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APRESENTAÇÃO

A Revista Atualiza Saúde é uma publicação eletrô-
nica de divulgação científica da Atualiza Cursos. 
Com periodicidade semestral, a revista tem como 
Política de Divulgação o Acesso Livre, marcando 
assim o compromisso da Atualiza Cursos com a 
democratização do conhecimento. O nosso objeti-
vo é disseminar e estimular a pesquisa e produção 
acadêmica no âmbito de pós-graduação profissio-
nal, divulgando artigos, entrevistas, resenhas e pa-
receres produzidos por nossos docentes, discen-
tes e pesquisadores em geral nas áreas temáticas de 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gestão em 
Saúde, Saúde Coletiva e outras 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 Comis-
são editorial, levando em consideração relevância 
e qualidade do conteúdo, contribuição para inova-
ção do conhecimento na área e as normas de publi-
cação 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 submetidos a 
um comitê de ética em pesquisa devidamente cre-
denciado.

O conselho editorial avaliará os artigos, levando 
em consideração relevância, qualidade do conteú-
do, contribuição para inovação do conhecimen-
to na área e as normas de publicação adotadas pe-
la Revista. É de responsabilidade do(s) autor(es) 
a formatação do artigo, as correções ortográfica e 
gramatical. Após apreciação do artigo pela comis-
são editoral, havendo necessidade de correção en-
traremos em contato com autor, que terá um prazo 
de 30 dias para entrega do artigo corrigido. O não 
cumprimento do prazo implica cancelamento ime-
diato 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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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE À PARADA 
CARDIORRESPIRATÓRIA EM AMBIENTE  
EXTRA-HOSPITALAR

Ana Paula Costa dos Santos1 
Patricia Bezerra Marques2

RESUMO

A parada cardiorrespiratória é caracterizada pela perda abrupta da função cardíaca e pulmonar 
em indivíduos acometidos ou não por doenças cardiológicas. Essa disfunção é desencadeada pela 
arritmia cardíaca desenvolvida no processo de parada. A PCR tem sido um motivo de alerta para 
a saúde pública, uma vez que esse evento acomete inúmeras pessoas, desencadeando uma preo-
cupação por parte dos profissionais de saúde. Assim, o artigo tem como objetivo geral identificar, 
na literatura nacional, a atuação do enfermeiro na parada cardiorrespiratória em ambiente extra-
-hospitalar. Trata-se de uma pesquisa exploratória tipo revisão integrativa baseada nas produções 
científicas nacionais dos últimos 5 anos. Para a seleção dos artigos científicos, utilizaram-se os se-
guintes critérios de inclusão: artigos científicos originais, completos e disponíveis nas bases inde-
xadas, no idioma Português, publicados no período de 2014 a 2019. Foram excluídos os estudos 
do tipo revisão e metanálises, dissertações e teses, editoriais, relatos de experiência e artigos re-
petidos. Diante da complexidade do atendimento ao paciente em PCR e da importância da assis-
tência do enfermeiro no atendimento extra-hospitalar, destaca-se a necessidade de capacitação 
acerca dessa temática, uma vez que, entre as principais dificuldades enfrentadas no âmbito assis-
tencial, o conhecimento deficiente dificulta o atendimento da equipe, ocasionando o insucesso na 
reanimação cardiopulmonar e implicando a sobrevida do paciente.

Palavras-chave: Parada cardiorrespiratória; Enfermagem; Ressuscitação cardiopulmonar; Edu-
cação em enfermagem.

NURSE PERFORMANCE IN FRONT OF CARDIORESPIRATORY ARREST  
IN AN EXTRA-HOSPITAL ENVIRONMENT

ABSTRACT

Cardiac arrest is characterized by abrupt loss of cardiac and pulmonary function in individuals 
affected or not by cardiologic diseases. This dysfunction is triggered by the cardiac arrhythmia 

1 Especialista em Unidade Terapia Intensiva (UTI), Urgência e Emergência pela Faculdade Atualiza. 
E-mail: anapaula.csantos29@gmail.com.
2 Especialista em Unidade Terapia Intensiva (UTI), Urgência e Emergência pela Faculdade Atualiza. 
E-mail: patriciamarques95@ymail.com.
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developed in the stopping process. The PCR has been a reason for public health alert, since event 
affects countless people, triggering a concern on the part of health professionals. Thus, the article 
has as general objective to identify in the national literature about the performance of the nurse 
in cardiorespiratory arrest in the extra-hospital environment. This is an exploratory research type 
integrative review based on the national scientific productions of the last 5 years. For the selection 
of scientific articles, the following inclusion criteria were used: original scientific articles, comple-
te and available in the indexed bases, in the Portuguese language, published between the periods 
2014 and 2019. Studies such as review and meta-analyses, dissertations and theses, editorials, ex-
perience reports and repeated articles were excluded. Considering the complexity of patient ca-
re in PCR and the importance of nursing assistance in extra-hospital care, the need for training 
about this theme is highlighted, since among the main difficulties faced in the field of care, the 
poor knowledge hinders the care of the team, resulting in failure in cardiopulmonary resuscita-
tion, implying the survival of the patient.

Keywords: Cardiac arrest; Nursing; Cardiopulmonary resuscitation; Nursing education.

1 INTRODUÇÃO
A parada cardiorrespiratória (PCR) tem sido um 
motivo de alerta para a saúde pública, uma vez 
que esse evento acomete inúmeras pessoas, desen-
cadeando uma preocupação por parte dos profis-
sionais de saúde. Grande parte dos casos de PCR 
ocorre devido a problemas cardíacos e respirató-
rios. Nesse sentido, um atendimento precoce pre-
vine agravos à saúde e também diminui os índices 
de óbitos desses indivíduos (PEREIRA et al., 2015).

A PCR é caracterizada pela perda abrupta da função 
cardíaca e pulmonar em indivíduos acometidos ou 
não por doenças cardiológicas. Essa disfunção é de-
sencadeada pela arritmia cardíaca desenvolvida no 
processo de parada. As arritmias estão associadas 
a qualquer mudança na condução natural dos estí-
mulos elétricos no miocárdio, podendo levar à ta-
quicardia, bradicardia ou cessar, provocando a inefi-
cácia do bombeamento sanguíneo para os pulmões, 
cérebro e demais órgãos (ASSALIN et al., 2019).

No Brasil, as doenças cardiovasculares são respon-
sáveis por cerca de 20% de todas as mortes em indi-
víduos de 30 anos, sendo que cerca de 820 pessoas 
morrem a cada dia. Apesar do progresso, quan-
do comparada a outros países, inclusive vizinhos 
latino-americanos, a mortalidade no Brasil por 

doenças cardiovasculares ainda se mostra uma das 
maiores do mundo (QUILICI et al., 2014).

Durante toda a vivência hospitalar, o enfermeiro se 
depara com dilemas éticos e legais relacionados às 
suas responsabilidades profissionais. Nesse contex-
to, lhe é incumbido proporcionar a assistência a pa-
cientes críticos que são submetidos a procedimen-
tos complexos e que demandam um elevado nível 
de conhecimento técnico-científico, no qual deve 
haver rapidez e destreza na sua realização (FILHO 
et al., 2016).

Os destaques da American Heart Association (AHA) 
preconizam as atualizações das diretrizes de ressus-
citação cardiopulmonar e atendimento cardiovas-
cular de emergência (ACE), que trazem discussão 
com base em evidências a cada 5 anos (AHA, 2015).

Nessa perspectiva, a atualização permanente quan-
to às novas diretrizes da Ressuscitação Cardiopul-
monar (RCP) é essencial para reduzir a morbi-
mortalidade dos pacientes de qualquer idade, co-
mo também as consequências neurológicas acarre-
tadas pela demora ou ineficiência do atendimento 
(BARROS; NETO, 2018).

Assim, o conhecimento do profissional enfermeiro 
é imprescindível, uma vez que a competência é um 
fator relevante na determinação do sucesso da as-
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sistência e fundamentação da ação executada, con-
tribuindo para a sobrevivência inicial de um pa-
ciente em súbita parada cardiorrespiratória (BAR-
ROS; NETO, 2018). 

Vale ressaltar que há grande relevância do pro-
fissional enfermeiro no cenário extra-hospitalar 
diante do paciente em parada cardiorrespiratória. 
Além disso, ele é responsável pela gerência de pes-
soas e de recursos materiais.

Mediante as considerações, este estudo tem como 
base a seguinte questão norteadora: Qual é a atua-
ção do enfermeiro na parada cardiorrespiratória 
em ambiente extra-hospitalar?

Assim, o artigo tem como objetivo geral identifi-
car, na literatura nacional, a atuação do enfermeiro 
na parada cardiorrespiratória no ambiente extra-
-hospitalar. Como objetivos específicos, explicar as 
etapas de atendimento de uma PCR, identificar a 
atuação do enfermeiro durante o atendimento ao 
paciente com parada cardiorrespiratória e ressal-
tar a importância da qualificação profissional para 
atendimento à PCR.

Portanto, o presente estudo justifica-se pelo fato 
de obter maiores conhecimentos sobre a atuação 
do enfermeiro frente à parada cardiorrespirató-
ria em ambiente extra-hospitalar. A motivação em 
aprofundar os estudos sobre o tema surgiu a par-
tir da rotina do ambiente de trabalho, ao notar o 
despreparo e a insegurança dos profissionais en-
volvidos, principalmente o enfermeiro, na atuação 
diante de uma PCR.

Trata-se de uma pesquisa exploratória, tipo revisão 
integrativa, baseada nas produções científicas na-
cionais dos últimos 5 anos. Optou-se por esse pe-
ríodo, pois abrange as publicações atualizadas so-
bre o tema.

O estudo foi fundamentado em seis etapas: iden-
tificação do tema e seleção da hipótese ou questão 
de pesquisa; estabelecimento de critérios para in-
clusão e exclusão de estudos/ amostragem ou bus-
ca na literatura; categorização dos  estudos; avalia-

ção dos estudos, discussão dos resultados e apre-
sentação da revisão (MENDES; SILVEIRA; GAL-
VÃO, 2008).

Para nortear esta revisão, desenvolveu-se a seguinte 
questão: Qual é a atuação do enfermeiro na parada 
cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar?

A busca dos artigos ocorreu a partir das seguintes 
bases de dados: Scientific Electronic Library On-
line (SciELO), Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de 
Dados de Enfermagem (BDENF). As palavras-cha-
ve foram definidas usando os Descritores em Saúde 
(DESC’s). Desse modo, para a identificação dos ar-
tigos em cada uma das bases de dados foi utilizada 
a seguinte combinação de descritores: parada car-
diorrespiratória, enfermagem, ressuscitação car-
diopulmonar, educação em enfermagem.

Para a seleção dos artigos científicos utilizaram-se 
os seguintes critérios de inclusão: artigos científi-
cos originais, completos e disponíveis nas bases in-
dexadas; no idioma Português, publicados no pe-
ríodo de 2014 a 2019, com delineamento metodo-
lógico de pesquisas quantitativas e qualitativas, po-
pulação-alvo de adultos e que avaliassem a atuação 
da enfermagem.

Foram excluídos os estudos do tipo revisão e meta-
nálises, dissertações e teses, editoriais, relatos de ex-
periência e artigos repetidos. A amostra inicial do 
estudo foi composta por 22 artigos, dos quais foram 
excluídos 14 estudos por não atenderem aos crité-
rios de inclusão, sendo utilizados apenas 08 artigos.

Elaborou-se um instrumento para a coleta das in-
formações, a fim de responder à questão nortea-
dora desta revisão abordando título/autor(es)/
ano, objetivo, método e principais resultados. Os 
dados foram analisados de forma descritiva, cate-
gorizando as temáticas em atuação do enfermei-
ro na parada cardiorrespiratória no ambiente ex-
tra-hospitalar, principais dificuldades encontradas 
no atendimento ao paciente em PCR e importân-
cia da qualificação profissional para atendimento 
a essa disfunção.



SANTOS, A.P.C.; MARQUES, P.B.  |  Atuação do enfermeiro frente à parada cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 9, n. 9, p. 07-15, jul./dez. 2021  10 

Todos os aspectos éticos relacionados à elabora-
ção e ao desenvolvimento de uma revisão inte-
grativa foram seguidos, sendo os artigos utiliza-
dos públicos, portanto, sem necessidade de soli-
citar autorização.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir é descrita uma síntese panorâmica dos es-
tudos incluídos nesta revisão: título/autor(es)/ano, 
objetivo, método e principais resultados (Quadro 1).

Quadro 1 – Síntese panorâmica dos estudos incluídos na revisão integrativa (continua)

Título/Autor(es)/ ano Objetivo Método Principais resultados

Parada cardíaca extra-
-hospitalar: fatores de-
terminantes da sobre-

vida imediata após ma-
nobras de ressuscitação 

cardiopulmonar  
MORAIS; CARVALHO; 

CORREA, 2014.

Analisar fatores determi-
nantes da sobrevida ime-
diata de pessoas que rece-
beram manobras de res-
suscitação cardiopulmo-
nar pelas equipes de su-

porte avançado do Serviço 
de Atendimento Móvel de 

Urgência, de Belo  
Horizonte.

Trata-se de estudo 
Epidemiológico,  

retrospectivo.

A maioria era do sexo masculi-
no, média de idade foi de  

64 anos e o tempo de desloca-
mento, nove minutos. A sobrevi-

da imediata foi observada  
em 239 pessoas.

Supervisão do Enfer-
meiro no atendimento 
pré-hospitalar móvel. 

BERNADES et al., 2014.

Analisar como ocorre a 
supervisão no Serviço de 
Atendimento Móvel de  

Urgência (SAMU) de um 
município do Estado de 

São Paulo - Brasil.

Estudo qualitativo 
que utilizou a análi-
se temática de con-
teúdo para análise 

dos dados.

Os resultados revelaram que a 
supervisão foi considerada pri-

mordial nesse serviço. Além dis-
so, os enfermeiros não estão pre-

sentes fisicamente nesse servi-
ço, o que prejudica a qualificação 

dos profissionais.

Parada e reanimação 
cardiorrespiratória:  

conhecimento do enfer-
meiro baseado nas  

Diretrizes da American 
Heart Association 2015 
BARROS; NETO, 2015.

Avaliar o conhecimento 
do especialista em forma-
ção do curso de Cardio-

logia e Hemodinâmica no 
que se refere ao atendi-

mento emergencial à pa-
rada cardiorrespiratória, 
segundo as novas diretri-

zes da American Heart 
Association– 2015.

Estudo descritivo/
exploratório, com 

abordagem quanti-
tativa.

A amostra de 25 pós- graduan-
dos: 20 (80%) tinham conheci-
mento para identificar uma pa-

rada cardiorrespiratória e 21 
(84%) indicaram qual a condu-
ta correta após a detecção deste 
evento, 20 (80%) referiram que 
já realizaram cursos sobre o te-

ma e 23 (92%) buscaram melho-
res informações sobre o tema na 

literatura.

Fatores que comprome-
tem a qualidade da res-
suscitação cardiopul-

monar em unidades de 
internação: percepção 
do enfermeiro FILHO 

et al., 2015

Identificar, na percepção 
dos enfermeiros, os fato-
res que comprometem a 
qualidade da assistência 
prestada durante o aten-
dimento do paciente em 
PCR em unidades de in-

ternação hospitalar.

Estudo descritivo, 
exploratório.

A maioria dos enfermeiros rela-
tou que há elevado número de 

profissionais no cenário (75,5%), 
falta de harmonia (77,6%) ou 
estresse de algum membro da 
equipe (67,3%), falta de mate-
rial e/ou falha de equipamento 
(57,1%), falta de familiarização 
com o carrinho de emergência 
(98,0%) e presença de familiar 

no início do atendimento da pa-
rada cardiorrespiratória (57,1%).
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Quadro 1 – Síntese panorâmica dos estudos incluídos na revisão integrativa (conclusão)

Título/Autor(es)/ ano Objetivo Método Principais resultados

Competência legal do 
Enfermeiro na urgên-

cia/ emergência.  
FILHO et al., 2016.

Conhecer quais procedi-
mentos /aspectos/situa 

ções relacionados aos ser-
viços de urgência/emer 

gência foram objeto de re-
gulamentaçã pelos conse-

lhos de Enfermagem.

Estudo descritivo- 
exploratório com 

abordagem qualita-
tiva e documental.

O exame da legislação apontou a 
necessidade de uma maior regu-
lamentação do exercício profis-

sional e formação nessa área.

Avaliação dos conhe-
cimentos e habilidades 
em ressuscitação car-
diopulmonar assimi-

lados por profissionais 
da atenção primária em 
saúde. NOGUEIRA et 

al., 2018.

Avaliar a retenção do co-
nhecimento teórico e as 
habilidades assimiladas 

por profissionais da aten-
ção primária em saúde em 
treinamento de ressuscita-

ção cardiopulmonar.

Estudo quantitativo, 
com participantes 

dos treinamentos so-
bre parada cardior-

respiratória realizada 
entre agosto de 2013 

e julho de 2014.

Na análise da retenção do co-
nhecimento, observou-se que-

da do número médio de acertos 
comparado à média imediata-

mente após o treinamento.

Eficácia da simulação 
na autoconfiança de es-
tudantes de Enferma-

gem para ressuscitação 
cardiopulmonar extra-
-hospitalar: um estu-

do quase experimental. 
BARBOSA et al., 2019.

Verificar a eficácia da si-
mulação na autoconfiança 
de  estudantes de Enfer-

magem para ressuscitação 
cardiopulmonar extra-

-hospitalar.

Estudo quase expe-
rimental, de gru-

po único, tipo antes 
e depois, realizado 
com estudantes de 
graduação em En-

fermagem.

A simulação se mostrou uma es-
tratégia educativa eficaz no au-
mento da autoconfiança de es-
tudantes de Enfermagem para 
atuação em ressuscitação car-
diopulmonar extra-hospitalar.

Programa de Treina-
mento Teórico/Prático 
In Loco para Enferma-
gem Acerca das Mano-
bras Básicas em Ressus-
citação Cardiopulmonar. 

ASSALIN et al., 2019.

Avaliar um programa de 
treinamento teórico/prá-
tico in loco para técnicos 
e auxiliares de enferma-

gem sobre manobras bási-
cas em ressuscitação car-

diopulmonar.

Estudo quase expe-
rimental desenvolvi-
do de agosto a outu-

bro de 2015.

Os técnicos e auxiliares apresen-
taram melhor desempenho no 

pós-teste, respectivamente, 161% 
e 180%. O maior desempenho 
foi no reconhecimento da pa-

rada cardiorrespiratória (PCR), 
83,3% para auxiliares e 83,6 % 

para técnicos.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

2.1 Etapas de atendimento de uma PCR

A cada cinco anos, a American Heart Associeation 
(AHA) lança novas diretrizes de ressuscitação car-
diopulmonar, as quais se norteiam em processo in-
ternacional de avaliação de evidências. Para a AHA, 
o atendimento à PCR divide-se em Suporte Bási-
co de Vida (SBV), que consiste em um conjunto 
de procedimentos sequenciais caracterizados por 
compressões torácicas, abertura das vias aéreas, res-
piração artificial e desfibrilação e Suporte Avançado 

de Vida (SAV), que compreende a manutenção do 
SBV, com a administração de medicamentos e o tra-
tamento da causa da PCR (AHA, 2015).

Para a American Heart Association (2015), o atendi-
mento inicial do paciente em PCR deve consistir em 
uma abordagem sistemática estabelecida nos cinco 
elos da cadeia de sobrevivência: identificar preco-
cemente um indivíduo em PCR (verificar se há res-
piração e pulso ao mesmo tempo), solicitar imedia-
tamente ajuda especializada, iniciar Ressuscitação 
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Cardiopulmonar (RCP) por meio de compressões 
torácicas efetivas, abrir via aérea e ofertar oxigênio e, 
na vigência dos ritmos TVSP e FV, proceder à desfi-

brilação precoce, além de oferecer suporte avançado 
de vida eficaz e cuidados pós-PCR integrados, como 
demonstra a Figura 1 abaixo (AHA, 2015).

