das falhas.

O profissional enfermeiro é imprescindível, já que, 
através do seu conhecimento técnico e científico, 
conjugado ao planejamento das suas ações e à pa-
dronização dos processos, contribuirá para a re-
dução dos eventos, prestando, assim, um cuidado 
mais seguro e com o menor índice de danos ao 
paciente. No entanto, o envolvimento dos gestores, 
o fortalecimento das organizações e a adoção de 
políticas institucionais são fundamentais para um 
cuidado seguro e de qualidade. 
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THE MOST IMPORTANT ADVERSE EVENTS RELATED TO DRUG ADMINISTRATION IN PEDIATRICS

Abstract

The safe administration of medicines has become a concern and a challenge for health institu-
tions. A safe care requires highly qualified professionals that perform actions in an integrated 
way. Errors resulting from the administration of drugs are common, and the most vulnerable 
children hospitalized. This study aims to analyze the main adverse events related to medication 
administration in pediatrics and propose safer practices. This is a descriptive study of qualitative 
approach based on the analysis of publications, books, magazine articles and periodicals within 
a period from 2004 to 2015. Among the main adverse events stand out prescription errors, pre-
paration and administration, skin manifestations, gastric and intestinal disorders. It is necessary 
to understand that the safe practice of drug delivery is a complex and multidisciplinary process. 
It requires institutional policies patient safety, associated with a non-punitive culture but educa-
tional, focusing on management processes and not the mistakes, combined with consolidation 
surveillance systems.

Keywords 

Adverse drug reactions. Adverse events. Medication erros. Pediatrics. Safety in medication ad-
ministration.
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EFEITOS COLATERAIS E ALTERAÇÕES 
FISIOLÓGICAS RELACIONADAS AO USO 
CONTÍNUO DE ANTICONCEPCIONAIS 
HORMONAIS ORAIS
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Resumo

O termo “anticoncepção” relaciona-se ao uso de métodos que têm por objetivo impedir uma 
gravidez indesejada. É um recurso utilizado para o controle de filiação, permitindo um planeja-
mento familiar com gestação programada. Existem diferentes tipos de contraceptivos disponí-
veis no mercado, que devem ser escolhidos de acordo com as necessidades e características de 
cada mulher. A pílula anticoncepcional oral, também chamada de contraceptivo oral, é um mé-
todo contraceptivo muito confiável. A falta de informação sobre os efeitos colaterais advindos 
do uso dos contraceptivos hormonais orais tem afetado a sua eficácia. De uma maneira geral, 
os efeitos colaterais causados pelos ACHOs (anticoncepcional hormonal oral) têm provocado 
aumento na taxa de descontinuação de uso do método. É de suma importância que as usuárias 
observem quaisquer efeitos não desejados, principalmente se graves ou persistentes, com a 
alteração da sua condição de saúde e que pareça ser decorrente do uso da pílula. O presente 
trabalho objetiva avaliar as alterações fisiológicas, os efeitos colaterais e as reações adversas 
que se relacionam ao uso de anticoncepcionais hormonais orais. Assim, este artigo tem como 
público-alvo os profissionais da área de saúde, mais especificamente os que trabalham direta-
mente com a saúde da mulher, e mulheres em idade fértil que fazem uso do anticoncepcional 
hormonal oral.
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1. Introdução
A sociedade, ao longo dos anos, vem sofrendo mo-
dificações culturais que têm colaborado para a cap-
tação de novos pensamentos e atitudes com relação 
à sexualidade. Tais mudanças têm influenciado no 
comportamento de muitos jovens que, atualmente, 
iniciam sua atividade sexual mais cedo. 

Junto com a precoce iniciação sexual, surge a ne-
cessidade de utilizar métodos contraceptivos que 
previnam uma gestação indesejada. Para este fim, 
segundo dados do Ministério da Saúde (2011), são 
disponibilizados gratuitamente oito tipos de mé-
todos contraceptivos reversíveis, dentre eles, en-
contram-se os preservativos feminino e masculino 
(camisinha), a pílula oral, a minipílula, a injetável 
mensal, a injetável trimestral, o dispositivo intrau-
terino (DIU), a pílula anticoncepcional de emer-
gência, o diafragma e os anéis medidores. 

Além destes, há os métodos definitivos, como a la-
queação de trompas, para a mulher, e a vasectomia, 
para o homem, que são procedimentos realizados 
através de intervenções cirúrgicas.

O método escolhido deve responder às necessida-
des individuais de cada um, levando em considera-
ção algumas variáveis como: idade, nível de escola-
ridade, nível socioeconômico, condições fisiológicas 
e contexto social (HERTER; ACCETA, 2001). 

Um estudo feito por Martins (2006) constatou 
que o conhecimento sobre os métodos contracep-
tivos entre estudantes de escolas públicas e pri-
vadas, com idade média de 12 a 19 anos, é insa-
tisfatório, tendo os alunos de escolas particulares 
maior percentagem de acerto do que os alunos de 
escolas públicas. 

Estudos feitos por Herter e Acceta (2001) revela-
ram que o período entre a primeira relação sexual 
e a procura de uma orientação médica para saber 
qual o método contraceptivo mais adequado para 
cada caso é de, aproximadamente, 12 meses. O 
grande problema é que cerca de metade das ado-
lescentes engravida nos primeiros seis meses de 
vida sexual, e um quinto destas torna-se gestante 
no primeiro mês.

Devido à facilidade de acesso, o anticoncepcional 
hormonal oral é um dos métodos mais utilizados 
no Brasil. Para Herter e Acceta (2001), isso também 
ocorre devido à eficácia desse medicamento (cerca 
de 99,7%, se tomado corretamente), pela praticida-
de, por não interferir na vida sexual e pela segurança. 

Além disso, o uso dos contraceptivos hormonais 
orais vem acompanhado de benefícios, como re-
dução das cólicas e regularização do ciclo mens-
trual, diminuição da acne, incidência diminuída 
de anemia e de gravidez ectópica, proteção contra 
o câncer de ovário e doença benigna da mama e 
aumento do prazer sexual (MARMITT, 2006). 

A adequação da usuária ao método utilizado ocor-
re de maneira peculiar. Após a primeira dosagem, 
são comuns os relatos de sintomas adversos. Os 
efeitos colaterais mais comumente associados a 
esses medicamentos são: dores de cabeça, tontu-
ras, náuseas, vômitos, irritabilidade, miastalgia, 
aumento do apetite com consequente ganho de 
peso, queda de cabelo e alterações no apetite sexual 
(BOUZAS et al., 2004). 

A falta de informação sobre os efeitos colaterais ad-
vindos do uso dos contraceptivos hormonais orais 
tem afetado sua eficácia. Entre as mulheres que 
utilizam a pílula como método de prevenção, cer-
ca de 40% interromperam o uso nos primeiros 12 
meses. Isto é reflexo da falta de acompanhamento 
de um profissional especializado, já que muitas das 
pacientes utilizam o medicamento sem prescrição 
médica (LEITE, 2003). 

Dados do Ministério da Saúde (2009) comprovam 
que a utilização irregular ou equivocada da pílula 
anticoncepcional tem provocado uma elevação na 
quantidade de gestações não planejadas e, como 
consequência disto, a ocorrência do aumento nos 
índices de aborto induzido. Aproximadamente 
50% das mulheres que residem nas regiões Sul e 
Sudeste, e que praticaram o aborto, declararam es-
tar fazendo uso de métodos contraceptivos. 

Diante do exposto, o presente trabalho pretende 
questionar se o uso do anticoncepcional hormo-
nal oral pode trazer prejuízo à saúde das mulheres, 
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além de destacar a importância do conhecimento 
das usuárias sobre os efeitos desse medicamento.

Assim, este estudo visa elucidar as possíveis alte-
rações decorrentes do uso de anticoncepcionais 
hormonais orais, sugerir orientações sobre o uso 
correto dos contraceptivos orais e identificar os 
efeitos mais comuns relacionados aos métodos 
contraceptivos orais.