Figura 1 – CADEIAS DE SOBREVIVÊNCIA DE PCREH

Fonte: American Hearth Association, 2015.

Tem-se dado ênfase permanente às características 
de uma RCP de alta qualidade: comprimir o tórax 
com frequência e profundidade adequadas, permi-
tir o retorno total do tórax após cada compressão, 
minimizar interrupções nas compressões e evitar 
ventilação excessiva. A velocidade recomendada 
para as compressões torácicas é de 100 a 120/min, 
em relação à compressão-ventilação sem via aérea 
avançada, são preconizados 30:2, já a relação com-
pressão-ventilação com via aérea avançada é uma 
ventilação a cada 6 segundo (AHA, 2015).

A recomendação confirmada para a profundida-
de das compressões torácicas em adultos é de, pe-
lo menos, 2 polegadas (5 cm), mas não superior a 
2,4 polegadas (6 cm). Nessa perspectiva, a assistên-
cia deve ser realizada com eficiência e eficácia, uma 
vez que a PCR é uma emergência clínica, na qual 
a finalidade da assistência ao paciente é preservar 
a vida, restabelecer as funções fisiológicas, aliviar 
o sofrimento e minimizar as incapacidades (BAR-
ROS; NETO, 2018; AHA, 2015).

O enfermeiro, por prestar assistência ao pacien-
te durante 24 horas por dia e possuir habilidades 
técnicas e conhecimentos científicos é, na maioria 
das vezes, o primeiro profissional a identificar es-
se agravo. Mediante isso, deve ser um profissional 

ágil, com raciocínio clínico rápido, como também 
possuir habilidades técnicas e controle emocional 
para atuar em uma situação de emergência (FI-
LHO et al., 2015; BARBOSA et al., 2019).

2.2 Ações do enfermeiro na RCP

O enfermeiro executa todas as atividades regidas 
pela Lei do Exercício Profissional nº 7.498, de 25 
de junho de 1986, como também pelo Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovada 
pela Resolução Cofen nº 311, de 8 de fevereiro de 
2007. Tem como órgão regulador o sistema Cofen/
Coren que, dentre outras atribuições, dispõe de po-
der normativo para regulamentar e suprir a legis-
lação federal no que se refere às atividades técnicas 
das profissões compreendidas nos serviços de en-
fermagem (COFEN, 2010).

Nesse contexto, a supervisão é uma das atribui-
ções do profissional enfermeiro que trabalha no 
APH, dentre as competências: supervisionar e ava-
liar as ações da equipe no Atendimento Pré-hospi-
talar Móvel; executar prescrições médicas por tele-
medicina; proporcionar assistência de enfermagem 
de maior complexidade técnica a pacientes graves e 
com risco de vida, além de ter capacidade de tomar 
decisões imediatas (BERNARDES et al., 2014).
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Ainda em relação à equipe, diretrizes sobre RCP 
publicadas pela Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia reforçam a liderança e comunicação como dois 
princípios essenciais do trabalho em equipe. O líder 
deve ser o profissional que centraliza a comunica-
ção entre os membros da equipe e assume a condu-
ção do caso, assegurando que todas as tarefas sejam 
executadas de forma adequada. Tal recomendação 
reforça a importância do enfermeiro na melhora da 
qualidade da RCP (FILHO et al., 2015).

No atendimento às urgências e emergências, o en-
fermeiro vivencia muitos dilemas éticos e legais da 
responsabilidade profissional, autonomia em rela-
ção aos demais profissionais, como também a com-
petência legal para realizar procedimentos. Atende 
o paciente grave que se submete a procedimentos 
complexos, na maioria das vezes associados a pro-
tocolos específicos para a atuação do enfermeiro. 
Portanto, o momento no qual se dá o atendimento 
de emergência exige rapidez e o enfermeiro precisa 
estar respaldado legalmente para a sua realização 
(FILHO et al., 2016).

Assim, na equipe de enfermagem, é privativa do 
enfermeiro a realização da classificação de risco. 
Embora o Ministério da Saúde afirme que a clas-
sificação de risco pode ser realizada por qualquer 
profissional de nível superior, ele aponta o enfer-
meiro como o profissional adequado a essa atuação 
(BRASIL, 2004). Dessa forma, o reconhecimento 
dos sinais clínicos da PCR é imprescindível para 
iniciar a  cadeia de sobrevivência, a saber, identifi-
cação da PCR, a mobilização do serviço médico de 
urgência e manobras de RCP, desfibrilação e SAV 
(ASSALIN et al., 2019).

A inserção da máscara laríngea e combitubo eso-
fagotraqueal, a desfibrilação com o uso do DEA e 
manobra vagal, e a punção intraóssea são procedi-
mentos complexos no contexto das arritmias e da 
reanimação cardiopulmonar mais voltada para a 
atuação de enfermeiro especialista. Portanto, em-
bora o enfermeiro possua competência legal pa-
ra realizar esses procedimentos, tornam-se funda-
mentais a capacitação técnica, o registro dos pro-

cedimentos e a presença dos protocolos institucio-
nais (COFEN, 2007).

Desse modo, o enfermeiro deve compreender a 
complexidade e importância do seu papel de su-
pervisor em uma equipe de Atendimento Pré-Hos-
pitalar Móvel. Deve, ainda, entender que essa su-
pervisão abrange, além da busca pela qualificação, 
o reconhecimento da sua importância (BERNAR-
DES et al., 2014).

2.3 Importância da qualificação profissio-
nal para atendimento a PCR
A parada cardíaca é a emergência clínica mais 
grave e com pior prognóstico, entretanto, pode 
ser um estágio transitório, reversível, com possi-
bilidades de pacientes se recuperarem e retorna-
rem às suas atividades. Diante disso, ressalta-se a 
importância de se ter um serviço de atendimen-
to pré-hospitalar bem organizado, estruturado 
com equipes capacitadas (MORAIS; CARVALHO; 
CORREA, 2014).

A atualização permanente quanto às novas diretri-
zes da RCP é fundamental para minimizar a mor-
bimortalidade dos pacientes de qualquer idade, as-
sim como as consequências neurológicas decor-
rentes da demora ou ineficiência do atendimento. 
Logo, o conhecimento do enfermeiro é essencial, 
uma vez que sua competência é característica de-
terminante e condicionante no êxito da assistên-
cia executada, o que contribui para a sobrevivência 
inicial de um paciente em súbita PCR (BARROS; 
NETO, 2018).

Sob tal perspectiva, a educação permanente em 
Saúde é uma estratégia que objetiva transformar 
e qualificar a atenção à saúde, aos processos for-
mativos e às práticas de educação em saúde, res-
saltando a importância da capacitação de todos os 
profissionais que atuam nessa área, independente-
mente da complexidade do atendimento (ASSA-
LIN et al., 2019).

Nesse contexto, acredita-se que a busca de cursos é 
um ótimo recurso para maior capacitação e atua-
lização, a fim de que os profissionais tenham me-
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lhor conhecimento teórico-prático e, consequente-
mente, melhor desempenho mediante um possível 
atendimento, contribuindo para a maior sobrevida 
da vítima (BARBOSA et al., 2019).

Além disso, avaliar o conhecimento de profissio-
nais treinados é de fundamental importância, tanto 
para identificar a retenção de conhecimento, ofer-
tar apoio educacional na prática e também nortear 
os possíveis ajustes à intervenção educativa. É im-
prescindível identificar se os objetivos dos progra-
mas foram atingidos, o que implica a necessidade 
de medidas de resultados práticos e de impacto no 
trabalho (NOGUEIRA et al., 2018).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da complexidade do atendimento ao pa-
ciente em PCR e da importância da assistência do 
enfermeiro no atendimento extra-hospitalar, des-
taca-se a necessidade de capacitação nessa área, 
uma vez que, entre as principais dificuldades en-
frentadas no âmbito assistencial, o conhecimento 
deficiente dificulta o atendimento da equipe, oca-
sionando o insucesso na reanimação cardiopulmo-
nar, o que implica a sobrevida do paciente.

Portanto, para que o enfermeiro e sua equipe te-
nham êxito no atendimento ao indivíduo em PCR, 
como também desenvolvam suas habilidades, é 
fundamental que as instituições de saúde desenvol-
vam programas de capacitação permanente, contí-
nuos, a fim de buscar alternativas para melhorar a 
atuação do profissional.

Por fim, conclui-se que a parada cardiorrespirató-
ria é uma emergência grave que requer agilidade 
nas técnicas e nas manobras de ressuscitação car-
diopulmonar para proporcionar ao paciente um 
possível retorno e o mínimo de sequelas.
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM AOS 
PACIENTES COM LEUCEMIA NAS EMERGÊNCIAS 
E UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

Arlizia Carla Amorim Pinheiro1

Carla Souza da Silva2

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo abordar os cuidados da profissional de enfermagem volta-
dos aos pacientes com leucemia nas emergências e unidades de cuidado intensivo. Para isso, apre-
sentamos o que é a leucemia, os tipos da doença existentes, assim como em quais situações os pa-
cientes leucêmicos são encaminhados para as emergências e UTI. Em seguida, debruçamo-nos na 
atuação da enfermeira e o importante papel que essa profissional cumpre nos processos de manu-
tenção das funções orgânicas, na observação das respostas biológicas e, também, na atenção ao 
ambiente hospitalar onde o paciente está inserido. A metodologia adotada foi uma revisão biblio-
gráfica em que foram utilizados artigos das bases de dados Lilacs e BVS publicados nos últimos 
dez anos. Esta pesquisa pôde evidenciar quais cuidados devem ser adotados pela profissional de 
enfermagem para garantir um atendimento eficiente aos enfermos leucêmicos.

Palavras-chave: Enfermagem; Leucemia; Emergências Oncológicas; Cuidados Intensivos.

NURSING CARE FOR LEUKEMIA PATIENTS IN EMERGENCIES AND INTENSIVE CARE UNITS

ABSTRACT

This paper aims to address the care of nursing professionals focused on leukemia patients in emer-
gencies and intensive care units. For this, we present what is leukemia, the existing types of disea-
se, as well as in which situations leukemic patients are referred to emergencies and ICU. Then, we 
looked at the nurse’s performance and the important role that this nurse plays in the processes of 
maintaining organic functions, in observing biological responses and also in the care of the hos-
pital environment where the patient is inserted. The methodology adopted was a bibliographic 
review in which articles from the Lilacs and BVS databases published in the last ten years were 
used. This research could highlight which care should be adopted by the nursing professional to 
ensure efficient care for leukemic patients.

Keywords: Nursing; Leukemia; Oncologic Emergencies; Intensive Care. 
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1 INTRODUÇÃO
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 
cem doenças que têm, em comum, o crescimen-
to desordenado de células que invadem os teci-
dos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, essas cé-
lulas tendem a ser muito agressivas e incontrolá-
veis, determinando a formação de tumores que 
podem se espalhar para outras regiões do corpo 
(BRASIL, 2018).

A leucemia é uma doença maligna dos glóbu-
los brancos, geralmente, de origem desconhecida. 
Tem como principal característica o acúmulo de 
células doentes na medula óssea, substituindo as 
células sanguíneas normais. Na leucemia, uma cé-
lula sanguínea, que ainda não atingiu a maturida-
de, sofre uma mutação genética que a transforma 
em uma célula cancerosa. Essa célula anormal não 
funciona adequadamente, multiplica-se mais rápi-
do e morre menos do que as células normais. Dessa 
forma, as células sanguíneas saudáveis da medula 
óssea vão sendo substituídas por células anormais 
cancerosas (BRASIL, 2018).

Existem mais de doze tipos de leucemia, sendo que 
os quatro primários são leucemia mieloide aguda 
(LMA), leucemia mieloide crônica (LMC), leuce-
mia linfocítica aguda (LLA) e leucemia linfocítica 
crônica (CLL) (BRASIL, 2018).

De acordo com Smeltzer et al (2009), o tratamento 
da Leucemia Mieloide Aguda e da Leucemia Lin-
focítica Aguda tem a finalidade de erradicar as cé-
lulas leucêmicas e permitir a restauração da hema-
topoese normal, utilizando a quimioterapia em al-
tas doses com uma sequência de indução destinada 
a obter o desaparecimento das células anormais da 
medula óssea e do sangue. Em seguida, com ciclos 
de terapia de consolidação ou de manutenção, tem-
-se a finalidade de prevenir a recidiva da doença.

Os agentes antineoplásicos são tóxicos e, conse-
quentemente, ocorrem as reações adversas, espe-
cialmente efeitos hematológicos, causando mie-
lodepressão (leucopenia, trombocitopenia e ane-
mia), náuseas e vômitos, limitando o uso do qui-

mioterápico. Esses agentes podem causar, dentre as 
várias reações adversas, mucosite, estomatite, cau-
sando dor e ulcerações, além da mielossupressão, 
neurotoxidade, depressão, confusão, sonolência, 
alucinações e tonturas (ARAÚJO, 2017 apud SAN-
TOS et al, 2019).

Sousa et al (2015) reforçam que um traço comum 
nas doenças onco-hematológicas é a ocorrência da 
hospitalização, seja pela baixa imunidade e pelo 
comprometimento sistêmico, ou para a realização 
do tratamento quimioterápico. Normalmente, as 
alterações hematológicas suscetibilizam os pacien-
tes às complicações, como infecção, dor, lesões em 
mucosa oral, fadiga e desnutrição, as quais podem 
agravar seu quadro clínico e interferir em sua recu-
peração, levando-os a buscarem emergências e, em 
alguns casos, a admissão em UTI.

Nesse contexto, o enfermeiro deve aperfeiçoar 
sempre suas habilidades em relação ao conheci-
mento técnico e científico e na capacidade de per-
cepção das necessidades do paciente. Faz-se neces-
sário que haja cuidados de enfermagem nas emer-
gências e unidades de cuidados intensivos, vis-
to que o profissional de enfermagem é quem está 
mais próximo do paciente, o qual deve ser tratado 
de forma efetiva.

Trata-se, aqui, de uma revisão bibliográfica inte-
grativa em que foram utilizados artigos das bases 
de dados Lilacs e BVS publicados nos últimos dez 
anos com os descritores: cuidados de enfermagem, 
leucemia, emergências oncológicas, cuidados in-
tensivos em oncologia. Excluíram-se da pesquisa 
os artigos repetidos, aqueles que se distanciavam 
do tema proposto, assim como os que não se en-
contravam na língua portuguesa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Leucemia

A leucemia está entre o grupo de doenças malig-
nas, caracterizando-se pela proliferação anormal 
de células hematopoiéticas mieloides ou granulo-
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cíticas na medula óssea. Essa complicação advém 
de uma ou mais alterações genéticas que vão atin-
gir a célula tronco ou células progenitoras da me-
dula óssea. Esses casos, geralmente, vão estar cor-
relacionados com alguns fatores do meio ambien-
te, como radiações, agentes químicos tóxicos, in-
fecções; e, também, com certas condições sociais 
que afetam pessoas mais suscetíveis à doença, co-
mo aquelas que possuam herança genética ou hábi-
tos individuais prejudiciais à saúde, como o de fu-
mar, que tenham convívio com situações de estres-
se ou de queda de resistência física, exposição fre-
quente a substâncias tóxicas e a predisposição de 
adquirir doenças virais. Com isso, apesar de não 
estar totalmente nítido, acredita-se que os indiví-
duos têm tendência à doença a partir da interação 
desses com fatores ambientais (FERREIRA et al, 
2010 apud SANTOS, 2019).

De acordo com dados do Instituto Nacional de 
Câncer (2018), para o Brasil, foram estimados 
5.940 casos novos de leucemia em homens e 4.860 
em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019. 
Esses valores correspondem a um risco estimado 
de 5,75 casos novos a cada 100 mil homens e 4,56 
casos novos para cada 100 mil mulheres, ocupando 
a nona e a décima posições, respectivamente, dos 
casos de câncer no país.

Hoffbrand e Moss (2013) reforçam que as leuce-
mias, de forma geral, são caracterizadas pelo acú-
mulo de leucócitos malignos na medula óssea e no 
sangue, podendo ser agrupadas com base na ve-
locidade em que a doença evolui e torna-se grave. 
Sob esse aspecto, a doença pode ser do tipo crôni-
ca que, em geral, agrava-se lentamente, na qual, no 
início, as células leucêmicas ainda conseguem fa-
zer algum trabalho dos glóbulos brancos normais 
e, à medida que seu número aumenta, aparecem os 
primeiros sintomas que vão se agravando aos pou-
cos;  ou aguda, que costuma  piorar de maneira rá-
pida. Nesta, as células leucêmicas não podem fazer 
nenhum trabalho das células sanguíneas normais 
e crescem de maneira rápida, agravando a doença 
em curto espaço de tempo (BRASIL, 2018).

Nesses dois grandes grupos, dependendo da cé-
lula que lhes deu origem, as leucemias podem ser 
do tipo mieloide ou linfoide. As que afetam as cé-
lulas linfoides são chamadas de linfoide, linfocíti-
ca ou linfoblástica. A leucemia que afeta as células 
mieloides são chamadas mieloide ou mieloblástica 
(BRASIL, 2018).

A leucemia linfoide crônica (LLC) afeta células lin-
foides, mais especificamente os linfócitos B, e se 
desenvolve de forma lenta. A maioria das pessoas 
diagnosticadas com esse tipo da doença tem mais 
de 55 anos. Raramente afeta crianças. A leucemia 
mieloide crônica (LMC) afeta células mieloides e 
se desenvolve vagarosamente a princípio. Carac-
teriza-se pela proliferação das células leucocitárias 
granulocíticas que se apresentam maduras e bem 
diferenciadas, acometendo principalmente adultos 
(SOUSA; SANTO, 2013). 

A leucemia linfoide aguda (LLA) afeta células lin-
foides e agrava-se de maneira rápida, marcada pe-
la presença de linfoblastos, que são linfócitos ima-
turos no exame sanguíneo (HEMORIO, 2009 apud 
SOUSA; SANTO, 2013). Mais comum em crian-
ças pequenas, mas apresenta ocorrência em adul-
tos (BRASIL, 2018). 

Ela pode evoluir de forma rápida e levar a óbi-
to em poucos meses, porém, com diagnóstico e 
tratamento precoces, a chance de cura em crian-
ças pode chegar a 90% (MELO, 2016). A leucemia 
mieloide aguda (LMA) afeta as células mieloides e 
avança rapidamente. Ocorre tanto em adultos co-
mo em crianças, mas a incidência ascende com o 
avançar da idade.

2.2 Situações em que os pacientes com 
leucemia são admitidos nas emergências 
e unidades de cuidados intensivos

As emergências oncológicas podem ter início súbi-
to ou demorar meses para desenvolverem e mani-
festam-se abruptamente, resultando em complica-
ções e agravamentos da doença, o que pode acarre-
tar em óbito, necessitando, assim, de intervenções 
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rápidas e invasivas. Essas situações emergenciais 
podem ocorrer a qualquer momento e implicam, 
na maioria das vezes, a busca por atendimento em 
unidades de urgência e emergência (GONÇALVES 
et al, 2018).

As pessoas em tratamento hemato-oncológico ex-
perimentam, pelo menos, uma situação de emer-
gência durante o curso da doença, sendo que o de-
senvolvimento de novos tratamentos tem resultado 
em prolongamento da vida e aumento do núme-
ro de emergências vividas (GABRIEL, 2012 apud 
BECK, 2018).