2. Metodologia
Neste estudo, a metodologia utilizada é a Revisão 
Bibliográfica do tipo sistemática. Segundo Sam-
paio e Mancini (2007), a revisão sistemática é um 
tipo de estudo em que são feitos: análise das in-
formações através da utilização de métodos explí-
citos e sistemáticos de procura, análise minuciosa 
e resumo das evidências selecionadas, tendo como 
base de dados a literatura.

Para a elaboração da pesquisa, utilizaram-se como 
base artigos científicos, sendo todas as buscas rea-
lizadas entre fevereiro de 2016 e maio de 2016. A 
seleção de artigos foi feita em conformidade com 
o assunto proposto e as bases de dados pesqui-
sadas foram: SciELO (Scientific Eletronic Library 
Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde) e BVS (Bibliote-
ca Virtual de Saúde). 

Nesse processo, foram encontrados 59 artigos sobre 
o tema abordado. Desses, foram utilizados 29 arti-
gos nacionais e internacionais publicados em Por-
tuguês e Inglês entre o período de janeiro de 2001 
a dezembro de 2013, que continham informações 
relevantes sobre os métodos contraceptivos. Os arti-
gos excluídos foram aqueles cujo ano de publicação 
era inferior a 2001 ou aqueles que possuíam idiomas 
que não fossem Inglês ou Português. 

Os seguintes termos de pesquisa (descritores e 
delimitadores) foram utilizados em várias combi-
nações: 1) contracepção 2) anticoncepcionais hor-
monais; 3) riscos e benefícios dos contraceptivos; 
4) o uso correto.

As informações obtidas foram minuciosamente 
analisadas e os resultados apresentados evidencia-
rão conhecer, com base no material bibliográfico, 
as alterações relacionadas ao uso de anticoncepcio-
nais hormonais orais.  

3. Resultados e Discussão

3.1. Anticoncepção

O termo “anticoncepção” relaciona-se ao uso de 
métodos que têm por objetivo impedir uma gra-
videz indesejada. Se compararmos a alguns anos 
atrás, observa-se que, atualmente, há uma varieda-
de maior de métodos contraceptivos, tornando-se 
necessária a utilização de critérios no momento da 
escolha do recurso para a contracepção (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2008).

No Brasil, a utilização de contraceptivos vem au-
mentando desde 2006. Atualmente, cerca de 80% 
das mulheres em idade fértil utilizam algum tipo 
de método reversível. Em contrapartida, o número 
de pacientes que optam pelos métodos irreversíveis 
diminuiu drasticamente (WAMMACHER, 2003).

Os métodos contraceptivos estão classificados em 
reversíveis (comportamentais, de barreira, disposi-
tivos intrauterinos, hor monais e os de emergência) 
e definitivos (laqueação das trompas de falópio e 
vasectomia) (PAZ; DITTERICH, 2009). 

Sua classificação também pode ser feita de acor-
do com a efetividade, se é maior ou menor, ou se 
são hormonais ou não hormonais. Grande parte 
dos contraceptivos é destinada às mulheres. Para 
os homens, os métodos anticoncepcionais existen-
tes são os preservativos masculinos e a vasectomia 
(CWIAK; BERGA, 2011).

Os métodos hormonais são assim denominados 
devido à presença de hormônios em sua composi-
ção, o estrogênio e a progesterona, que podem apa-
recer de forma isolada ou associada. Esses hormô-
nios agem impedindo o amadurecimento do óvulo 
e, como consequência, não ocorre a ovulação. Os 
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métodos hormonais encontrados são: os contra-
ceptivos hormonais orais combinados ou não, a in-
jeção anticoncepcional mensal e trimensal, a pílula 
de emergência, implantes, anéis vaginais, adesivos 
cutâneos e DIU com progestágeno (PAZ; DITTE-
RICH, 2009).

Orientar e fornecer informações sobre a saúde 
reprodutiva da mulher é um trabalho educativo 
importante. A sexualização prematura e a desin-
formação são fatores que devem ser associados ao 
surgimento de uma gravidez indesejada (PEREI-
RA; TAQUETTE, 2008).