Sousa et al (2015) reforçam a afirmação identifi-
cando que um traço comum nas doenças onco-he-
matológicas é a ocorrência da hospitalização, se-
ja pela baixa imunidade e pelo comprometimento 
sistêmico, ou para a realização do tratamento qui-
mioterápico. Normalmente, as alterações hema-
tológicas suscetibilizam os pacientes às complica-
ções, como infecção, dor, lesões em mucosa oral, 
fadiga e desnutrição, as quais podem agravar seu 
quadro clínico e interferir em sua recuperação.

O tratamento para a leucemia tem o objetivo de 
destruir as células leucêmicas para que a medu-
la óssea volte a produzir células normais. O avan-
ço para obter cura total da leucemia foi consegui-
do por meio de associação de medicamentos (po-
liquimioterapia), controle das complicações in-
fecciosas e hemorrágicas e prevenção ou combate 
da doença no sistema nervoso central (cérebro e 
medula espinhal). O transplante de medula óssea 
é indicado para alguns casos (LIMA, 2012 apud 
MELO, 2016).

Nos últimos vinte anos, ocorreram enormes avan-
ços no tratamento das neoplasias, principalmente 
devido às novas drogas quimioterápicas, à radiote-
rapia e aos transplantes de medula óssea. No entan-
to, essas novas terapias podem provocar uma série 
de efeitos colaterais, comprometendo quase todas 
as funções orgânicas (SALPONIK, 2013).

De acordo com Melo (2016 apud BRUM; SIL-
VA, 2016), o tratamento consiste na associação de 
ações voltadas à administração de medicamentos, 
ao controle das complicações infecciosas e hemor-
rágicas, prevenção ou combate à doença no siste-
ma nervoso central (cérebro e medula espinhal) e, 
se indicado, o transplante de medula óssea.

As drogas quimioterápicas e a corticoterapia tam-
bém deprimem a produção medular. Além disso, 
esses medicamentos lesam a integridade do tegu-
mento, do trato respiratório e gastrintestinal, faci-
litando a penetração de microrganismos no hos-
pedeiro. Somam-se a esses fatores o uso de proce-
dimentos invasivos, como sondas, cateteres e pun-
ções, nutrição parenteral prolongada, comprome-
tendo mais ainda a integridade das barreiras mecâ-
nicas do organismo (SALPONIK, 2013).

São utilizados, na terapêutica da leucemia, medica-
mentos para inibirem a proliferação anormal dos 
leucócitos, assim como se administram quimio-
terápicos, antibióticos, alcaloides, corticosteroi-
des e hormônios. Ainda fazem parte do tratamen-
to a transfusão sanguínea, oxigenoterapia, os an-
tieméticos, antitérmicos e analgésicos, transplan-
te de medula óssea, complexos vitamínicos, a dieta 
nutritiva, hidratação adequada e a manutenção da 
unidade do paciente, mantendo-o livre de germes, 
evitando, dessa forma, infecções (LIMA; MATÃO, 
2010 apud MELO, 2016).

O paciente com leucemia, ao ser hospitalizado, é 
exposto a microrganismos patógenos, seja pelo 
ambiente hospitalar, pela própria doença de base 
ou, ainda, pelo tratamento terapêutico necessário 
para sua recuperação, o qual inclui a utilização de 
um acesso venoso para a administração dos fár-
macos de imunossupressão prescritos (SOUSA et 
al, 2015). 

A maioria das situações de emergência oncológicas 
pode ser dividida em categorias como metabólicas 
(hipercalemia, síndrome da lise tumoral), hemato-
lógicas (neutropenia febril), estruturais (compres-
são da medula espinhal e nervos periféricos, der-
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rame pericárdico maligno) ou efeitos colaterais da 
infusão de agentes antineoplásicos (náusea, vômi-
to, diarreia) (BECK, 2018).

Sendo o tratamento oncológico, isoladamente, fa-
tor predisponente a diversas intercorrências e alte-
rações clínicas, existem aquelas que são mais co-
muns para justificar a admissão em UTI. Cunha 
(2018 apud SOARES, 2010), em um estudo mul-
ticêntrico, apontou, como principais causas de ad-
missão de pacientes oncológicos em UTI, os cuida-
dos pós-operatórios (57%), septicemia (15%) e in-
suficiência respiratória (10%).

Valle e Garcia (2018), em seu estudo, identificam 
que a complicação clínica mais comum que re-
quer cuidados intensivos no paciente oncológico 
é a sepse, sendo que sua incidência é quatro vezes 
maior em pacientes com câncer do que em outros 
tipos de enfermos.

Pompermaier e Dallacosta (2018) destacam que 
a incidência da sepse em pacientes com câncer é 
estimada em 25%, com mortalidade em torno de 
28%, sendo ainda maior em pacientes com doen-
ças malignas hematológicas, como leucemia, lin-
foma e mieloma múltiplo. A identificação precoce 
da sepse nessa população é um desafio, visto que 
pacientes neutropênicos, seja pela doença ou seja 
pela exposição à quimioterapia citotóxica, podem 
não apresentar dois ou mais sinais de síndrome da 
resposta inflamatória sistêmica ou de rápida avalia-
ção de falência de órgãos, hoje previstos para tria-
gens da doença. Cabe à equipe de enfermagem es-
tar atenta às alterações de sinais vitais importantes 
para esses pacientes.

A neutropenia reduz o número de leucócitos pa-
ra menos de 1.500/mm3 e expõe o paciente ao ris-
co de infecção, sendo valores iguais ou menores 
a 1.000/mm3 considerados, respectivamente, co-
mo neutropenia moderada e severa (SOUSA et 
al, 2015).

Entre as alterações hematológicas comumente en-
contradas, destaca-se a anemia, que predispõe o 

cliente à fadiga, palidez, dispneia e taquicardia, 
além da trombocitopenia, que o suscetibiliza ao 
sangramento (principalmente quando o núme-
ro de plaqueta é ≤ 20.000/mm3, potencializando 
o risco de hemorragia cerebral e gastrintestinal) 
(SOUSA, 2015). 

2.3 Cuidados de enfermagem prestados 
aos pacientes com leucemia

O cuidado de enfermagem associado ao cenário da 
internação hospitalar, via de regra, dirige a atenção 
para a necessária demanda de cuidados relaciona-
dos à manutenção das funções orgânicas dos clien-
tes e à observação das suas respostas biológicas às 
terapêuticas. Por outro lado, o cuidado ao paciente 
onco-hematológico perpassa também o ambiente 
em que ele está inserido, especificamente o cenário 
hospitalar, já que este é permeado por elementos 
e situações que podem contribuir para o aumento 
no tempo de internação e causar o agravamento do 
quadro clínico, com consequente elevação da inci-
dência de óbitos principalmente por infecção (AL-
MEIDA, 2014).

A assistência de enfermagem prestada ao paciente, 
normalmente, tem por base uma série de técnicas 
no que se refere à alimentação, higiene, adminis-
tração de medicamentos e coleta de material para 
exames (LIMA, 2012 apud MELO, 2016). 

As intervenções de enfermagem são: avaliar exa-
mes laboratoriais, sinais vitais, atentar para as quei-
xas de dor, estimular a dieta hipercalórica e hiper-
proteica em intervalos regulares, aplicar compres-
sa direta em caso de sangramento, assegurar que o 
sangue é do paciente antes do início da transfusão, 
auxiliar no banho, realizar exame físico e balanço 
hídrico, informar ao cliente sobre terapia, procedi-
mentos diagnósticos e terapêuticos, bem como ex-
plicar a finalidade e importância de cada um, ante-
cipando possíveis reações e efeitos colaterais (NIC, 
2010 apud SANTOS, 2017).

O risco de infecção está associado à exposição am-
biental aumentada a patógenos, imunossupressão, 
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procedimentos invasivos, defesas primárias (pe-
le rompida) e secundárias (diminuição da hemo-
globina e leucopenia) inadequadas e agentes far-
macêuticos (imunossupressores) (SOUSA, 2015).  

Tal risco, associado à realização de procedimen-
tos invasivos, com destaque para a punção do ca-
teter totalmente implantado, é imprescindível para 
a implementação de intervenções de enfermagem 
que visem à punção segura com a utilização de téc-
nica asséptica. A manutenção e a troca do curati-
vo e a manutenção do sistema fechado para a pre-
venção de infecção são ações que objetivam a pre-
venção de eventos adversos com vistas a promover 
uma assistência segura para o paciente oncológico 
(CALEGARI et al, 2018).

O profissional de enfermagem que cuida do pa-
ciente onco-hematológico hospitalizado precisa 
saber identificar as fontes de infecção e suas formas 
de prevenção para, assim, desempenhar ações de 
cuidado de forma segura, minimizando os riscos a 
que os pacientes estão expostos durante a hospita-
lização (SOUSA; SANTO, 2013).

A mucosite é uma inflamação da mucosa bucal do-
se-dependente dos diversos agentes quimioterápi-
cos e se caracteriza como o efeito colateral mais co-
mum da quimioterapia, atingindo até 40% dos pa-
cientes em tratamento antineoplásico. 

A dor causada pela mucosite é tão intensa que po-
de interferir na alimentação do paciente e, com fre-
quência, leva à necessidade do uso de analgésicos 
e à interrupção do protocolo de tratamento. Além 
disso, ainda pode ser uma porta de entrada para in-
fecções secundárias locais e sistêmicas, que podem 
até levar o paciente a óbito. Dessa forma, observa-se 
a importância da Enfermagem na identificação 
precoce das lesões orais, bem como na prevenção 
das infecções oportunistas, já que essa profissional 
é a responsável pela higiene oral e manutenção de 
sua integridade (SOUSA et al, 2015).

Com relação à dor, intervenções educacionais, di-
rigidas aos pacientes, podem reduzir a intensida-

de da dor oncológica por meio de, pelo menos, 
um dos sete componentes principais: melhorar o 
conhecimento sobre a natureza da dor relaciona-
da ao câncer; ajudar na comunicação sobre a dor; 
melhorar a avaliação da dor; melhorar a prescri-
ção de analgésicos; abordar barreiras à não adesão 
analgésica; sensibilizar para estratégias não farma-
cológicas de gestão da dor e promover a reavalia-
ção. O manejo efetivo da dor oncológica resulta em 
aumento da qualidade de vida para pacientes com 
câncer e diminuição do período de hospitalização 
(CALEGARI et al, 2018).

Sousa e Santo (2013) destacam que a prevenção de 
sangramento é fundamental no cuidado ao pacien-
te onco-hematológico e que ocorre devido à dimi-
nuição do número de plaquetas, as quais auxiliam 
na coagulação sanguínea. Nesse caso, cabe à enfer-
magem atentar para as alterações físicas que po-
dem acontecer na vigência de plaquetopenia; mo-
nitorar hemograma completo; observar sinais e 
sintomas de sangramento como epistaxe, sangra-
mento conjuntival, gengivorragia, equimose, pe-
téquias, hematomas, hematúria, melena e hema-
toquezia; orientar o paciente e familiar da possibi-
lidade de ocorrência dessas manifestações e como 
ajudar a equipe a preveni-las. 

Portanto, é indispensável manter a organização do 
ambiente a fim de prevenir pequenos traumas e le-
sões; auxiliar os pacientes na deambulação, na hi-
giene oral e corporal; dar preferência a agulhas de 
menor calibre na punção venosa e, nesta, manter 
pressão local por um período de tempo prolonga-
do, e realizar demais procedimentos invasivos com 
extrema cautela, rigorosa avaliação e supervisão 
(SOUSA; SANTO, 2013).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo possibilitou introduzir um olhar 
diferenciado sobre as questões que perpassam 
a atuação das profissionais de Enfermagem no 
acompanhamento de pacientes com leucemia nas 
emergências e unidades de cuidados intensivos, 
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evidenciando quais cuidados devem ser aplicados 
nessas situações com foco em garantir a plena aten-
ção aos enfermos.

Para isso, identificaram-se tais cuidados, partin-
do da discussão acerca da doença leucemia, escla-
recendo as situações que levam os pacientes leucê-
micos a serem admitidos nas emergências e unida-
des de cuidados intensivos, assim como a descrição 
dos papéis executados pelas profissionais de Enfer-
magem no que tange ao acompanhamento desses 
pacientes.

Partindo do interesse de ampliar os estudos em tor-
no da atuação da enfermeira com pacientes de on-
cologia, este artigo abre espaço para mais formula-
ções sobre o tema, preenchendo lacunas que refle-
tem sobre a atuação prática da profissional, visto 
que tal questão é de alta relevância para a execução 
do seu trabalho.

As profissionais de Enfermagem devem conhe-
cer os conceitos sobre a doença, seus aspectos bio-
lógicos e fatores que influenciam no contexto da 
emergência oncológica, além de, obviamente, sa-
berem reconhecer os principais sinais e sintomas 
desse tipo de emergência. Apenas dessa forma po-
derão atuar em diversos níveis de atenção à saúde, 
segundo o grau de complexidade, desenvolvendo 
a assistência de enfermagem de qualidade aos pa-
cientes oncológicos.
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IMPACTOS DA PRIVAÇÃO DO SONO  
NA RECUPERAÇÃO DO PACIENTE NO  
AMBIENTE DE TERAPIA INTENSIVA

Camila Nunes Silva1

Udelina Pinheiro da Silva Neta2

RESUMO 

Vários estudos apontam que mudanças interferem diretamente no processo do sono-vigília, o que 
ocasiona uma piora na qualidade do sono, podendo afetar negativamente o SER HUMANO na 
relação saúde-doença. Alguns sistemas de regulação que controlam o sono são: o ciclo circadia-
no, que impulsiona 24 horas no ciclo sono-vigília; e o sistema homeostático, pelo qual ocorre a 
liberação de substância que promove o sono e assegura quantidades adequadas de repouso. Me-
diante a revisão de literatura acerca dos principais aspectos fisiológicos do sono normal e do co-
nhecimento atual quanto ao sono de pacientes críticos, com os impactos da sua privação causa-
dos por fatores ligados à própria UTI, objetivou-se identificar a abordagem do tema atualmente e 
compreender como é possível reduzir os impactos gerados à saúde com a privação do sono, quais 
são os fatores extrínsecos e intrínsecos que interferem e qual é a importância da qualidade do so-
no nesse ambiente. Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada por meio de levan-
tamento bibliográfico baseado em evidências, que proporciona a síntese de conhecimento e a in-
corporação da aplicabilidade dos resultados de estudos significativos na prática. Os aspectos que 
interferem na qualidade do sono dos pacientes na UTI são muitos, entretanto, além do ambiente 
hostil e da arquitetura que não favorece os princípios do sono fisiológico, nesse ambiente, existem 
rotinas diárias que também interferem, como terapias medicamentosas, suporte ventilatório, exa-
mes laboratoriais, atividades de cuidado ao paciente, entre muitos protocolos aos quais os pacien-
tes são submetidos, com isso, podendo propiciar desde um delirium a um prejuízo metabólico.

Palavras-chave: Sono; UTI; Enfermeiros; Impactos; Pacientes.

IMPACTS OF SLEEP DEPRIVATION ON PATIENT RECOVERY IN THE INTENSIVE  
CARE ENVIRONMENT

ABSTRACT 

Several studies point out that changes interfere directly in the sleep-wake process, which causes a 
worsening in the quality of sleep, and may negatively affect the HUMAN BEING in the health-di-
sease relationship. Some regulation systems that control sleep are: the circadian cycle, which sti-
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mulates 24 hours in the sleep-wake cycle; and the homeostatic system, through which the release 
of the substance that promotes sleep and ensures adequate amounts of rest occurs. Through a li-
terature review on the main physiological aspects of normal sleep and current knowledge about 
sleep in critically ill patients, with the impacts of sleep deprivation caused by factors linked to the 
ICU itself, the objective was to identify the approach to the topic today and understand how it is 
possible to reduce the health impacts of sleep deprivation, which extrinsic and intrinsic factors 
interfere and what is the importance of sleep quality in this environment. The approach of this 
study is an integrative bibliographic review, performed through an evidence-based bibliographic 
survey, which provides the synthesis of knowledge and the incorporation of the applicability of 
the results of significant studies in practice. There are many aspects that interfere in the quality 
of sleep of patients in the ICU, however, in addition to the hostile environment and architecture 
that does not favor the principles of physiological sleep, in this environment, there are daily rou-
tines that also interfere, such as drug therapies, ventilatory support, laboratory tests, and patient 
care activities, among many protocols to which patients are submitted, thus, providing from a de-
lirium to a metabolic loss.

Keywords: Sleep; ICU; Nurses; Impacts; Patients.

1 INTRODUÇÃO 
O sono dos pacientes, no ambiente de terapia in-
tensiva, sofre inúmeras interrupções, o que le-
va à redução dos estágios profundos e reparado-
res, além da alteração do ritmo circadiano (HAM-
ZE; SOUZA; CHIANCA, 2015; MARQUES, 2016; 
HORSTEN et al., 2018).

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um am-
biente onde pacientes em estado crítico ou com 
descompensação de um ou mais sistemas que ne-
cessitem de vigilância e monitorização contínua 
por parte da equipe assistencial recebem o devido 
atendimento. Em decorrência disso, aspectos fí-
sicos e técnicos são priorizados, e o cuidado com 
a rotina fisiológica de cada paciente, como o so-
no, sofre interferências, gerando graves impactos 
em sua recuperação (BELTRAMI et al., 2015; LI-
CHUAN; OWENS; DYKES, 2019). 

Apresenta-se, neste estudo, uma revisão da lite-
ratura acerca dos principais aspectos fisiológicos 
do sono normal e do conhecimento atual quanto 
ao sono de pacientes críticos, com os impactos da 
sua privação causados por fatores ligados à própria 
UTI (PAGNUCCI et al., 2019; ASSUNÇÃO, 2019). 

Para tanto, procurou-se refletir acerca da proble-
mática dos impactos da privação do sono no pro-
cesso de recuperação de pacientes no ambiente de 
terapia intensiva e também analisar como a litera-
tura atual aborda os impactos da privação do sono 
no ambiente de terapia intensiva. Foram discuti-
dos os aspectos que interferem na qualidade do so-
no dos pacientes na UTI, esclarecendo os impactos 
de sua privação no ambiente de terapia intensiva, 
apontando fatores que perturbam o ciclo do sono e 
avaliando o impacto da atuação da equipe assisten-
cial nos cuidados aos pacientes de terapia intensiva 
no período noturno.

Devido ao tempo de atuação dos profissionais de 
saúde em terapia intensiva, percebe-se que, duran-
te uma jornada de 12 horas, principalmente nos 
períodos noturnos, os pacientes são abordados de 
maneira indistinta, sem critérios de particularida-
de, de acordo com o perfil pessoal e de diagnóstico, 
pela equipe assistencial que segue protocolos e não 
possui a perspectiva da individualidade, ou seja, 
da assistência voltada à especificidade de cada pa-
ciente, prestando o mesmo atendimento de assis-
tência de enfermagem para todos, o que causa in-
terferência no ciclo circadiano. Tal abordagem ge-



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 9, n. 9, p. 24-35, jul./dez. 2021  |  26 

SILVA, C.N.; NETA, U.P.S.  |  Impactos da privação do sono na recuperação do paciente no ambiente de terapia intensiva

neralista pode acarretar impactos graves à saúde e 
ao bem-estar desses pacientes de terapia intensiva 
(NASCIMENTO, 2016; NEVES; MACEDO; GO-
MES, 2017).

Objetivou-se, com esta pesquisa, identificar como 
a literatura especializada aborda o tema atualmente 
e, assim, compreender como é possível reduzir os 
impactos gerados à saúde com a privação do sono, 
quais são os fatores extrínsecos e intrínsecos que 
interferem no sono e qual é a importância da qua-
lidade do sono neste ambiente pesquisado (NAS-
CIMENTO, 2016; SOUSA, 2018).