3.2. Anticoncepcional hormonal oral 
(Acho) 

A contracepção hormonal caracteriza-se pela utili-
zação de hormônios, dosados adequadamente, com 
a finalidade de impedir uma gravidez indesejada. 
No ano de 1960, as pílulas continham 150 µg de 
estrogênio e 10 mg de progestagênio. Esta alta do-
sagem causava frequentes efeitos colaterais. Com o 
objetivo de diminuir os efeitos e manter a segurança 
do método, os conteúdos hormonais foram reduzi-
dos e, atualmente, os anticoncepcionais são com-
postos por menos de 50 µg de estrogênio e 1,5 mg 
de progestagênio (PEREIRA; TAQUETTE, 2008).

Hoje, contraceptivo hormonal oral é um dos mé-
todos mais utilizados em todo o planeta. Aproxi-
madamente 18% das mulheres, em união estável 
ou não, fazem uso desses métodos nos países de-
senvolvidos, enquanto nos países em desenvolvi-
mento esse número chega a cerca de 75% (BAHA-
MONDES et al., 2011).

O uso das minipílulas, apesar de possuírem eficá-
cia diminuída, vem acompanhado de benefícios 
como: redução da cólica menstrual, diminuição 
do sangramento intenso, dos sintomas pré-mens-
truais e da tensão mamária. Além disso, não possui 
correlação com o aumento do risco para doenças 
malignas e os efeitos adversos não são muito rela-
tados (RATHKE et al., 2001).

O objetivo dos contraceptivos hormonais orais é a 
produção de ciclos reprodutivos femininos anovu-

latórios, isto é, quando não existe a ovulação. Nos 
ciclos anovulatórios, as modificações endometriais 
são bem pequenas; o endométrio proliferativo de-
senvolve-se da forma regular, porém, não ocorre 
ovulação e nem produção do corpo lúteo. Por isso, 
o endométrio não segue para a fase lútea, manten-
do-se na fase proliferativa até a chegada da mens-
truação (SOUZA; ANDRADE, 2010).

De uma maneira geral, os contraceptivos orais pos-
suem uma faixa de segurança alta, sendo os com-
primidos combinados e os monofásicos de baixa 
dose os mais eficazes (WAMMACHER, 2003).

3.3. Benefícios dos Anticoncepcionais 
Hormonais Orais
Ao longo dos últimos 40 anos, os anticoncepcionais 
hormonais orais evoluíram, conferindo às usuárias 
efeitos benéficos, como a redução da duração e do 
volume menstrual; diminuição do sangramento 
excessivo (menorragia); decrescimento das cólicas 
e dores pré-menstruais; risco atenuado de câncer 
de ovário e de intestino grosso e reto; e redução 
da acne e do hisurtismo nas usuárias (WANNMA-
CHER, 2003).

Mudanças benéficas no perfil lipídico decorrentes 
do uso de ACHO de baixa dosagem estão sendo 
relatadas. Nas pílulas que contêm desogestrel em 
sua composição, observou-se o aumento do HDL 
(lipoproteína de alta densidade) e redução do LDL 
(lipoproteína de baixa densidade) (PEREIRA; TA-
QUETTE, 2008).

Com o surgimento dos anticoncepcionais, houve 
redução de um terço no número de abortos. Além 
disso, houve diminuição da morbidade e mor-
talidade femininas. A utilização de ACHOs vem 
acompanhada de vários benefícios como: ciclos 
menstruais mais regulares, alívio da tensão pré-
-menstrual, do fluxo exagerado e da anemia; redu-
ção de casos de doença inflamatória pélvica; inibi-
ção da ovulação e consequente redução do número 
de gravidezes ectópicas; diminuição do risco de 
câncer endometrial e de câncer de ovário e melho-
ra relativa da acne (PEREIRA; ANGONESI, 2009).
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Há vantagem, ainda, na regularização do ciclo 
menstrual, frequentemente alterada na adoles-
cência. São comuns hipermenorreia, sangramento 
uterino disfuncional e oligoamenorreia secundá-
rios ao amadurecimento do eixo neuroendócrino 
feminino. As pílulas são indicadas para as ado-
lescentes com manifestações hiperandrogênicas, 
como acne e hirsutismo (VICENTE, 2009).