Em termos metodológicos, trata-se de uma revisão 
bibliográfica integrativa, que foi realizada por meio 
de levantamento bibliográfico baseado em evidên-
cias. Esse tipo de revisão é um método que propor-
ciona a síntese de conhecimentos e a incorporação 
da aplicabilidade dos resultados de estudos signi-
ficativos na prática. Foram utilizados os bancos de 
dados da Bireme, Scielo, Lilacs, Medline, SCIRUS, 
portal de periódicos Capes, Sibi e DOAJ. Através 
dos descritores – Sono, UTI, Enfermeiros, Impac-
tos, Pacientes –, foram pesquisados os últimos se-
te anos, de 2012 a 2019, com, no mínimo, 10 arti-
gos científicos para esta pesquisa. Selecionaram-se 
os artigos que abordam as questões relacionadas ao 
tema escolhido, além de artigos com pesquisas de 
campo, e excluídos aqueles estudos que não se re-
lacionam ao tema abordado ou não são de pesqui-
sa de campo (ASSUNÇÃO, 2019).

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.1 Fatores que perturbam o ciclo do sono

Os seres humanos passam uma boa parte de sua 
vida no processo conhecido como sono, uma das 
mais importantes necessidades humanas básicas, 
assim como beber ou comer, o que ocupa uma par-
te significativa das suas vidas (MARQUES, 2016).

Sabe-se que o cérebro humano funciona ativamen-
te durante todo o sono; apesar de alguns autores 
considerarem o sono como um desligamento tran-

sitório e reversível do ambiente (BELTRAMI et al., 
2015), ele é regulado por vários centros no tron-
co cerebral, hipotálamo, tálamo e cérebro anterior 
(TELIAS, 2019), onde, em sincronia, exercem ati-
vidade essencial, repetitiva de regulação do sono, 
para a sobrevivência do indivíduo.

A maioria dos estudos aponta sistemas de regula-
ção que controlam o sono, entre eles, o ciclo circa-
diano, que impulsiona 24 horas no ciclo sono-vigí-
lia, e o sistema homeostático, que se refere à libera-
ção de substância que promove o sono, dessa for-
ma, assegurando quantidades adequadas de sono 
para o ser humano. 

Durante o sono normal, podem-se identificar duas 
etapas distintas como descritas por vários auto-
res. São elas: movimentos oculares rápidos (rapid 
eyes movement – REM) e a ausência de movimen-
tos oculares rápidos (non-rapid eyes movement – 
NREM), Beltrami et al. (2015) ainda dividem o 
NREM em três etapas (N1, N2, N3) e definem a 
N3 como a fase mais profunda do sono e restaura-
dora para a saúde.

O sono REM corresponde a 25% de uma noite de 
sono, o sono NREM corresponde a 75% (5% N1, 
45-50% N2 e 3-15% N3) de uma noite de sono e é 
caracterizado pelo relaxamento gradual (TELIAS, 
2019). Os estágios de sono orquestram ciclos que 
duram de 90 a 110 minutos e repetem-se de 4 a 6 
vezes durante a noite, intercalando-se em NREM – 
REM (NEVES; MACEDO; GOMES, 2017).

2.2 Os Impactos da privação do sono no 
ambiente de terapia intensiva

Vários estudos apontam que mudanças nos ciclos 
interferem diretamente no processo do sono-vigí-
lia, o que ocasiona uma piora na qualidade do so-
no, por conseguinte, podendo afetar negativamen-
te o SER HUMANO, principalmente no proces-
so de saúde-doença, levando à diminuição da fun-
ção imunológica, ao aumento da susceptibilidade 
a infecções, à redução do processo de cicatrização 
de feridas e diminuição da função neurofisiológi-
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ca, particularmente, a consolidação da memória 
(COSTA; CEOLIM, 2013; BELTRAMI et al., 2015 
HORSTEN et al., 2019).

Associa-se o sono a um estado de inconsciência do 
qual a pessoa pode ser despertada, interrompen-
do o processo cíclico do sono NREM – REM, que 
acarretará consequências físicas e psicológicas de-
vido à privação do sono (COSTA; CEOLIM, 2013).

As causas mais frequentes dos problemas do ciclo 
sono-vigília apontadas por estudos, como de Mar-
tins, Mello e Tufik (2012 apud MARQUES, 2016), 
retratam a sua fragmentação, inadequada quanti-
dade e qualidade e a restrição. Isso impacta na re-
dução do tempo de reação, na redução da atenção, 
no déficit de memória, no aumento da irritabilida-
de e em alterações metabólicas e endócrinas.

O sono dos pacientes no ambiente de terapia inten-
siva sofre inúmeras interrupções, o que leva à redu-
ção dos ciclos NREM – REM, além de desregular o 
ciclo circadiano. Almeida (2016) relata o medo da 
morte nos pacientes, o que lhes impede de se entre-
garem ao sono profundo.

A má qualidade do sono provoca consequências 
irreparáveis na reabilitação do paciente crítico, po-
rém, no estudo de Beltrami et al. (2015), ele con-
clui que o impacto de sua privação, sob alguns tra-
tamentos, ainda, é desconhecido, mormente em re-
lação à morbidade e mortalidade hospitalar.

Ademais, percebem-se alguns sintomas físicos e 
cognitivos nos pacientes que apresentam má quali-
dade do sono: cansaço, perda da concentração, fa-
diga, aumento da sensibilidade à dor, ansiedade, 
nervosismo, ideias irracionais, alucinações, perda 
de apetite, constipação e maior propensão a aci-
dentes (COSTA; CEOLIM, 2013).

O processo homeostático de regulação do sono fun-
ciona associado ao processo circadiano, o que asse-
gura ao indivíduo um ótimo sono, tanto em quan-
tidade como em qualidade (MARQUES, 2016). 
Observa-se, também, com Hamze, Souza e Chian-
ca (2015), que a função restauradora do sono de-

pende não apenas do seu tempo como também de 
atingir todos os seus estágios completos.

2.3 Os aspectos que interferem na  
qualidade do sono dos pacientes na UTI

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um am-
biente onde pacientes em estado crítico ou com 
descompensação de um ou mais sistemas que ne-
cessitem de vigilância e monitorização contínua 
por parte da equipe assistencial recebem o devido 
atendimento. Em decorrência disso, aspectos fí-
sicos e técnicos são priorizados, e o cuidado com 
a rotina fisiológica de cada paciente, como o so-
no, sofre interferências, gerando graves impactos 
em sua recuperação (BELTRAMI et al., 2015; LI-
CHUAN; OWENS; DYKES, 2019).

Alguns estudos relatam que pacientes internados 
em UTI sentem uma sensação assustadora e estres-
sante devido às mudanças súbitas na sua vida e sua 
condição de saúde-doença prejudicada, bem como 
um súbito medo da morte associado à condição clí-
nica. Uma das necessidades humanas básicas mais 
afetadas, nesse contexto, é o sono / repouso, o que 
está mais ligado à sua recuperação e à manutenção 
da saúde física e emocional. A perturbação do so-
no no paciente crítico define-se como a insuficiên-
cia na duração dos estádios do sono, que resulta 
em desconforto e interfere na qualidade de vida. 
Uma contínua falta de sono restaurador, ao longo 
do tempo, resulta em sequelas físicas e cognitivas 
(MARQUES, 2016). 

Avaliações subjetivas do sono de pacientes críti-
cos obtiveram resultados semelhantes, em que se 
descreve que o deles era diferenciado por ser leve e 
com despertares frequentes, ulteriormente, quan-
do acordados, tinham dificuldades para retomá-lo. 
Tal situação revela deficiências qualitativas e quan-
titativas no sono desses pacientes, levando-lhes a 
sono com fases leves e falta de estágios reparadores 
(BELTRAMI et al., 2015).

Vários fatores estão relacionados à privação do so-
no, entre eles, incluem-se fatores ambientais, como 
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ruído, luminosidade e atividades de cuidado; fatores 
intrínsecos relacionados ao paciente e à sua condi-
ção aguda de doença e/ou injúria, como agravamen-
to de um preexistente distúrbio do sono e, ainda, 
aqueles relacionados ao tratamento em curso, como 
o suporte ventilatório e a exposição à terapia medi-
camentosa, que resulta em alterações do sono. Co-
mo resultado da má qualidade do sono, os pacientes 
podem apresentar delírios, hipoventilação, conse-
quências metabólicas e déficit do sistema imunitário 
(BELTRAMI et al., 2015; TELIAS; WILCOX, 2019).

Os esforços até agora têm sido centrados nos trata-
mentos não farmacológicos e nas estratégias farma-
cológicas para melhorar o sono, com alguns resulta-
dos promissores. As terapias à base de intervenção 
para melhorar o sono na UTI e distúrbios do ritmo 
circadiano foram exploradas, incluindo protoco-
los de redução de ruído, musicoterapia, fototerapia 
e diferentes modos de ventilação mecânica, no en-
tanto, para a implementação mais ampla dessas al-
ternativas, uma mudança na cultura precisa ocor-
rer. Menos atenção tem sido dirigida para a com-
preensão dos mecanismos biológicos subjacentes 
de sono perturbado e interrupção do processo cir-
cadiano. A concepção de intervenções baseadas em 
princípios biológicos básicos pode revelar-se mais 
eficaz para melhorar o sono na UTI (BELTRAMI et 
al., 2015; TELIAS; WILCOX, 2019).

2.4 O impacto da atuação da equipe  
assistencial nos cuidados aos pacientes 
de terapia intensiva no período noturno

Em uma visão geral, a avaliação correta, pelo enfer-
meiro, do sono do paciente internado em UTI é de 
extrema importância para a recuperação. O reco-
nhecimento do ambiente propenso aos distúrbios 
do sono, a minimização da ocorrência de estres-
sores, uma observação sistemática da qualidade e 
quantidade do sono, a prática de medidas não far-
macológicas que promovam o relaxamento, a dimi-
nuição da ansiedade e da dor e a utilização de ins-
trumentos que ajudem a avaliar e implementar me-
didas para a melhoria do sono devem ser realizados 

pelo enfermeiro e a equipe de enfermagem. A reali-
zação das etapas da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) pode ser uma ferramenta muito 
importante para promover a qualidade do sono des-
ses pacientes. A utilização dos Diagnósticos de En-
fermagem relacionados aos distúrbios do sono po-
de contribuir para uma melhoria da prática da assis-
tência de enfermagem e ser uma aliada na preven-
ção das alterações do sono (BIANI; DURAN, 2017).

Enfermeiros que trabalham em unidades de te-
rapia intensiva não possuem um completo en-
tendimento da importância do sono e das inter-
venções necessárias para promovê-lo. Em revi-
são de literatura, são sinalizadas a negligência 
ao treinamento especializado e a inexistência de 
protocolos estruturados na prática clínica como 
elementos que restringem a provisão de um so-
no restaurador (ALMEIDA et al., 2016).

Em seu estudo, Beltrami et al. (2015) constata que 
as atividades da enfermagem resultam em uma 
média de 51 intervenções por paciente, a cada noi-
te. E ele faz referência a um estudo que avaliou os 
cuidados de enfermagem no turno da noite, onde 
foram registrados apenas nove períodos ininter-
ruptos por noite. No entanto, ele conclui que ativi-
dades assistenciais, apesar de frequentes, não pare-
cem ser a principal fonte dos distúrbios do sono em 
pacientes em UTIs.

O quadro 1 sumariza as principais características 
dos artigos que abordam a questão da qualidade 
do sono em UTIs, de acordo com a literatura estu-
dada. Desse modo, é possível verificar que a priva-
ção e a fragmentação do sono continuam a ser uma 
situação corriqueira, apesar da promoção do sono 
ser considerada essencial no cenário da saúde, en-
tretanto, o grau em que a privação do sono pode 
ser associada à prestação de cuidados de enferma-
gem permanece obscuro (ALMEIDA et al. 2016). 
Evidências apontam que a promoção do sono na 
UTI seja obtida via intervenções multifacetadas, 
focalizadas na redução multifatorial das perturba-
ções do sono noturno e na manutenção dos ciclos 
sono-vigília (BELTRAMI et al., 2015).
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Quadro 1 – Distribuição dos artigos segundo autor/ano, tipo de estrutura, objetivo, método, resultados 
obtidos e conclusões (continua)

Autor/Ano de 
publicação/ 

Artigo

Tipo de 
estudo Objetivo Métodos Resultados Conclusões

Achury,  
Colmenares, 

Achury (2014) 
El sueño en el 
paciente hos-
pitalizado en 

una unidad de 
cuidado  

intensivo

Estudo 
obser-

vacional 
descri-

tivo

Identificar a per-
cepção do sono 

nos pacientes in-
ternados numa 

UTI.

Estudo observacio-
nal descritivo, de-

senvolvido em uma 
UTI de Bogotá, 

com amostra com-
posta por 35 pa-

cientes aos quais foi 
aplicado o questio-
nário de Richards-
-Campbell, com-
posto por 5 ele-

mentos com pon-
tuação de 0 (pior) e 

100 (ótimo).

Encontrou-se que a 
pontuação total média 
do sono foi de 41, cor-
respondente a um so-
no regular. Ao anali-
sar as pontuações ob-
tidas em cada um dos 
itens do questionário, 
observa-se que o so-

no desses pacientes foi 
caracterizado como le-
ve, difícil de conciliar 
e com despertares fre-
quentes. Portanto, em-
bora o sono percebido 
dos pacientes na UTI 
seja regular, conside-
ra-se que este não é  

reparador.

Os distúrbios do sono 
em pacientes é um fe-
nômeno comum em 
diferentes estudos. 

Com isso, o profissio-
nal de enfermagem 
deve incluir no seu 

plano de cuidado diá-
rio a avaliação do so-
no e mesmo identifi-

car as causas possíveis 
que desencadeiam a 

privação, a fim de mi-
nimizá-las mediante 
a implementação de 
ações de atendimen-

to que promovam um 
ambiente tranquilo e 

propício.

Almeida et al. 
(2016) Sono 

como necessi-
dade humana 
básica no ce-
nário de pa-

ciente crítico.

Estudo 
transver-
sal e des-
critivo.

Identificar os es-
tressores do so-
no para profis-

sionais de enfer-
magem quanto 
à importância 

do sono repara-
dor na unidade 

de terapia inten-
siva.

Uma abordagem 
quantitativa, reali-

zada com 51 profis-
sionais de enferma-
gem, com experiên-
cia profissional de 

mais de 6 meses. Os 
dados foram coleta-

dos por meio da 
aplicação de ques-
tionários estrutu-
rados e do Envi-

ronmental Stressor 
Questionnaire. Os 
resultados foram 

analisados descriti-
vamente e apresen-
tados em figuras.

Analisando através da 
perspectiva dos profis-
sionais, os fatores mais 
estressantes para o so-
no de pacientes inter-
nados em unidade de 
terapia intensiva fo-
ram: “sentir medo de 
morrer”, “sentir dor” 
e “não conseguir dor-
mir”; 36,7% dos pro-
fissionais afirmaram 
ter adquirido conhe-
cimento sobre o sono 
durante o processo de 
formação básica (gra-
duação/curso técnico).

Os profissionais de 
enfermagem reconhe-
ceram que o medo da 
morte esteve no topo 
dentre os fatores mui-
to estressores para o 
sono do paciente em 

unidade de terapia in-
tensiva e que o sono 
restaurador é com-
prometido por esses 
elementos. Além dis-
so, o reduzido conhe-
cimento científico, a 

falta de protocolos as-
sistenciais específi-

cos e o não reconhe-
cimento dos prejuízos 
decorrentes da ausên-

cia de sono em pa-
cientes de terapia in-

tensiva interferem  
no processo.



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 9, n. 9, p. 24-35, jul./dez. 2021  |  30 

SILVA, C.N.; NETA, U.P.S.  |  Impactos da privação do sono na recuperação do paciente no ambiente de terapia intensiva

Quadro 1 – Distribuição dos artigos segundo autor/ano, tipo de estrutura, objetivo, método, resultados 
obtidos e conclusões (continua)

Autor/Ano de 
publicação/ 

Artigo

Tipo de 
estudo Objetivo Métodos Resultados Conclusões

Beltrami et al. 
(2015) Sono 

na unidade de 
terapia inten-

siva.

Revisão 
de Litera-

tura

Identificar fato-
res que interfe-
rem na qualida-
de do sono em 

pacientes de Te-
rapia Intensiva, 
assim como as 
consequências 

da sua privação.

/

Pacientes internados 
na Terapia Intensiva 

apresentam distúrbios 
do sono e o estudo in-
dica que apenas 37% 

dos despertar têm cau-
sa relacionada a fato-

res extrínsecos, porém 
impactos da privação 
do sono sobre certos 
desfechos ainda são 

desconhecidos.

O sono do paciente 
crítico é caracterizado 

por apresentar inú-
meras fragmentações, 

desde as alterações 
do ritmo circadia-

no e baixa qualidade, 
com redução dos es-

tágios profundos e re-
paradores.  São, apa-
rentemente, causados 
por fatores ligados à 
própria UTI, como 

a rotina de cuidados 
e estímulos ambien-
tais causando prejuí-

zo à sua  
recuperação.

Biani e Du-
ran (2017) So-
no e cuidados 
de enferma-

gem em adul-
tos internados 
em unidades 
coronarianas: 
Revisão Inte-

grativa.

Revisão 
Integra-

tiva

Avaliar a pro-
dução científi-
ca sobre sono e 
cuidados de en-
fermagem em 

adultos interna-
dos em 

Unidades de 
Cuidados Coro-

narianos.

Uma revisão inte-
grativa realizada 

nas bases de dados 
LILACS, CINAHL, 
Medline e SciELO 
com os descritores 
sono, cuidados de 
enfermagem, uni-
dades de cuidados 
coronarianos e sín-
drome coronaria-
na aguda. Primei-

ramente, foram en-
contrados 1017 arti-
gos, mas apenas 06 
atenderam aos cri-
térios de inclusão.

Dos resultados encon-
trados, um artigo des-
crevia a qualidade do 
sono dos pacientes e 
os demais buscavam 
implementar práticas 
que contribuíssem pa-

ra a sua qualidade. 

A avaliação do sono 
pelo enfermeiro é de 
extrema importância 
para o paciente inter-
nado em Unidades de 
Cuidados Coronaria-
nos e a utilização dos 
Diagnósticos de En-
fermagem relaciona-
dos aos distúrbios do 
sono pode ser uma 
aliada na prevenção 
das alterações do so-
no e na melhora da 
assistência de enfer-

magem.

Costa e Ceolim 
(2013) Fatores 
que interferem 
na qualidade 

do sono de pa-
cientes inter-

nados.

Estudo 
explo-
ratório, 
de corte 
transver-

sal.

Identificar fato-
res que interfe-
rem na qualida-
de do sono de 

pacientes inter-
nados em hospi-
tal universitário 
do interior de 

São Paulo.

Com amostragem 
não probabilística, 
participaram 117 

pacientes (59% ho-
mens, idade média 
de 48 anos, desvio 
padrão 16,9) inter-
nados há, pelo me-
nos, 72 horas, em 
condições clínicas

Os fatores apontados 
com maior frequên-

cia foram; acordar ce-
do (55,6%), sono in-
terrompido (52,1%), 
iluminação excessiva 
(34,2%), recebimen-
to de cuidados pela 

equipe de enfermagem 
(33,3%) e distúrbios

Sugere-se que os en-
fermeiros planejem 

intervenções buscan-
do modificar fatores 

que propiciam ruídos 
e iluminação intensos 

à noite, visando re-
duzir interrupções e, 
consequentemente, a 

privação de sono.
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estáveis. Os instru-
mentos utilizados 
foram: Questioná-
rio de identificação 
e Fatores Interve-

nientes na Qualida-
de do Sono (FIQS). 
O tratamento dos 

dados foi feito com 
estatística descritiva 
e cada item do FI-
QS foi submetido a 

teste e reteste.

orgânicos, como dor  
e fadiga (26,5%).

Vale destacar que a 
importância do sono 
em pacientes interna-
dos precisa ser incor-
porada de forma mais 
abrangente na forma-
ção do enfermeiro e 
a adequada avaliação 
do sono também in-
corporada ao ensino 
da equipe de saúde 

como um todo, pois o 
sono é uma experiên-

cia subjetiva do pa-
ciente e deve ser res-

peitada como tal.

Hamze, Sou-
za, Chian-

ca. (2015) In-
fluência das 
intervenções 
assistenciais 

na continuida-
de do sono de 
pacientes em 

unidade de te-
rapia inten-

siva.

Estudo 
Descri-

tivo

Identificar inter-
venções assis-

tenciais da equi-
pe de saúde e o 
impacto destas 
ações na quali-
dade do sono.

A amostra utiliza-
da foi de 12 pacien-

tes. Na coleta dos 
dados, utilizou-se 
a técnica de filma-
gem. Os desperta-
res do sono foram 
mensurados utili-

zando o método da 
actigrafia.

No estudo, foram 
identificadas 529 in-
tervenções assisten-

ciais, agrupadas em 28 
diferentes tipos, das 

quais 12 (42,8%) cau-
saram despertares no 
sono dos pacientes. 

Em média de 44,1 in-
tervenções/paciente/

dia e 1,8 intervenções/
paciente/hora. Obser-
vou-se que o número 
das abordagens assis-
tenciais em determi-
nados períodos pre-

judica a qualidade do 
sono.

As intervenções assis-
tenciais podem preju-
dicar o sono, o que foi 
constatado pelos des-
pertares nos pacien-

tes estudados. Sugere-
-se uma reflexão acer-
ca do tema e uma rea-
valiação na possibili-
dade de mudanças na 
rotina que promovam 
a qualidade do sono 
e evitem despertares 

sem necessidade.

Horsten et al. 
(2019) Syste-
matic review 
of the effects 
of intensive-

-care-unit noi-
se on sleep of 
healthy sub-
jects and the 
critically ill.

Revi-
são siste-
mática e 
meta-a-
nálise

Revisar sistema-
ticamente os es-
tudos dos efeitos 
do ruído da UTI 
na qualidade do 
sono para deter-

minar em que 
medida o ruído 
explica a inter-

rupção observa-
da do mesmo.

Através do método 
Cochrane Collabo-
ration para estudos 
não randomizados. 
Vinte artigos de 18 
estudos avaliando 
o sono de pacien-

tes adultos e volun-
tários saudáveis no 
ambiente da UTI, 
enquanto registra-

A condição de ruído 
da UTI em indivíduos 
saudáveis apresentou 
uma diferença média 
de 9,59, com intervalo 
de confiança de 95%, 

ou seja, 2,48-16,70. No 
entanto, houve consi-

derável heterogeneida-
de entre os estudos e 
todos eles sofreram

Portanto, atualmente, 
é impossível quantifi-
car em que medida o 
ruído contribui para 

a interrupção do sono 
entre os pacientes em 
UTI, sabendo-se que 
o potencial benefí-

cio da redução de ruí-
do permanece incer-

to. Independente-
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vam níveis sonoros, 
foram incluídos e 

revisados de forma 
independente por 

dois revisores.

um risco considerável, 
de viés. A meta-aná-
lise dos resultados foi 
dificultada tanto por 

definições amplamen-
te variáveis de parâ-

metros sonoros entre 
os estudos como por 

uma falta geral de des-
crição detalhada dos 
métodos utilizados.

mente disso, a maio-
ria dos distúrbios 

do sono observados 
permanece inexpli-
cável. Estudos futu-
ros devem, portanto, 
também focar em fa-
tores mais intrínse-

cos para interromper 
o sono no ambiente 

da UTI.

Marques 
(2016) A inter-
venção de en-
fermagem na 
promoção do 
sono: a pessoa 
internada nu-
ma Unidade 
de Cuidados 
Intensivos.

Estudo 
baseado 
em evi-
dências

Identificar os fa-
tores perturba-

dores do ciclo de 
sono na pessoa 
internada nu-

ma Unidade de 
Cuidados Inten-
sivos (UCI); so-
bre a qualidade 
e quantidade do 
seu ciclo de so-
no, assim como 
a atuação do en-
fermeiro: ana-
lisar o impacto 
de uma ativida-
de formativa da 
equipe de en-
fermagem so-

bre a percepção 
da qualidade e 
quantidade de 
sono da pessoa 
internada numa 

UCI. 

 A análise se dá 
quanto à sua qua-
lidade e quantida-
de pelos doentes e 
pelos enfermeiros 

através da aplicação 
do Richards-Cam-
pbell Sleep Ques-
tionnaire (RCSQ), 
composto por ele-
mentos com pon-
tuação de 0 (pior) 
e 100 (ótimo). A 
amostra foi defi-
nida em núme-

ro de observações, 
consistindo em 60 
observações dos 
doentes e 60 dos 

enfermeiros.

 Os doentes percep-
cionam uma razoá-

vel qualidade de sono 
(RCSQ - 64.30; 66.80), 

enquanto os enfer-
meiros percepcionam 

uma boa qualidade 
(RCSQ - 71.00; 71.70) 

de sono do doente. 
As estratégias promo-
toras do sono imple-

mentadas acarretaram 
diferenças significati-
vas no nível do ruído 
na unidade, traduzin-
do-se em noites mais 
silenciosas. Os doen-

tes identificam o ruído 
como o fator mais per-
turbador da qualidade 

de sono.

Os enfermeiros ava-
liam mais positiva-
mente a qualidade 

do sono das pessoas 
que cuidam do que as 
próprias. O conheci-
mento, por parte da 
equipe de enferma-

gem, da avaliação que 
o doente crítico faz 

sobre a qualidade do 
sono e o confronto 

com a avaliação que 
realiza, permitiram 

um espelhamento da 
sua práxis, conduzin-
do à implementação 

de estratégias promo-
toras do sono e à me-
lhoria do ambiente da 
UCI pela redução do 

nível do ruído.

Nascimento 
(2016) Trans-
torno do sono 
em pacientes 
internados na 
UTI: uma re-
visão integra-

tiva.

Revisão 
Integra-

tiva

Analisar a rela-
ção entre estres-
sores ambientais 
e a manifestação 

dos distúrbios 
do sono na UTI.

Trata-se de uma re-
visão integrativa, 
sendo utilizados 

como fonte de pes-
quisa artigos dos 
seguintes bancos 

de dados: PubMed, 
SciELO, LILACS, 

MedScape e

Foi identificada a pri-
vação de sono como 
agente estressor na 

UTI e as intervenções 
e condutas da equipe 
de enfermagem como 
mais estressoras que 
os estímulos prove-
nientes da estrutura,

Fazem-se necessárias 
a reestruturação físi-
ca da UTI e a sensibi-
lização dos profissio-
nais de enfermagem 
sobre a importância 

do sono na recupera-
ção dos pacientes, a 
fim de proporcionar
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CAPES, no perío-
do de 2011 a 2016. 
Foram encontrados 
vinte e oito artigos 
que compreendiam 
o tema, dos quais 
apenas onze aten-

deram aos critérios 
de inclusão.

como iluminação ex-
cessiva e barulho de 

aparelhos.

um ambiente confor-
tável, que atenda o in-

divíduo de maneira 
integral, favorecendo, 
assim, o sono restau-

rador.

Sousa et al. 
(2018) Altera-
ções do ciclo 

circadiano em 
pacientes in-
ternados em 

unidade fecha-
da: Revisão de 

Literatura.

Estudo 
Descriti-
vo - Re-

visão sis-
temática.

Investigar as al-
terações do ciclo 

circadiano em 
pacientes inter-

nados em unida-
de fechada. 

As buscas dos ar-
tigos foram reali-
zadas nas bases de 
dados SciELO, LI-

LACS, Medline, 
PubMed, Bireme, 
PEDro e Google 

Acadêmico, no pe-
ríodo de março de 
2018, na biblioteca 
de uma instituição 
de ensino superior 

particular.

Após a realização das 
buscas através dos 

bancos de dados ele-
trônicos, foram en-

contrados 637 artigos 
e, de acordo com os 
critérios de inclusão, 
após análise, selecio-

nados 8 artigos. 

Observou-se que os 
pacientes apresentam 

distúrbios do sono 
devido à rotina dife-
renciada de uma uni-
dade fechada. Eles es-
tão sempre suscetíveis 
a procedimentos dife-
rentes e invasivos pela 
equipe do ambiente, 
podendo gerar uma 
rotina estressante e 

causar diminuição em 
liberações hormonais, 
o que prejudica a qua-

lidade do sono.

Telias e Wilcox 
(2019) Sleep 
and Circa-

dian Rhythm 
in Critical Ill-

ness.

Revisão 
de Litera-

tura

Revisar os pro-
cessos que são 
perturbadores 

ao sono em pa-
cientes críticos, 
devido à expo-
sição a medica-
mentos que al-
teram o sono, à 

estrutura do am-
biente da UTI, 
ao agravamen-

to de um distúr-
bio do sono pré-
-existente e / ou 
efeitos de doen-

ças agudas.

/

Existem interações 
complexas entre fato-
res fisiológicos, com-
portamentais e am-
bientais que contri-

buem para distúrbios 
do sono e do ritmo 

circadiano em pacien-
tes em UTI. Pouco se 

sabe sobre os mecanis-
mos exatos que levam 
a essas interrupções 
ou a importância de 

cada fator individual-
mente no distúrbio do 

sono.

A medição da quan-
tidade e qualidade do 
sono é tecnicamen-

te difícil. Esforços até 
agora têm sido dire-
cionados em estraté-
gias não farmacoló-
gicas e farmacológi-
cas para a melhoria 

do sono, com alguns 
resultados promisso-
res; no entanto, sem 
fortes evidências de 
benefício para facili-
tar mudanças na prá-
tica, a implementação 
de protocolos de me-
lhorias do sono será 

um desafio.
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Neves, Mace-
do e Gomes 

(2017) Trans-
torno do sono: 

atualização 
(1/2).

Revisão 
de Litera-

tura

Atualizar a abor-
dagem de funda-
mentos e trans-
tornos do sono 
(TS) sobre as-
pectos neuro-

biológicos e clí-
nicos 

/

Critérios comporta-
mentais e fisiológicos 
definirão o ciclo so-

no-vigília e seus com-
ponentes. Dentre eles, 
as principais queixas: 
1) Insônia e 2) Sono-

lência.

Reconhecer a causa 
do transtorno do so-
no, tratando doença 

ou situação que possa 
colaborar para a sua 
existência. 1) Insô-

nia – dificuldade em 
adormecer ou man-
ter-se dormindo, 2) 
Sonolência excessi-

va diurna consequen-
te a distúrbios do so-
no, privação do sono; 
distúrbios centrais da 
hipersonia; distúrbios 
médicos ou psiquiá-

tricos.

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2019.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao todo, esta revisão avaliou doze trabalhos que 
abordam explicitamente os aspectos relacionados 
à influência da promoção do sono aos pacientes 
de UTI. Detectou-se que são praticamente consen-
suais os benefícios fisiológicos e psicológicos de um 
sono com qualidade na recuperação dos pacientes. 

De um modo geral, verificou-se que os aspectos 
que interferem negativamente na qualidade do so-
no dos pacientes na UTI são diversos, sendo pos-
sível destacar, dentre as influências negativas para 
a promoção do sono, o ambiente hostil e a arquite-
tura, que não favorecem os princípios do sono fi-
siológico; as rotinas diárias, como terapias medi-
camentosas, suporte ventilatório, exames laborato-
riais, atividades de cuidado ao paciente, excesso de 
ruídos e luminosidade, que também são pontuadas 
como aspectos diretamente ligados à má qualidade 
do sono no ambiente de terapia intensiva. 

Segundo a literatura investigada, muitos desses as-
pectos estão direta ou indiretamente relacionados 
ao trabalho desenvolvido pela equipe multidisci-
plinar, dessa forma, compondo fatores de estresse 
para os indivíduos, pois seguem os protocolos tra-
tando todos os pacientes da mesma maneira, in-
dependentemente dos aspectos que envolvem ca-
da patologia. Assim, as rotinas aplicadas geram um 
alto nível de estresse ao paciente, implicando con-
sequências diversas, como delirium, desgaste físico 
e prejuízo metabólico. 
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RESUMO

O protagonismo da gestante baseia-se no seu saber sobre o parto e o respeito à sua decisão. O seu 
posicionamento depende da sua cultura, do apoio familiar, da crença e, principalmente, de nível 
de informação. Esse estudo traz a seguinte problemática: Frente à escolha da via de parto, a ges-
tante se faz protagonista? Objetivou-se, contudo, avaliar o protagonismo da mulher frente à es-
colha da via de parto, compreender as dificuldades da gestante na sua escolha, descrever os bene-
fícios e malefícios das vias e identificar se, na escolha da gestante, houve autonomia ou indução. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa com abordagem quali-quantitativa com fontes 
publicadas entre 2014 a 2019 somente com gestante de risco habitual. Desta forma, verificou-se 
que há lacunas no processo de escolha da via parto da gestante, no qual seu protagonismo ainda 
é pouco exercido e respeitado. Os estudos mostraram que a maioria das gestantes não possuía in-
formações suficientes sobre a via de parto escolhida, ficando o médico com o poder da última de-
cisão no momento do parto. A via de parto vaginal foi eleita pela maior parte delas como preferi-
da e a família como principal influenciadora no processo decisório.

Palavras-chave: Humanização no parto; Protagonismo da gestante; Parto; Tipos de parto; Bene-
fícios das vias de parto.

THE MATERNAL ROLE FACING THE CHOICE OF DELIVERY ROUTE 

ABSTRACT

The role of the pregnant woman is based on their knowledge about the birth and respect for their 
decision. Your positioning depends on their culture, family support, belief and especially level 
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of information. This study brings the following issue: in front of the choice of delivery route, the 
pregnant woman is the protagonist? However, this study aimed to evaluate the role of the woman 
facing the choice of delivery route, understand the difficulties of the pregnant woman in his choi-
ce, describe the benefits and detriments of tracks and identify whether the choice of pregnant 
women was autonomy or induction. It is an integrative literature review with a quali-quantitative 
approach with published sources from 2014 to 2019 only with the usual risk pregnant women. In 
this way, it was found that there are gaps in the process of choice of track delivery of pregnant wo-
men, in which their role is still little exercised and respected. Studies have shown that the majority 
of pregnant women did not have enough information on the delivery route chosen, leaving the 
doctor with the power of the latest decision at the moment of birth. The vaginal delivery route was 
chosen by most of them and the family as the main influential in the decision-making process.

Keywords: Humanization of childbirth; Protagonism of the pregnant woman; Childbirth; Types 
of childbirth; Benefits of delivery routes.

1 INTRODUÇÃO
A partir do século XX, conforme Ayres, Henriques 
e Amorim (2019), houve o destaque do médico 
obstetra durante o parto. Com a hospitalização da 
gestante, o parto ganhou intervenções, por exem-
plo, acelerar seu processo fisiológico. A partir daí, 
o corpo feminino passou a ser medicalizado e ins-
trumentalizado e a mulher foi perdendo autono-
mia referente ao seu parto e cuidados com o bebê, 
tendo como consequências o aumento do número 
de cesarianas, mesmo em gestações de risco habi-
tual, e complicações decorrentes do procedimento.

O protagonismo da gestante baseia-se no seu saber 
sobre o parto e o respeito à sua decisão. Seu posi-
cionamento depende da sua cultura, apoio fami-
liar, crença e, principalmente, nível de informação. 
Por diversas vezes, o parto natural é visto como um 
momento sofrido, de muita dor e complicações. 
Esses mitos não são desmistificados pelos médicos 
e outros profissionais de saúde, não deixando cla-
ra a importância de aguardar os sinais do bebê pa-
ra nascer. (SANTOS; FABRO, 2018)

Segundo o Ministério da Saúde (2018), houve uma 
redução nas taxas de cesarianas no Brasil, caindo 
de 57% em 2014 para 55,5% em 2015, porém es-
se percentual ainda continua alto segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda 

que as cirurgias cesarianas não ultrapassem 15% 
dos partos.

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de paí-
ses com maiores taxas de cesáreas no mundo, sen-
do necessárias ações para combater o mercado de 
cesarianas eletivas, como incentivos financeiros e 
recapacitação dos profissionais. (FEBRASGO, 218)

Atualmente, por suas altas taxas, o parto cesáreo é 
considerado um problema de saúde pública e está 
relacionado com os índices de morbidade e morta-
lidade materna e neonatal no Brasil. (RISCADO; 
JANNOTTI; BARBOSA, 2016)

A enfermagem influencia nesses dados, pois a qua-
lificação profissional de enfermeiros proporcio-
na uma assistência com menos intervenções e me-
nos cesarianas desnecessárias, com maior satisfa-
ção das mulheres, além de promover atendimento 
humanizado, fazendo com que a parturiente exer-
ça seu protagonismo durante o parto e pós-parto. 
(NASCIMENTO et al., 2015).

O momento do parto é um acontecimento trans-
formador e singular para a mulher. Ela tem direi-
to à informação sobre a sua saúde e a de seu filho, 
assim como a via de parto a que será submetida, 
devendo ser respeitada a sua opção no momento 
do parto, garantindo sua autonomia e tornando-a 
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protagonista do seu momento. (NASCIMENTO 
et al., 2015).

Portanto, este estudo traz a seguinte problemáti-
ca: Frente à escolha da via de parto, a gestante se 
faz protagonista? Visa, portanto, avaliar o protago-
nismo da mulher frente à escolha da via de parto, 
compreender as dificuldades da gestante na sua es-
colha, descrever os benefícios e malefícios das vias 
e identificar se, na escolha da gestante, houve auto-
nomia ou indução. Desta forma, surge a preocupa-
ção do grupo com as altas taxas de cesarianas ele-
tivas no Brasil interferindo no processo fisiológi-
co, além de reafirmar os benefícios do parto nor-
mal para o binômio mãe- filho quando comparado 
a outro tipo de parto.

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa 
que, conforme Souza, Silva e Carvalho (2010), tem 
sido importante aliada na área de saúde, pois per-
mite a sintetização de pesquisas levando a práticas 
com base em estudos científicos. Desta forma, tra-
ta-se de uma metodologia que sintetiza o conheci-
mento e tem como consequência a prática baseada 
em evidências.

Utilizaram-se como banco de dados para o estu-
do artigos contidos no Scielo, BVS e LILACS. Co-
mo descritores, as palavras: história do parto, ges-
tantes, protagonismo da gestante, tipos de parto, 
parto. Como critério de inclusão e exclusão, ape-
nas artigos de pesquisa de campo com abordagem 
quali-quantitativa publicados entre 2014 e 2019 
com gestante de risco habitual, sendo consultados 
11 artigos, 1 livro, 1 relatório e 3 sites.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

2.1. As dificuldades da gestante  
na escolha da via de parto 

A escolha pelo tipo de parto vaginal não é uma de-
cisão fácil, uma vez que a opinião da gestante não 
é única e exclusivamente a decisória. Há alguns fa-
tores influenciadores que poderão interferir nesse 

momento, como: falta de esclarecimento sobre o 
procedimento a ser realizado, medo da dor, ausên-
cia de apoio da família e do companheiro, relatos 
negativos sobre o procedimento, pensamento errô-
neo referente à integridade da vagina após o parto 
vaginal, entre outros. (SANTOS; FABBRO, 2018)

Riscado, Jannotti e Barbosa (2016) trazem, em seu 
estudo, que, no início da gestação, a maioria das 
gestantes optou pelo parto normal, porém, por in-
fluência de seu obstetra, mudaram de ideia no de-
correr da gestação, pois ouvem suposições como: 
“bebê grande demais”, “bacia pequena”, “circular de 
cordão”..., ou na hora do parto, ocorrendo, em sua 
maioria, na rede privada. Sendo assim, a mulher se 
sente fragilizada e com medo de algum desfecho 
negativo que possa vir a ocorrer e aceita o que seu 
obstetra lhe fala, ignorando seus instintos.  