3.4. Efeitos Colaterais

Os anticoncepcionais hormonais orais são consumi-
dos regularmente por diversas mulheres em todo o 
mundo. Sua eficiência e praticidade já são estabele-
cidas, contudo, seus efeitos colaterais em relação ao 
risco de outras doenças vêm sendo discutidos desde 
a sua introdução, em 1960 (MITRE et al., 2006).

Entende-se por efeito colateral qualquer reação far-
macológica que não está relacionada à ação princi-
pal de um fármaco, ou seja, refere-se a um efeito não 
desejado de um medicamento (OLIVEIRA, 2008). 

Assim como qualquer outro medicamento, os anti-
concepcionais hormonais podem causar inúmeras 
reações adversas, dentre elas, podemos citar: altera-
ções imunológicas, metabólicas, nutricionais, psi-
quiátricas, vasculares, oculares, gastrintestinais, he-
patobilares, cutâneo-subcutâneas, renais/urinárias, 
auditivas; distúrbios do Sistema Nervoso Central 
(SNC) e do Sistema Reprodutor (MITRE et al., 2006).

Além disso, o uso de contraceptivos orais pode 
causar sintomas como: aumento de peso decor-
rente do ganho exagerado de apetite, depressão, 
exaustão, cansaço, queda da libido, aparecimento 
de cravos e espinhas, crescimento das mamas, ele-
vação do colesterol LDL, redução do HDL e pru-
rido, são resultantes dos efeitos progestagênicos. 
A combinação dos progestagênicos e estrogênicos 
causa maior sensibilidade mamária, dor de cabe-
ça, aumento da pressão arterial e infarto agudo do 
miocárdio (POLI et al., 2009). 

Os fatores de risco para aterosclerose quando 
presentes interferem nos resultados do per-
fil lipídico, glicose, pressão arterial sistólica e 

diastólica, risco cardiovascular, risco relativo 
e absoluto, fazendo com o que os valores mé-
dios para essas variáveis se elevem, podendo 
intensificar as alterações metabólicas promovi-
das pelo uso de contraceptivos orais conforme 
o tempo de uso, dose de estrogênio, e tipo de 
contraceptivo (SOARES, 2007, p. 89).

Mulheres com predisposição a doenças cardiovas-
culares e que utilizam contraceptivos hormonais 
têm apresentado risco elevado para trombose ar-
terial. Este risco está diretamente relacionado ao 
estrogênio presente na composição destes medica-
mentos (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011). 

Mulheres hipertensas, fumantes ou com idade su-
perior a 35 anos estão mais propensas a ter um aci-
dente vascular encefálico (AVE) isquêmico e he-
morrágico. Na Europa e em países desenvolvidos, 
por exemplo, cerca de 13% dos casos de AVE em 
mulheres com idade entre 20 e 44 anos estão as-
sociados ao uso de ACHOs. Entretanto, o risco de 
AVE diminui em pacientes que utilizam dosagens 
mais baixas de estrógeno (CHAVES, 2000).

Uma associação entre os contraceptivos hormonais 
e o aumento do risco de infecções do trato genital 
inferior, causadas por clamídea e monília, além de 
doença inflamatória pélvica, tem sido feita. Obser-
vou-se que os efeitos dos hormônios presentes são 
variados e dependem diretamente do patógeno en-
volvido (UCHIMURA et al., 2005).

Há, também, a depleção de nutrientes, principal-
mente nas adolescentes, que apresentam um rápi-
do crescimento, desenvolvimento físico e produção 
energética e, portanto, necessitam de um aumento 
das necessidades nutricionais, vitamínicas e mine-
rais (LODI, 2010).