De acordo com Nascimento e outros (2015), a es-
colha pelo parto cesáreo é baseada no medo da dor 
no parto vaginal, pela pouca informação sobre o 
procedimento e por ser conveniente. A medicina, 
por ser soberana por si só, faz com que a mulher, 
estando nesse momento vulnerável, aceite, sem di-
ficuldades e questionamentos, a opinião médica, 
achando ser o melhor para si e para seu bebê. 

O medo da dor é o principal motivo que levou mu-
lheres a temerem o parto vaginal e a mudarem de 
opinião, durante a gestação, sobre a via de parto an-
teriormente escolhida. Decidem pelo parto vaginal 
no primeiro trimestre e, por medo e pouca infor-
mação, optam por fazer uma cesárea mesmo sem 
indicação, fato que se soma à conveniência do mé-
dico em realizar o procedimento, sem deixar claras 
à parturiente as vantagens e desvantagens das vias 
de parto. (WEIDLE et al., 2014)

Weidle et al. (2014) também trazem que as gestan-
tes que escolheram o parto vaginal tiveram, em sua 
maioria, influência da família, amigos/vizinhos, 
tendo as pessoas mais próximas importante papel 
na decisão. Já as que escolheram pelo parto cesá-
reo, tiveram como maior motivo para a preferência 
a indicação médica, histórico de cesariana anterior 
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e medo do parto normal por ouvir relatos negati-
vos sobre o mesmo.

2.2. Os benefícios e malefícios  
das vias de parto

A cesárea e o parto natural são opções disponí-
veis, porém é necessário minucioso esclarecimen-
to sobre sua indicação, benefícios para a gestante e 
seu bebê, tratamento de cada via e suas dificulda-
des, para que a mesma escolha, de forma conscien-
te, sua via de parto e não tenha frustrações, sendo 
um momento especial em sua vida. (NASCIMEN-
TO et al., 2015)

O parto normal traz benefícios tanto para a mãe 
quanto para o bebê. Dentre as vantagens para a 
mãe, estão: recuperação mais rápida e sem dor, in-
teração com o bebê desde o nascimento e ausên-
cia de cicatriz, além de não ser um procedimento 
invasivo. Para o bebê, a passagem pelo canal vagi-
nal influencia no sistema imunológico e neuroló-
gico, previne doenças respiratórias e acelera a ma-
turação pulmonar, além de favorecer a expulsão do 
líquido amniótico dos pulmões. O contato com a 
flora bacteriana vaginal ajuda na formação da flo-
ra intestinal do bebê, prevenindo doenças futuras. 
(UNICEF, 2017)

A vantagem do parto cesáreo é que pode salvar a 
vida da mãe e do bebê. Entre as desvantagens, estão 
o risco de hemorragia pós-parto, maior risco para 
infecção pós-parto, maior dificuldade para ama-
mentar e formação do vínculo mãe-filho, maior 
chance de placenta prévia, maior tempo de retorno 
do útero ao tamanho normal, maior tempo de re-
cuperação, maior risco de desenvolver problemas 
renais e de tromboembolismo. (UNICEF, 2017)

O parto cesariana foi associado a: maior risco 
de infecção pós-parto, infecção urinária, cefa-
leia, dor e complicações da anestesia; e, diferen-
temente do esperado, não foi fator de proteção 
contra complicações tardias, como incontinên-
cia urinária e fecal, cistocele e prolapso de úte-
ro. (MASCARELLO, 2018)

Segundo Montenegro e Rezende Filho (2015), o 
parto cesáreo possui, entre as principais dificulda-
des, as aderências, hemorragias e extração fetal di-
fícil, podendo ainda haver riscos de placenta acre-
ta, prévia e histerectomia – cesárea. Não deve ser 
realizado antes da 39ª semana gestacional por ris-
cos de o bebê nascer com disfunções respiratórias, 
como taquipneia transitória e síndrome da angús-
tia respiratória (SRA).

O parto cesáreo sem indicação contribui para o 
baixo peso do recém-nascido, morte neonatal e 
materna, problemas respiratórios e doenças na in-
fância, entre outros, além de gerar mais custos ao 
setor de saúde. (FIOCRUZ, 2014)

Apesar de ser rápido e indolor, o parto abdominal 
interfere na relação mãe-filho, pois não há vínculo 
nas primeiras horas de vida do bebê, não propor-
ciona contato pele a pele, interfere na amamenta-
ção, pois dificulta a descida do leite, além de trazer 
mais chances da parturiente ter problemas nas ma-
mas, como ingurgitamento mamário. É uma via de 
parto para salvar a vida da mãe ou bebê. Não ha-
vendo indicações, a via de parto vaginal é mais se-
gura e a melhor opção. (BRASIL, 2015)

2.3 Indução ou autonomia no  
momento da escolha da gestante

Conforme estudo de Oliveira e Penna (2018), as 
mulheres relacionaram o tipo de parto que tiveram 
com a escolha do médico, a cultura, crença ou reli-
gião, não participando ativamente nesse processo.  

De acordo com o estudo de Nascimento et al. 
(2015), apesar de a maioria das gestantes ter opta-
do pelo parto vaginal, um pouco menos da meta-
de acabou se submetendo a uma cesariana, mesmo 
sem saber sua real indicação, se sentindo frustra-
das e incapazes de parir. O estudo mostrou tam-
bém que uma pequena minoria optou pela cesaria-
na e esta foi realizada, atendendo às suas expectati-
vas. A maioria das gestantes preferiu o parto natu-
ral e as que o realizaram, se sentiram felizes com o 
momento, não tendo arrependimentos. 
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A pesquisa “Nascer no Brasil” (2014) também 
mostrou que a maioria das mulheres escolheu par-
to vaginal no início da gravidez, porém receberam 
pouco apoio quanto à via escolhida. No final da 
gestação, sua via de preferência passava a ser ce-
sárea, levando a considerar que, no pré-natal, já 
se encontram falhas nesse sentido e, consequen-
temente, a indução pela cesariana eletiva. Entre as 
que escolheram, no início da gestação, pelo parto 
abdominal, não houve mudanças consideráveis nas 
taxas ao final da gestação.

De acordo com Fernandes, Campos e Francis-
co (2019), a maioria das gestantes não teve diá-
logo com seu obstetra a respeito da via de parto, 
tendo sido escolhido, exclusivamente, pelo médi-
co (39%); boa parte das gestantes decidiu de for-
ma conjunta com o médico (35%); uma quanti-
dade considerável decidiu sozinha sua via de par-
to (26%). Com isso, o diálogo sobre o tema par-
to mostrou ser inexistente ou de forma ineficaz. A 
decisão pelo tipo de parto é tomada de acordo com 
cada caso e é fundamental o esclarecimento da ges-
tante e de sua família, cuja participação deve ser 
respeitada no processo decisório.

De acordo com Martins et al. (2018), a mulher deve 
decidir pela via de parto de sua preferência, exer-
cendo sua autonomia e sendo protagonista do pro-
cesso de trabalho de parto. Por isso, deve ser bem 
orientada para que saiba decidir pelo que conside-
ra melhor para si e seu bebê. A experiência que ela 
vivencia com a maternidade é única e transforma-
dora, devendo ser levada em consideração a sua es-
colha e ter seu momento respeitado.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que há lacunas no processo de escolha 
da via parto da gestante, no qual seu protagonismo 
ainda é pouco exercido e respeitado. Constatou-se 
que há falhas no pré-natal referente ao diálogo so-
bre as vias de parto disponíveis, suas característi-
cas e tratamento, pois os estudos mostraram que 
a maioria das gestantes não possuía informações 
suficientes sobre a via de parto escolhida, ficando 

o médico com o poder da última decisão no mo-
mento do parto.

Notou-se que a maioria das gestantes apontou a 
via de parto vaginal como preferida e a família, co-
mo principal influenciadora no processo decisó-
rio. É de grande importância o seu apoio, pesando 
de maneira significativa na decisão da parturiente, 
uma vez que suas experiências são relatadas como 
exemplo. Em contrapartida, as gestantes que pos-
suem pouco apoio da família, amigos ou compa-
nheiro estão mais suscetíveis a mudar de ideia no 
final da gestação. Por medo da dor e interferência 
do obstetra, muitas se submeteram à cesariana sem 
real indicação, não levando em consideração os di-
versos benefícios e vantagens que o parto natural 
proporciona para a mãe e o bebê.

A Enfermagem, por sua vez, pode contribuir para 
a diminuição nas taxas de cesariana eletiva, pois, 
devido à sua formação, presta assistência com um 
mínimo de intervenções e com mais humanização, 
promovendo conforto e respeito à parturiente.
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TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO  
NO DESMAME VENTILATÓRIO

Diego Gesteira Santos1

Maiara Gomes dos Santos Lago2

RESUMO 

Introdução: Ao se utilizar o suporte ventilatório por um período maior do que 12 horas, pode 
ocorrer hipotrofia dos músculos respiratórios. Para reduzir os efeitos deletérios da VM, faz-se ne-
cessária a aplicação de um protocolo de treinamento muscular inspiratório (TMI) permitindo o 
desmame ventilatório. Metodologia: Pesquisa descritiva através de revisão literária, cujo perío-
do da coleta de dados ocorreu entre abril de 2020 e junho de 2020. As bases de dados eletrônicas 
pesquisadas foram Bireme, Pubmed, Pedro, Scielo e Medline e foram utilizados para a elaboração 
deste estudo dezessete (17) artigos. Resultado e discussão: Neste artigo, foram incluídos 10 arti-
gos científicos sobre o processo de desmame da ventilação mecânica na UTI que utilizaram como 
protocolo o treinamento muscular inspiratório, em que foi observada semelhança nos resultados 
encontrados. Conclusão: O TMI proporciona a melhora e manutenção dos parâmetros respira-
tórios, possibilitando resistência e força para os músculos inspiratórios, beneficiando o processo 
de desmame da VM de forma eficaz e reduzindo as morbidades e a mortalidade, assim como o 
gasto financeiro e o tempo de internamento hospitalar.

Palavras-chave: Desmame ventilatório; Treinamento; Reabilitação.

INSPIRATORY MUSCLE TRAINING IN VENTILATORY WEANING

ABSTRACT

Introduction: When using ventilatory support for a period longer than 12 hours, hypotrophy 
of the respiratory muscles may occur. To reduce the deleterious effects of MV, it is necessary to 
apply an inspiratory muscle training protocol (IMT) allowing for ventilatory weaning. Methodo-
logy: Descriptive research through a literary review, whose data collection period occurred from 
April 2020 to June 2020. The researched electronic databases were Bireme, Pubmed, Pedro, Scie-
lo and Medline and seventeen (17) articles were used for the elaboration of this study. Result and 
discussion: The present study included 10 scientific articles on the weaning process of mechani-
cal ventilation in the ICU that used inspiratory muscle training as a protocol, where a similarity 
was observed in their results. Conclusion: IMT improves and maintains respiratory parameters, 
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maihlago@gmail.com
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enabling resistance and strength for inspiratory muscles, effectively benefiting the MV weaning 
process and reducing morbidities and mortality, as well as financial expenses and hospital stay.

Keywords: Ventilatory weaning; Training; Rehabilitation.

1 INTRODUÇÃO 
A necessidade de suporte ventilatório invasivo tem 
um aumento expressivo em pacientes gravemen-
te enfermos. Sua indicação se faz essencial como 
coadjuvante na resolução da doença de base, com 
o objetivo de promover estabilidade respiratória. 
Ao se utilizar o suporte ventilatório por período 
maior do que 12 horas, é possível ocorrer hipotro-
fia dos músculos respiratórios e redução da força e 
resistência do aparelho respiratório, iniciando um 
processo de decréscimo da função do diafragma 
devido à inatividade muscular. (FERREIRA, 2016; 
NEPOMUCENO JÚNIOR et al., 2017; MARTINS, 
2018; OLIVEIRA; NOVAIS; CARVALHO, 2019) 

É de extrema importância que o fisioterapeuta se-
ja um profissional qualificado para atuar em uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois, além de 
manusear o ventilador mecânico, é de sua compe-
tência realizar a avaliação dessa musculatura respi-
ratória. Após essa avaliação, o profissional irá ela-
borar um treino muscular inspiratório (TMI) pa-
ra cada paciente e, havendo preditores de sucesso 
do desmame ventilatório, então poderá ser efetua-
do. (BEZERRA; PEREIRA, 2018; MARTINS, 2018; 
FERREIRA, 2019)

O desmame ventilatório ocorre pela interrup-
ção do uso da ventilação mecânica (VM), que, se 
realizado de forma precoce, poderá evitar possí-
veis complicações devido à falta de atividade dos 
músculos inspiratórios, possibilitando ao pacien-
te retornar à respiração espontânea. (FERREIRA, 
2016; BEZERRA; PEREIRA, 2018; MARTINS, 
2018). O desmame precisa ser realizado com efi-
cácia, qualidade e segurança, assim, será possível 
dar alta ao paciente internado em uma UTI o mais 
breve possível.

Para reduzir os efeitos deletérios da VM, faz-se ne-
cessária a aplicação de um protocolo de TMI, que 
é uma intervenção fisioterapêutica que irá recrutar 
as fibras musculares e fortalecer os músculos ins-
piratórios através de dispositivos que empregam 
carga alinear ou linear de pressão durante a inspi-
ração. Vem sendo muito utilizada para aumentar 
a força muscular e a resistência à fadiga dos mús-
culos inspiratórios, melhorando a capacidade vi-
tal e reduzindo a dispneia. (DELLWEG et al., 2017; 
FERREIRA, 2019; VILAÇA, et al., 2019). Isso per-
mitirá o desmame da VM e a redução do tempo de 
internamento do paciente. 

Existem diversos aparelhos que podem ser utili-
zados para a realização do TMI, como o Power-
breathe Classic, Powerbreathe Plus, Powerbrea-
the K5, Threshold, entre outros. O paciente irá rea-
lizar uma série de exercícios com um desses dis-
positivos, impondo força inspiratória forçada pa-
ra que venha a vencer uma carga imposta. Como 
consequência, obterá aumento da função pulmo-
nar e da mobilidade tóraco-abdominal, constatan-
do, assim, ser um recurso fisioterapêutico seguro e 
eficiente. (NEPOMUCENO JÚNIOR et al., 2017; 
FERREIRA, 2019; VILAÇA, et al., 2019)

A utilização do TMI no desmame ventilatório é 
uma temática de muita relevância para toda a so-
ciedade, justificando a necessidade de realizar este 
estudo. Irá proporcionar benefício ao paciente, que 
receberá alta mais precocemente, ao fisioterapeuta 
e à equipe multidisciplinar, pois haverá liberação 
de maior número de leitos, podendo ajudar outras 
pessoas que venham a necessitar daquele espaço. 
A  rotatividade de leitos contribuirá para a redução 
de custos do hospital. Nessa perspectiva, este artigo 
tem como objetivo específico avaliar a eficácia do 
treinamento muscular inspiratório para efetuar um 
desmame ventilatório bem-sucedido.
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2 METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa descritiva através de re-
visão literária com método quantitativo, realizada 
na Atualiza Cursos, cujo período da coleta de da-
dos ocorreu entre abril de 2020 e junho de 2020. 
Foram pesquisados artigos científicos dos últimos 
cinco (05) anos e inclusos quatro (04) artigos do 
ano de 2014 devido à sua grande relevância para o 
presente estudo.

As bases de dados eletrônicas pesquisadas foram 
Bireme, Pubmed, Pedro, Scielo e Medline. Foram 
encontrados 49 (quarenta e nove) artigos, dos quais 
foram utilizados dezessete (17). A seleção dos ma-
nuscritos ocorreu através da leitura do título, resu-
mo e descritores, que utilizavam as seguintes pa-
lavras-chave: desmame ventilatório, treinamento, 
reabilitação e seus respectivos descritores em inglês: 
ventilatory weaning, training, rehabilitation. 

Os critérios de inclusão foram artigos elegíveis que 
estavam no formato de texto completo e com abor-

dagem do uso do treinamento muscular inspira-
tório no desmame ventilatório, tratamento de pa-
cientes em UTI ou domiciliar, publicados na língua 
portuguesa e inglesa. 

Os critérios de exclusão aplicaram-se a textos que 
não estavam na íntegra, abordagens para desma-
me ventilatório que não fosse realizado através de 
treinamento muscular inspiratório e abordagem 
com fármacos.

 A análise dos dados se deu através de leitura críti-
ca e exploratória, buscando as concordâncias e dis-
cordâncias sobre a temática proposta.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO
Neste trabalho, foram incluídos 10 artigos cientí-
ficos sobre o processo de desmame da ventilação 
mecânica na UTI, que utilizaram como protocolo 
para auxiliar no desmame o treinamento muscu-
lar inspiratório, evidenciados conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização e principais resultados (continua)

ANO AUTOR REVISTA OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO

2019 FERREIRA, 
A.G.

Hospital de  
Clínicas da  
UNICAMP

Verificar os efei-
tos do treino mus-
cular inspiratório 
(TMI) no desma-
me de idosos inse-
ridos na ventilação 

mecânica.

Revisão sistemática e 
estudo quase experi-

mental. Os participan-
tes foram randomiza-
dos para o treinamen-

to com o dispositi-
vo Powerbreathe Plus 
Medic ® (grupo PPM) 
ou Powerbreathe k5® 

(Grupo PK5). Em am-
bos os grupos, o trei-
no muscular inspira-
tório foi realizado 2 

vezes/dia até o  
paciente sair da VM 
por tempo superior  

a 48 horas.

Na revisão sistemáti-
ca, 05 estudos suge-
riram que o TMI au-
xilia no processo de 
desmame da ventila-
ção mecânica. Já no 
estudo quase experi-
mental, o grupo PK5 
apresentou resultados 
mais satisfatórios no 
Índice de Respiração 
Rápida e Superficial, 
PImax e Frequência 

Respiratória.
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Tabela 1 – Caracterização e principais resultados (continua)

ANO AUTOR REVISTA OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO

2018 NAFAE, R 
M. et al., 

Chest Depart-
ment, Faculty of 
Medicine, Zaga-
zig University.

Comparar os be-
nefícios da fisiote-
rapia convencional 

e do uso de TMI 
em pacientes ven-
tilados mecanica-

mente.

Participaram 40 pa-
cientes intubados na 

unidade de terapia in-
tensiva, entre maio 
de 2014 e abril de 

2016. O grupo con-
trole realizou fisiote-

rapia 1 vez/dia através 
da mobilização pos-
tural, exercícios pas-
sivo e ativo, higiene 

brônquica e huffing. O 
grupo de intervenção 
realizou treinamento 
muscular inspiratório 
(TMI) com o disposi-

tivo Threshold®.

Os pacientes que rea-
lizaram fisioterapia 
convencional apre-
sentaram mudanças 
positivas na pressão 

inspiratória. Já os pa-
cientes que realiza-

ram o TMI em adição 
à fisioterapia conven-
cional apresentaram 
melhora da PImax, 
capacidade funcio-

nal, queda do Índice 
de Tobin e redução da 
permanência na UTI.

2017 TONELLA, 
R. M.

Hospital de  
Clínicas da  
UNICAMP

Avaliar e descre-
ver as alterações 

hemodinâmicas e 
ventilatórias du-
rante o TMIE, a 
evolução dos va-
lores da PImáx e 
do tempo de des-
mame no grupo 
TMIE compara-
do ao programa 

de nebulização in-
termitente (PNI) 
em pacientes tra-
queostomiza-dos.

Selecionados pacientes 
randomizados em dois 
grupos: PNI – subme-
tidos ao protocolo de 
nebulização intermi-

tente até completarem 
48 horas de nebuliza-
ção contínua e TMIE 
– os participantes ini-
ciaram o TMI (dispo-
sitivo Powerbreathe®), 

por 30 ciclos, com 
uma carga ajustada em 
30% da PImáx inicial, 
com acréscimo de 10% 

diariamente.

No grupo TMIE, 
houve redução signi-
ficativa da FR após os 
três intervalos, após 
um minuto de dez 
repetições de trei-

no. Observou-se au-
mento da PImáx final 
comparada à inicial 

no grupo TMIE, sem 
alteração significati-
va para o grupo PNI. 
O grupo TMIE apre-
sentou tempo total de 
desmame menor que 

o grupo PNI.

2016 ARAÚJO, A. 
M. et al.

Revista Pesquisa 
em Fisioterapia

Relatar o benefí-
cio do treinamen-
to muscular inspi-
ratório em um pa-
ciente acometido 
pela síndrome de 
Guillain-Barré.

Foi realizado um ca-
so clínico com um pa-
ciente com desmame 
difícil da ventilação 
mecânica, internado 
na UTI de um hospi-
tal da rede pública es-

tadual de Salvador-
-BA.

Submetido a um pro-
tocolo de TMI de re-
sistência para pacien-
te traqueostomizado, 
apresentou algumas 
falhas, foi reconecta-
do à VM e estabeleci-
da a continuação do 

protocolo respeitando 
o tempo preestabele-
cido. Após ter perma-
necido mais de 72 ho-
ras fora da VM, rece-
beu alta por desmame 

bem-sucedido.
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Tabela 1 – Caracterização e principais resultados (continua)

ANO AUTOR REVISTA OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO

2016 ARAÚJO, A. 
M. et al.

Revista Pesquisa 
em Fisioterapia

Relatar o benefí-
cio do treinamen-
to muscular inspi-
ratório em um pa-
ciente acometido 
pela síndrome de 
Guillain-Barré.

Foi realizado um ca-
so clínico com um pa-
ciente com desmame 
difícil da ventilação 
mecânica, internado 
na UTI de um hospi-
tal da rede pública es-

tadual de Salvador-
-BA.

Submetido a um pro-
tocolo de TMI de re-
sistência para pacien-
te traqueostomizado, 
apresentou algumas 
falhas, foi reconecta-
do à VM e estabeleci-
da a continuação do 

protocolo respeitando 
o tempo preestabele-
cido. Após ter perma-
necido mais de 72 ho-
ras fora da VM, rece-
beu alta por desmame 

bem-sucedido.

2016 BISSET, B. 
M. et al. Thorax

Estabelecer os 
efeitos da TMI 

pós-extubação em 
uma amostra he-
terogênea de pa-
cientes em UTI 

que foram ventila-
dos invasivamen-

te por, pelo menos, 
7 dias.

Estudo randomiza-
do com análise ce-

ga. Após 48 horas de 
desmame bem-suce-
dido, 70 participan-

tes foram randomiza-
dos para receber TMI 
uma vez ao dia, 5 dias 
na semana por 2 se-

manas, além dos cui-
dados usuais ou cui-
dados habituais (con-

trole). 

O TMI foi eficaz para 
reverter parte da fra-

queza muscular inspi-
ratória residual, que é 
comum após ventila-
ção mecânica prolon-
gada, podendo me-

lhorar a qualidade de 
vida em apenas duas 
semanas de treina-

mento.

 
2016

NEPOMU-
CENO JÚ-
NIOR, B. R. 

V. et al.

Fisioterapia  
Brasil

Descrever o uso  
de treinamento 

muscular inspira-
tório com uso do 

Powerbreathe  
como estratégia 
para o desmame  

ventilatório.

Estudo de caso com 
uma idosa, em venti-
lação mecânica domi-

ciliar.

O emprego da TMI 
em pacientes com 

Síndrome pós-pólio 
pode ser uma estraté-
gia promissora para o 
desmame ventilatório.

2014
DIXIT A. e 
PRAKASH 

S.

International 
Journal of  

Physiotherapy 
and Research

Verificar a efetivi-
dade do tratamen-
to fisioterapêutico 
convencional e do 
treinamento inspi-
ratório (TMI) no 

período de desma-
me de pacientes 

em VM.

Selecionaram-se 30 
pacientes, divididos 
aleatoriamente com 
15 pessoas em cada 

grupo. Grupo A rea-
lizou fisioterapia con-
vencional, Grupo B 

adicionou TMI. 

O TMI, juntamen-
te a fisioterapia con-
vencional, produz al-
terações mais signi-
ficativas na PImáx e 

no período de desma-
me dos pacientes em 
comparação à fisio-

terapia convencional 
isoladamente.
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Tabela 1 – Caracterização e principais resultados (conclusão)

ANO AUTOR REVISTA OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO

2014

ELBOUHY, 
M.S.; AB-

DELHALIM 
H. A.; HA-
SHEM A. 

M.A.

Egyptian Journal 
of Chest  

Diseases and  
Tuberculosis

Avaliação do efei-
to do treinamento 
muscular respira-
tório no desmame 
de pacientes com 
DPOC ventilados 

em internação  
na UTI.

Selecionaram-se 40 
pacientes com DPOC 
admitidos na unida-
de de terapia intensi-
va, subdivididos em 2 
grupos: GRUPO (A): 
pacientes que recebe-
ram TMI e GRUPO 

(B): pacientes que não 
receberam TMI.

Houve melhora signi-
ficativa dos resultados 
secundários no gru-

po (A), incluindo PO2 
e saturação de O2, de-
monstrando que TMI 

aumenta a força e a 
resistência muscular, 
além de auxiliar no 
desmame difícil em 

pacientes com DPOC.

2014 PASCOTI-
NI, F.S. et al.

ABCS Health 
Sci. 

Avaliar a eficá-
cia do treinamen-
to TMI com o uso 
do aparelho Thre-

shold IMT® sob  
parâmetros respi-
ratórios de pacien-

tes em desmame 
da VM.

Os pacientes foram 
divididos em Grupo 

Controle e Grupo

Experimental (GI 
e GII). Durante se-

te dias, o GI recebeu 
três sessões de fisiote-
rapia convencional e 
o GII realizou adicio-
nalmente TMI com o 
Threshold IMT®, uma 
vez ao dia, no período 
da tarde, conectado à 
traqueostomia, sendo 
três séries de dez re-

petições com carga de 
20% da PImáx.

Houve aumento da 
FR e redução da PI-
máx no GI, indican-

do aumento do traba-
lho respiratório e per-
da de FM entre o pri-
meiro e o sétimo dia 
de desmame. No GIl, 
as variáveis não so-

freram alterações sig-
nificativas, sugerindo 
manutenção da fun-
ção respiratória. O 
TMI foi efetivo, ga-

rantindo a manuten-
ção dos parâmetros 

respiratórios, poden-
do ser um aliado para 

o desmame.

2014 SHIMIZU, J. 
M. et al.

MTP & Rehab 
Journal

Avaliar quais va-
riáveis determi-

nam a evolução de 
pacientes subme-
tidos à ventilação 
mecânica e com-

parar os efeitos de 
dois protocolos de 
desmame ventila-

tório.

Pacientes com insu-
cesso de desmame 
realizaram um dos 

protocolos de desma-
me: Tubo-T progressi-
vo ou Tubo-T + Thre-

shold® TMI. Os pa-
cientes foram compa-
rados quanto ao des-
fecho (óbito ou não 

óbito na UTI) e quan-
to aos protocolos por 

meio do Teste t ou 
Teste Mann-Whitney.

Dos 128 pacientes, 
40,62% foram a óbito, 
sendo que estes apre-
sentaram maiores va-
lores de APACHE II, 
risco de mortalidade, 
tempo de VM e IR-
RS. A idade, PIMax 
inicial e final, tempo 
de desmame e tempo 
de VM entre os pro-
tocolos foram seme-

lhantes. 

Fonte: Pesquisadores 2020. 
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O aumento da mortalidade na UTI está associado 
à permanência prolongada na VM, sendo uma das 
principais causas a fraqueza muscular respiratória, 
que contribui para a falha no desmame ventilatório 
de forma considerável, impossibilitando que o pa-
ciente apresente autonomia para realizar a respira-
ção espontânea de forma adequada. Esses múscu-
los necessitam obter mínimas condições fisiológi-
cas para seu funcionamento, ou seja, com propícia 
circulação e plenitude da condução nervosa. (EL-
BOUHY; ABDELHALIM; HASHEM, 2014; PAS-
COTINI et al., 2014) 

No estudo realizado por Tonella (2017), foi efetua-
do no Grupo TMIE o treinamento muscular ins-
piratório com o dispositivo eletrônico Powerbrea-
the, modelo KH2, usando carga linear progressiva 
a partir de 30% comparado ao Grupo PNI, que uti-
lizou nebulização. Verificou-se que o Grupo TMIE 
apresentou tempo de desmame menor. 

Corroborando o ensaio recente de Ferreira (2019), 
que compara o uso de duas categorias de aparelhos 
– o Powerbreathe plus Medicem (grupo PPM) e o 
Powerbreathe K5 (grupo PK5) – , foram realizados 
os exercícios duas vezes ao dia, com uma carga de 
30% da PImáx com incremento de 10% ao dia, sen-
do três séries de 10 repetições. Ambos os disposi-
tivos apresentaram atenuação no processo de des-
mame sem diferença nos dias de alta hospitalar.

No ensaio de Nafae et al. (2018), participaram 40 
pacientes, dispostos em Grupo Controle com fisio-
terapia convencional e Grupo Teste com fisioterapia 
convencional associada ao TMI com uso de Thre-
shold. O presente estudo foi de encontro a Dixit e 
Prakash (2014), que foi elaborado com 30 pacien-
tes, divididos em dois grupos, com as mesmas téc-
nicas descritas no estudo anterior. 

Assim como Pascotini et al. (2014), que realizaram 
um ensaio com 14 pacientes divididos em GI, sub-
metidos à fisioterapia convencional, e GII, que uti-
lizou fisioterapia convencional associada ao TMI 
com Threshold. No GI, contudo, houve elevação 
da FR e diminuição da PImax, indicando aumen-

to do trabalho respiratório e redução de FM. Os 
três estudos constataram que o TMI associado à 
fisioterapia convencional possuiu efetividade, re-
duzindo o tempo de desmame e o tempo de inter-
nação na UTI.

A técnica de TMI proporciona a melhoria da re-
sistência e da força muscular, podendo ser aplica-
do em pacientes críticos internados na UTI, como 
mostram diversas evidências científicas. Os resul-
tados de vários ensaios dispostos nas bases de da-
dos demonstram que, pela prática desse treina-
mento, poderão ser obtidos efeitos como aperfei-
çoamento da capacidade funcional muscular, di-
minuição da dispneia e aumento da resistência à 
fadiga dos músculos inspiratórios, potencializan-
do a tolerância a exercícios, reduzindo o tempo da 
permanência na UTI e, consequentemente, a me-
lhora da qualidade de vida. (ARAÚJO et al., 2016; 
TONELA, 2017)

Araújo et al. (2016) realizaram estudo com um pa-
ciente com a patologia de Guillain- Barré usando o 
TMI com Threshold. Apesar de sua eficácia, o pa-
ciente relatou que não foi capaz de tolerar esse mé-
todo. Optou-se, então, pela utilização de períodos 
intercalados e progressivos de respiração espontâ-
nea por meio da peça T, havendo incremento da 
força muscular respiratória, o que permitiu a redu-
ção do uso do suporte ventilatório. 

Nepomuceno Júnior et al. (2016) também fizeram 
um relato de caso com uma idosa com síndrome 
pós-pólio. Utilizaram o TMI com Powerbreathe, 
com exercícios 2 vezes ao dia, durante 4 semanas, 
com carga gradual de 50% a 60% da PImáx, asso-
ciado a um programa de atividade física. Obser-
vou-se que houve aumento da independência fun-
cional e, nos dois estudos, apresentou melhora da 
PImáx e maior eficiência no desmame da ventila-
ção mecânica. 

No ensaio de Shimizu et al. (2014), participaram 
128 pacientes, divididos em dois grupos. Um gru-
po realizou o uso do tubo T, já o outro grupo usou 
o tubo T associado com Threshold por duas sema-
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nas. Como resultado, não houve diferenças nas va-
riáveis quando comparados os dois métodos de 
desmame ventilatório. Elbouhy, Abdelhali e Has-
kem (2014), porém, discordam, pois realizaram 
estudo com 40 pacientes divididos em dois gru-
pos, sendo que o Grupo A recebeu TMI utilizan-
do a sensibilidade do ventilador mecânico duas ve-
zes ao dia, com carga de 20% de PImax, e o Grupo 
B não utilizou TMI. O Grupo A apresentou como 
resultado o aumento de força muscular e da resis-
tência, além de auxiliar no desmame em compara-
ção ao Grupo B. 

O TMI também pode ser utilizado pós-desmame 
bem-sucedido, como foi demonstrado no estudo 
de Bisset et al. (2014), com uma abordagem ran-
domizada e duplo cego. Dividiram 70 pacientes 
em dois grupos: Grupo Controle com 36 pessoas, 
as quais realizaram fisioterapia convencional, e o 
Grupo TMI com 34 participantes, que associou o 
uso do TMI à fisioterapia convencional. Como re-
sultado, o Grupo TMI apresentou aumento maior 
da força muscular inspiratória comparado ao gru-
po controle, sugerindo que o TMI pode reverter a 
fraqueza muscular residual pós-VM prolongada.

4 CONCLUSÃO
Este estudo demonstrou um desfecho clínico posi-
tivo sobre a temática proposta. Foi observado que 
muitos pacientes internados em uma UTI, utili-
zando VM prolongada ao longo do internamento, 
tendem a perder força dos músculos inspiratórios.

Verificou-se que existem diversos dispositivos pa-
ra TMI e o fisioterapeuta pode utilizá-los na UTI 
como, por exemplo, o Threshold e o Powerbreathe. 
Eles podem proporcionar a melhora e a manuten-
ção dos parâmetros respiratórios, proporcionando 
resistência e força para os músculos inspiratórios. 

Conclui-se que a estratégia do TMI irá beneficiar 
no processo de desmame da VM de forma eficaz, 
reduzindo as morbidades e a mortalidade, assim 

como no gasto financeiro e no tempo de interna-
mento hospitalar.

Sugere-se a realização de novos estudos para eluci-
dar algumas lacunas a serem preenchidas com re-
ferência à elaboração de um protocolo com quan-
tidade de dias, repetições e cargas de cada aparelho 
que possa ser usado no desmame de um paciente 
na VM internado na UTI.
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SÉRIE TEMPORAL DE INFECÇÃO POR HIV  
EM GESTANTES NO ESTADO DA BAHIA  
NO PERÍODO DE 2008 A 2018

Elielma Almeida Alvin de Melo1

RESUMO
Introdução: O HIV pode ser compreendido como uma condição marcada pela infecção viral que 
afeta a atividade das células TCD4+ e, consequentemente, compromete o sistema imune. Para além 
das mudanças psicofisiológicas, a mulher, quando está infectada por HIV, vivencia muitos desafios. 
Objetivo: Analisar a incidência de HIV no Estado da Bahia entre os anos de 2008 e 2018. Meto-
dologia: Estudo de abordagem quantitativa do tipo ecológico de série temporal. Os dados foram 
oriundos da SUVISA e analisados e processados pelo Microsoft Office Excel 2013, utilizando co-
mo indicadores: coeficiente de incidência e proporções. Resultados: Ao longo da série, houve au-
mento progressivo na incidência de HIV em gestantes. Foi possível identificar que as gestantes no 
Estado da Bahia são mulheres, em sua maioria, pardas e negras, entre a faixa etária de 20 e 34 anos, 
com nível educacional máximo de Ensino Fundamental que, no momento do processo parturitivo, 
fizeram cesárias eletivas, tendo grande número que mulheres que fez acompanhamento pré-natal. 
Consideração final: Faz-se necessário o desenvolvimento de ações capazes de controlar a trans-
missão dessa morbidade, como também prevenir que os neonatos adquiram HIV após o processo 
parturitivo. Essas ações devem ser centradas na Atenção Primária à Saúde, pois é através dela que 
há o acompanhamento sequencial dessa mulher desde a concepção até o puerpério.

Palavras-chave: HIV; Puerpério; Epidemiologia; Período Gravídico.

TIME SERIES OF HIV INFECTION IN PREGNANT WOMEN IN THE STATE OF BAHIA FROM 
2008 TO 2018

ABSTRACT
Introduction: HIV can be understood as a condition marked by viral infection that affects the 
activity of TCD4+ cells and consequently compromises the immune system. In addition to the 
psychophysiological changes women experience many challenges when they are infected by HIV. 
Objective: To analyze HIV incidence in the state of Bahia from 2008 to 2018. Methodology: A 
quantitative approach to the ecological type of the temporal series. Data were derived from SU-
VISA and analyzed and processed by Microsoft Office Excel 2013, using incidence coefficient and 
proportions indicators. Results: Throughout the series there was a progressive increase in the in-
cidence of HIV in pregnant women, besides it was possible to identify pregnant women in the 
state of Bahia are mostly brown and black, among the age group of 20 to 34 years, with maximum 

1 Enfermeira Assistencialista. Especialista em Enfermagem Obstétrica pela Faculdade Atualiza. E-mail: 
enfa.alvin@gmail.com
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educational level of elementary education that at the time of parturitive process were elective ce-
sareans and with a large number of women with whom they had prenatal follow-up. Final consi-
deration: It is necessary to develop actions capable of controlling the transmission of this morbi-
dity, as well as preventing newborns from acquiring HIV after the parturitive process. These ac-
tions should be focused on primary health care because it is from this that there is the sequential 
follow-up of this woman from conception to puerperium.

Keywords: HIV; Puerperium; Epidemiology; Period of pregnancy.

1 INTRODUÇÃO
O período gravídico puerperal é caracterizado pe-
la fase na qual há capacidade de gerar um novo ser 
no organismo feminino e se conclui com a expul-
são deste concepto, o que se descreve como o mo-
mento do parto. Ao longo desse processo, tanto a 
mulher quanto o concepto estão susceptíveis a con-
trair inúmeras doenças que, por sua vez, podem le-
var a anomalias cógnitas e até mesmo à transmis-
são vertical dessas doenças. Uma delas é o vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV).

O HIV, historicamente, na década de 80, foi co-
mo um mal que afetou a população masculina ho-
moafetiva, contudo, essa doença acabou se difun-
dindo ao longo do tempo para diferentes pessoas, 
incluindo também as mulheres gestantes que, por 
vezes, estão mais vulneráveis a tal problema de saú-
de pública. 

Segundo o Ministério da Saúde (2019), o agente 
etiológico é o retrovírus com genoma RNA, da Fa-
mília Retroviridae (retrovírus) e subfamília Lentivi-
rinae, e  pertence ao grupo dos retrovírus citopáti-
cos e não-oncogênicos que necessitam, para multi-
plicar-se, de uma enzima denominada transcripta-
se reversa, responsável pela transcrição do RNA vi-
ral para uma cópia DNA, que pode, então, integrar-
-se ao genoma do hospedeiro, mas, especificamen-
te, o vírus tem predileção pelos linfócitos T CD4+.  