Outra desvantagem é que esse medicamento está 
associado a casos de trombose mesentérica, sen-
do mencionado como causa de infarto intestinal 
há mais de um século (SIMÃO et al., 2008). As 
tromboses venosas e as arteriais também têm sido 
associadas. Fatores como estase sanguínea e a hi-
percoagulabilidade são responsáveis pela estimu-
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lação do tromboembolismo venoso, ao passo que a 
trombose arterial será desencadeada por lesão do 
endotélio. O risco a essa patologia está relacionado 
à dose do componente estrogênico, o etinilestra-
diol, que, quando presente na corrente sanguínea, 
provoca aumento na formação da trombina, assim 
como elevação dos fatores de coagulação e dimi-
nuição dos inibidores, gerando efeito pró-coagu-
lante leve (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011).

O uso precoce de métodos anticoncepcionais (antes 
do completo desenvolvimento do trato genital femi-
nino) pode ser um fator importante no desenvol-
vimento do câncer de colo de útero. Mulheres que 
utilizam os métodos contraceptivos hormonais por 
tempo prolongado (mais que 12 anos) terão risco 
aumentado para desenvolver adenocarcinoma in 
situ do colo uterino (UCHIMURA et al., 2005).

Com relação ao câncer de mama, não se pode afir-
mar que a manifestação do carcinoma está dire-
tamente relacionada ao contraceptivo hormonal, 
visto que há poucas publicações válidas sobre esse 
tema, impossibilitando melhores definições so-
bre o assunto. Foi descoberto que nem todos os 
cânceres de mama são hormônio-dependentes. 
Há pacientes que apresentam histórico familiar e, 
portanto, não se relacionam tanto à presença de 
hormônio. Atualmente, o que se sabe é que mu-
lheres que iniciam o uso da contracepção hormo-
nal precocemente, e utilizam esses métodos antes 
da gestação e por longos períodos, apresentam 
maior risco para o surgimento do câncer de mama 
(SCHUNEMANN JÙNIOR et al., 2011).

De uma maneira geral, os efeitos colaterais causa-
dos pelos ACHOs têm provocado aumento na taxa 
de descontinuação do uso do método. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a quantidade de usuárias que 
interromperam o uso da pílula por apresentarem 
foi de 37%. Já no Brasil, aproximadamente 57% das 
usuárias afirmaram ter trocado de método por conta 
dos efeitos colaterais (BAHAMONDES et al., 2011).

3.5. Uso Adequado dos Achos
O nível de escolaridade e a renda mensal estão re-
lacionados com o conhecimento das usuárias so-

bre como utilizar os ACHOs. Mulheres com nível 
de escolaridade mais alto tem maior conhecimento 
sobre como utilizar corretamente o método e sobre 
quais os efeitos adversos decorrentes da utilização 
desses contraceptivos. Entretanto, a taxa de usuárias 
que não sabem quando iniciar a cartela, o que fazer 
quando houver esquecimento de uma pílula ou a ne-
cessidade da tomada do contraceptivo em horários 
regulares ainda é elevada (AMÉRICO et al., 2013).

Educar sexualmente os jovens e adolescentes nas 
escolas, treinar profissionais, orientar os pais sobre 
como devem agir, disponibilizar serviços que faci-
litem o contato do adolescente com um especialis-
ta na área e oferecer gratuitamente métodos con-
traceptivos são medidas que devem ser tomadas 
com o intuito de diminuir os índices de gestações 
indesejadas (HERTER; ACCETTA, 2001).

A análise do conhecimento sobre anticoncep-
cionais hormonais entre adolescentes que já 
ficaram grávidas mostrou que, aproximada-
mente, 98% das adolescentes apresentaram 
baixo conhecimento tanto objetivo quanto per-
cebido. Conhecimento objetivo refere-se àqui-
lo que o indivíduo realmente sabe a respeito, 
enquanto o conhecimento percebido mostra a 
relação de confiança da pessoa com o conhe-
cimento que julga ter (MANFRÉ; QUEIRÓZ; 
MATTHES, 2010, p.49).

A falta de informação, a imaturidade, a dificuldade 
de acesso aos anticoncepcionais e a falta de planeja-
mento favorecem o surgimento de gravidezes inde-
sejadas, principalmente nos primeiros seis meses de 
vida sexual das adolescentes (BOUZAS, 2004). 

Adolescentes com idade entre 10 e 19 anos, que têm 
vida sexualmente ativa, fazem menor uso de méto-
dos contraceptivos do que mulheres com idade en-
tre 20 e 25 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Portanto, constatou-se que os anticoncepcionais 
hormonais orais, quando tomados de maneira 
inadequada ou irregularmente, não impedem a 
ovulação, provocando uma gravidez indesejada. A 
consequência disso é a prática do aborto, que tem 
sido utilizada por muitas jovens adultas como um 
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instrumento de planejamento reprodutivo (MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

4. Conclusão
Uma das maiores preocupações das mulheres em 
idade fértil é a contracepção. A diminuição do nú-
mero de filhos por casal nas décadas mais recentes 
foi gerada por uma série de fatores, como a inserção 
das mulheres no mercado de trabalho, o aumento do 
custo de vida, crescimento das cidades, entre outros. 
Todas estas mudanças de atitude da sociedade atual 
e os avanços obtidos pela medicina fizeram com que 
aumentasse a demanda por métodos contraceptivos 
mais seguros e eficazes, assim, nos tempos atuais, 
existe uma variedade desses métodos.

Buscou-se apontar, neste artigo, as questões rela-
tivas ao conhecimento de possíveis alterações fi-
siológicas e efeitos colaterais decorrentes do uso 
de métodos anticoncepcionais hormonais orais. 
Devido à facilidade de acesso, o anticoncepcional 
hormonal oral é um dos métodos mais utilizados 
no Brasil e isso ocorre devido à eficácia desse me-
dicamento (cerca de 99,7 %, se tomado correta-
mente), à praticidade, à não interferência na vida 
sexual e à segurança. 

Na escolha do método contraceptivo, as mulheres 
devem levar em conta vários fatores, entre eles, 
idade, número de filhos, compreensão e tolerância, 
desejo de gravidez futura e a presença de doen-
ças crônicas que possam agravar-se com o uso de 
determinado método. Deste modo, a informação 
clara sobre a melhor forma de realizar o tratamen-
to, utilizando o medicamento de forma correta e 
esclarecendo as possíveis contraindicações e inte-
rações medicamentosas, contribuirá, de forma efe-
tiva, para minimizar os riscos de automedicação e 
reações adversas. 

Logo, torna-se necessária a orientação médica na 
escolha do anticoncepcional adequado, assim como 
o conhecimento dos efeitos provenientes dos méto-
dos que estão sendo utilizados, evitando-se, dessa 
maneira, limitação ou descontinuação do uso.

Os resultados do presente estudo reforçam a con-
vicção de que a sociedade e seus dirigentes devem, 
efetivamente, voltar seus esforços para garantir a 
consolidação dos programas de atenção à saúde da 
mulher. Para tanto, devem enfatizar a informação, a 
orientação e o acesso à anticoncepção, levando em 
consideração o princípio dos direitos reprodutivos. 

SIDE EFFECTS AND CHANGES PHYSIOLOGICAL RELATED TO THE USE OF CONTINUOUS 
HORMONAL CONTRACEPTIVES ORAL

Abstract

The term contraception relates to the use of methods that has the objective prevent an unwanted 
pregnancy. It is a method used to control membership, allowing family planning with planned 
pregnancy. There are different types available on the market for contraceptives, which must be 
chosen according to the needs and characteristics of each woman. Oral contraceptive pills, also 
called oral contraceptives, is a very reliable method of contraception. The lack of information on 
the collateral effects coming from the use of oral hormonal contraceptives has affected their ef-
fectiveness. In general, the collateral effects caused by ACHOs (oral contraceptive) has caused an 
increase in the rate of discontinuation of use of the method. It is extremely important that users 
observe any unwanted effects, especially if severe or persistent, with changes in their health con-
dition and that appears to be due to the use of the pill. This labor aims to assess the physiological 
changes, side effects and adverse reactions related to the use of oral contraceptives. Thus, this 
article targets the public, health professionals, specifically those who work directly with women’s 
health, and women of childbearing age who use oral hormonal contraceptive.
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