Quando não há controle da replicação viral, o in-
divíduo infectado pode entrar na condição clíni-
ca conhecida como Síndrome da Imunodeficiên-
cia Adquirida (AIDS), tendo sinais clínicos como 
febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento. 

Além disso, pode favorecer o surgimento de doen-
ças oportunistas diante da condição de fragilidade 
do sistema imunológico (BRASIL,2019).

O HIV é um problema de saúde pública a nível glo-
bal e assusta grande parte do mundo com as suas 
imprevisíveis repercussões fisiopatológicas, tra-
zendo uma longa história, desde antigas e gran-
des epidemias a tabus e preconceitos que repercu-
tem na sociedade até os dias atuais. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) orienta que, para atin-
gir um dos Objetivos do Desenvolvimento do Mi-
lênio, é preciso conter a propagação da doença e a 
eliminação de novas infecções por HIV em crian-
ças (FRIEDRICH et al., 2016).

A gestação é, por si só, um período de diversas al-
terações de caráter anatômico e fisiológico no or-
ganismo da mulher, e que não se restringem apenas 
ao corpo, mas também ao aspecto psicoemocional. 
Torna-se ainda mais complexo quando está envol-
vido com o HIV, pois, diante dessa situação, são 
impostos desafios para essa mulher. Dentre os mais 
complexos, está a prevenção da transmissão mater-
no-infantil do vírus (FARIA et al., 2014).

Silva e colaboradores (2016) trazem que o número 
de mulheres positivas para sorologia de HIV apre-
senta um quantitativo alto e crescente. No Brasil, 
do ano de 2000 a junho de 2018, foram notifica-
das 116.292 gestantes infectadas pelo HIV, gerando 
preocupação global e à saúde pública. É, pois, um 
desafio para a área da saúde. Por sua vez, Domin-
gues, Saraceni e Leal (2018) acreditam que, diante 
da subnotificação de casos, esses números podem 
ser ainda maiores.
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Dentro desse cenário, tivemos como questão nor-
teadora: Qual é a situação epidemiológica da infec-
ção por HIV em gestantes no Estado da Bahia, no 
período de 2008 a 2018?

Para responder a tal questionamento, temos como 
objetivo principal: Analisar a incidência de HIV 
no Estado da Bahia entre os anos de 2008 e 2018. 
E, como objetivos específicos, traçar o perfil socio-
demográfico dessas gestantes e comparar os valo-
res durante o período estudado. 

A relevância pessoal se deu pela afinidade da autora 
com a temática em discussão e pela participação em 
projetos e pesquisas realizados ao longo da gradua-
ção. Sob o âmbito acadêmico, fazem-se necessárias 
mais discussões a respeito do tema, o que contribui-
rá para a preparação de profissionais para acolher e 
melhor assistir às gestantes na sua vulnerabilidade, 
considerando a sua particularidade existencial.

Sob o aspecto da relevância social, observa-se que 
existe grande importância considerando os tabus e 
preconceitos que uma mulher que convive com HIV 
cursa principalmente na gestação. Com o processo-
-saúde doença em constante modificação, é preciso 
haver mais estudos que conduzam a embasamentos 
para interferências significativas na condição clíni-
ca em discussão, visto que a saúde do grupo em evi-
dência está sob a condição de vulnerabilidade.

2 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa 
do tipo descritivo, ecológico, de série temporal. Se 
o período de tempo em um estudo de série tempo-
ral for muito curto, como em um estudo de série 

temporal diária, o fator confusão é praticamente 
zero, com os participantes do estudo servindo co-
mo seus próprios controles. (BONITA, 2006).

Os dados utilizados para este trabalho foram obti-
dos pela Superintendência de Vigilância em Saúde 
(SUVISA) Bahia. Trata-se de uma base de dados 
aberta ao público, contendo agregados de informa-
ções oriundos das notificações de agravos, nasci-
mentos e mortalidade no Estado da Bahia.

A análise e o processamento de dados foram feitos 
com o programa Microsoft Office Excel 2013. Foi 
calculada a incidência que se deu diante dos núme-
ros de casos de gestantes notificadas por HIV di-
vidida pelo número de nascidos vivos, além disso, 
foram calculadas as proporções. Variável indepen-
dente: as notificações de gestantes com HIV. Variá-
veis dependentes: faixa etária, etnia, nível de esco-
laridade e tipo de parto.

Por se tratar de um trabalho construído com da-
dos secundários de um sistema de informação 
aberto ao público, não foi preciso submeter o pro-
jeto ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), contu-
do, frisamos que este trabalho respeitou os princí-
pios éticos e bioéticos, respaldados pelas Resolu-
ções do Conselho Nacional de Saúde nº  466/2012,  
510/2016 e 580/2018.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
No Estado da Bahia, entre os anos de 2008 e 2018, 
foram notificados 4.266 casos de gestantes com 
HIV. Em termos gerais, a incidência geral do pe-
ríodo foi de 1,85 casos para 1000 nascidos vivos. A 
tabela a seguir (Tabela 1) traz a incidência e a pro-
porção de casos por ano.

Tabela 1 – Incidência e proporção do de HIV em gestantes no Estado da Bahia entre os anos de 2008 a 
2018 (continua)

Ano Incidência* %

2008 1,06 5,5%

2009 1,20 6,1%

2010 1,28 6,4%
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Tabela 1 – Incidência e proporção do de HIV em gestantes no Estado da Bahia entre os anos de 2008 a 
2018 (conclusão)

Ano Incidência* %

2011 1,64 8,3%

2012 1,82 9,0%

2013 1,80 8,6%

2014 1,93 9,3%

2015 2,26 11,0%

2016 2,59 12,1%

2017 2,53 12,1%

2018 2,41 11,6%

Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.     * Incidência: nº de casos para cada nascido vivo

Como podemos observar nessa tabela, no decor-
rer do tempo, houve aumento progressivo na inci-
dência dos casos. Isso pode ser justificado diante 
do acréscimo nas notificações ao longo dos anos, 
mostrando assim avanços nas ações de vigilân-
cia epidemiológica. O ano de destaque foi 2016, 

com a maior incidência e também proporção das 
notificações. O estudo de Domingues, Saraceni e 
Leal (2018) mostrou que, no ano de 2016, a inci-
dência no Brasil era de 2,7 casos para 1000 nasci-
dos vivos, sendo um valor muito próximo da mé-
dia nacional.

Tabela 2 – Distribuição dos casos HIV em gestantes, segundo a cor/etnia entre os anos de 2008 e 2018 no 
Estado da Bahia

Cor/etnia N° de casos %

Ignorado/branco 460 10,8%

Branca 338 7,9%

Preta 1086 25,5%

Amarela 27 0,6%

Parda 2336 54,8%

Indígena 19 0,4%

Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.

Como podemos perceber, os maiores registros 
durante o período estudado foram as gestantes 
que se autodeclaravam pardas, seguida das pre-
tas. O menor registro deu-se com as pessoas indí-
genas. Outro ponto a que devemos dar destaque 
é o fato de haver muitas notificações sem análise 
do critério cor/etnia. Na Tabela 2, podemos per-

ceber que mais de 10% das notificações foram ne-
gligenciadas. 

O estudo de Silva e colaboradores (2018), que ava-
liaram o panorama da HIV em gestantes de 2007 e 
2015 no Estado de Alagoas, convergiu para os nos-
sos achados, a maioria das notificações foi de pes-
soas pretas e pardas.
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Tabela 3 – Distribuição dos casos de HIV em gestantes segundo faixa etária e escolaridade no Estado da 
Bahia, nos anos de 2008 a 2018 

Variá-
veis

2008 n 
(%)

2009 n 
(%)

2010 n 
(%)

2011 n 
(%)

2012 n 
(%)

2013 n 
(%)

2014 n 
(%)

2015 n 
(%)

2016 n 
(%)

2017 n 
(%)

2018n 
(%)

Faixa etária

<15 
anos 6 (3) 6 (2) 10 (4) 10(3) 11 (3) 10 (3) 8 (2) 16 (3) 10(2) 13(3) 14 (2,8)

15 a 19 
anos 43 (18) 31(12) 37(14) 55 (16) 49 (13) 55(15) 50(13) 96(20) 71(14) 91(18) 88 (17,8)

20 a 34 
anos 168(71) 199(76) 202(75) 257(73) 290(76) 250(68) 283(72) 308(66) 372(72) 352(68) 320(64,8)

35 a 49 
anos 19(8) 26(10) 22(8) 32(9) 32 (8) 52 (14) 54(14) 50(11) 65(13) 61 (12) 71 (14,4)

50 a 79 
anos 0(0) 0(0) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0,2)

Escolaridade

Igno- 
rado/ 

branco
61(26) 56(21) 96(35) 99(28) 131(34) 123(34) 135(34) 134(29) 182(35) 154(30) 159(32)

analfa-
beto 8(3) 190(0,4) 4(1) 7(2) 4(1) 2(1) 3(1) 2(0,4) 4(1) 4(1) 5(1)

Até o 
ensino 
funda-
mental

127(54) 140(53) 106(39) 159(45) 146(38) 159(43) 151(38) 196(42) 187(36) 199(38) 182(37)

Até o 
ensino 
médio

15(6) 35(13) 35(13) 57(16) 65(17) 56(15) 54(14) 70(15) 79(15) 95(18) 87(18)

Até o 
ensino 

superior
2(1) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 14(4) 11(2) 7(1) 10(2) 7(1)

Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.

Na tabela anterior (Tabela 3), podemos observar 
que a maioria das gestantes com esse agravo ao lon-
go do período estudado estava nas faixas etárias de 
20 a 34 anos. O estudo de Faria e colaboradores 

trouxe que a média geral de idade de gestantes com 
o agravo, em sua pesquisa, foi de 28,3 anos. Ainda 
nessa variável, outro ponto que temos que destacar 
é a existência expressiva de adolescentes gestantes, 
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com idade menor que 15 anos, tendo registro da 
morbidade analisada.

Quando ao nível de escolaridade, há dois pon-
tos que se precisa discutir: o primeiro se refere 
aos grandes números de informações ignoradas 
ou em branco, pois tal condição dificulta, por ve-
zes, as ponderações acerca dos perfis epidemio-
lógicos. O segundo ponto é o retrato da condi-
ção baiana no que tange ao nível educacional, a 

maioria tem, no máximo, o grau de escolarida-
de no Ensino Fundamental: (51,7%) da popula-
ção do estudo.

Situação similar foi encontrada no estudo de Sil-
va e colaboradores (2018). Eles trazem que a mé-
dia da escolaridade das gestantes foi de 5 a 8 anos, 
ou seja, com grau de escolaridade máximo no En-
sino Fundamental cerca de (31,2%) da população 
pesquisada.

Figura 1 – Comparação do tipo de parto em gestantes com HIV no Estado da Bahia nos anos de 2008 a 2018

  
Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.

Nesse gráfico (Figura 1), podemos observar que 
existe um grande número de registro de infor-
mações ignoradas ou em branco. Isso interfere 
na análise diante da subnotificação das estraté-
gias que foram utilizadas, ainda assim, podemos 
ver o número de cirurgias cesárias eletivas, o que 
se configura como um padrão na sociedade con-
temporânea quando se fala em partos de mulhe-
res com HIV.

De acordo com as formas de transmissão vertical, 
existem formas intrauterinas – no nascimento (in-
traparto) ou durante a amamentação (pós-parto) –, 
sendo que a maioria dos casos de infeção vertical 
no mundo é decorrente do período intraparto (cer-
ca de 65%). Isso significa que, quando há fragilida-
de nos cuidados no período parturitivo, existe au-
mento da probabilidade da transmissão vertical. 
(FRIEDRICH; et al., 2016).
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Figura 2 – Série histórica do acompanhamento pré-natal das gestantes com HIV no Estado da Bahia en-
tre os anos de 2008 e 2018

Fonte: SUVISA, Bahia, 2019.

Ao longo da série histórica, observa-se que há um 
grande número de gestantes que faz acompanha-
mento pré-natal no Estado da Bahia, representan-
do 81% das gestantes dessa série histórica. Contu-
do, mesmo afirmando que elas são acompanha-
das, deve-se questionar se seguiram as recomenda-
ções do Ministério da Saúde de, no mínimo, de 6 a 
8 consultas na estratégia de saúde da família, entre 
a enfermeira e o médico (BRASIL, 2012a,2012b). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo, foi possível verificar a situa-
ção do HIV em gestantes no Estado da Bahia diante 
de uma série histórica de 10 anos, sendo analisados os 
anos de 2008 a 2018. Inicialmente, foi possível iden-
tificar a crescente incidência no Estado da Bahia, va-
lendo destacar que essa mesma situação é encontrada 
em outros Estados, bem como no nosso País. 

De modo geral, podemos inferir que o perfil das 
gestantes no Estado da Bahia é de mulheres, em sua 
maioria, pardas e negras, entre a faixa etária de 20 
e 34 anos, com nível educacional máximo de Ensi-
no Fundamental (1 a 8 anos de estudo), no momen-
to do processo parturitivo, fizeram cesárias eletivas; 

observa-se também grande número que mulheres 
que optou pelo acompanhamento pré-natal.

Para além disso, há necessidade de frisar as ques-
tões que envolvem os dados, por muitos estarem 
ignorados ou em branco, o que trouxe fragilidade 
a este trabalho, mas se percebe que, mesmo assim, 
houve convergências entre o estudo de outros Es-
tados e a nível nacional.

Portanto, diante do quadro encontrado no Esta-
do da Bahia, faz-se necessário o desenvolvimento 
de ações capazes de controlar a transmissão des-
sa morbidade, como também prevenir que os neo-
natos adquiram HIV após o processo parturitivo. 

Essas medidas devem se concentrar na Atenção 
Primária à Saúde, pois é através dela que há o 
acompanhamento sequencial dessa mulher desde 
a concepção até o puerpério.
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RESUMO

O partograma consiste na representação gráfica do trabalho de parto com o propósito de tornar 
mais claras e visuais as possíveis complicações obstétricas. Pode ser utilizado para acompanhar, 
registrar e diagnosticar distócias, auxiliar na correta tomada de decisão diante da situação en-
contrada, dentre outros. Este estudo apresenta a seguinte problemática: As enfermeiras obstétri-
cas utilizam o partograma como uma tecnologia facilitadora na sua prática clínica? O objetivo 
deste estudo é avaliar a utilização do partograma pelas enfermeiras obstétricas como uma tec-
nologia facilitadora na sua prática clínica. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, que 
contou com 18 artigos produzidos nos anos de 2015 a 2019 e que atenderam aos critérios de in-
clusão eleitos pelas pesquisadoras. Após a análise desses artigos, foram criadas três categorias: 
Uso do partograma como uma prática comprovadamente útil e que deve ser encorajada; Bene-
fícios da utilização do partograma como uma tecnologia facilitadora para a obstetrícia; Aplica-
ção do partograma na prática clínica das enfermeiras obstétricas. Concluiu-se neste estudo que 
o partograma é uma representação gráfica inegavelmente benéfica durante o acompanhamento 
do trabalho de parto, com múltiplas vantagens, alta eficiência e efetividade, e que traz à enfer-
meira obstétrica um grande diferencial durante a prestação da sua assistência, baseada em co-
nhecimentos científicos, porém esta tecnologia é pouco empregada ou, geralmente, utilizada de 
modo incompleto ou incorreto, necessitando do despertar dos profissionais obstetras para a im-
portância do seu uso.
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USE THE PARTOGRAPH AS A FACILITATING TECHNOLOGY IN OBSTETRIC NURSING
ABSTRACT

The partograph is the graphic representation of labor, aiming to make possible obstetric compli-
cations clearer and more visual. It can be used to monitor, record and diagnose dystocia, assist in 
the correct decision making regarding the situation, among others. This study presents the fol-
lowing problem: Do obstetric nurses use partograph as a facilitating technology in their clinical 
practice? The aim of this study is to evaluate the use of partographs by obstetric nurses as a facili-
tating technology in their clinical practice. This is an integrative literature review, which included 
16 articles produced from 2015 to 2019, which met the inclusion criteria chosen by the resear-
chers. After analyzing these articles, three categories were created: Use of the partograph as a de-
monstrably useful practice that should be encouraged; Benefits of using the partograph as a facili-
tating technology for obstetrics; Partograph application in the clinical practice of obstetric nurses. 
It was concluded in this study that the partograph is an undeniably beneficial graphic representa-
tion during the monitoring of labor, with multiple advantages, high efficiency and effectiveness, 
and that brings the obstetric nurse a great differential during the delivery of their care, based on 
scientific knowledge, however this is a little used technology, or is generally used incompletely or 
incorrectly, requiring the awakening of obstetricians to the importance of its use.

Keywords: Obstetric Nursing; Health Technology; Labor; Dystocia.

1 INTRODUÇÃO
O partograma consiste na representação gráfica do 
trabalho de parto (TP), com o objetivo de tornar 
mais claras e visuais possíveis as complicações obs-
tétricas. Pode ser utilizado para acompanhar, regis-
trar e diagnosticar distócias, auxiliando na correta 
tomada de decisão diante da situação encontrada, 
trazendo, assim, excelência ao trabalho de partei-
ras e obstetras (ALEXANDRE; MAMEDE; PRU-
DÊNCIO, 2019).

No Brasil, está sendo evidenciado um processo de 
transição do modelo obstétrico  denominado tec-
nocrático por Davis-Floyd – que entende o parto 
como um ato médico, patológico e de risco, centra-
do no ambiente hospitalar e marcado por interven-
ções desnecessárias, levando a altos números de ce-
sarianas – por um modelo de humanização no par-
to, que surgiu por volta de 1980, e propõe uma as-
sistência acolhedora, respeitosa, considerando o 
protagonismo e a autonomia da mulher e respal-
dado por conhecimento científico. 

Neste cenário, nem tão novo, mas ainda em cons-
trução, destaca-se a presença da enfermeira obs-

tétrica como sendo de grande importância na 
prestação de uma assistência humanizada ao par-
to. Essa profissional tem contribuído para a me-
lhoria da qualidade da assistência ao parto e para 
a diminuição da ocorrência de intervenções, co-
mo episiotomia e o parto instrumental (SOUZA 
et al., 2016).

A obstetrícia baseada em evidências científicas foi 
tema abordado pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS), acerca de duas décadas, em 1996. Na 
publicação, a OMS recomendava as condutas que 
deveriam ou não ser adotadas durante a assistência 
ao parto normal. Dentre as condutas recomenda-
das, encontra-se a utilização do partograma (CAR-
VALHO; GÖTTEMS; PIRES, 2015).

Desde então, o uso do partograma tornou-se obri-
gatório nas maternidades. Esse instrumento é ca-
racterizado por ser altamente acessível e de fá-
cil execução e, além disso, traz diversos benefí-
cios comprovados cientificamente (MORAIS et 
al., 2018a). É considerado uma tecnologia simples, 
mas que representa grande avanço na obstetrícia. 
Seu uso influencia na prevenção de complicações 
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durante o trabalho de parto tanto para a mãe quan-
to para o concepto (ALEXANDRE; MAMEDE; 
PRUDÊNCIO, 2019).

Outros benefícios do partograma são: facilidade 
no acompanhamento do trabalho e parto e na pas-
sagem de plantão do pré-parto; utilização racional 
de fármacos; evita indicação excessiva e desneces-
sária de cesarianas; e auxilia no diagnóstico prévio 
de distócias, ajudando na tomada imediata de de-
cisões, ou seja, melhora a qualidade da assistência 
prestada e diminui as taxas de morbimortalidade 
materna e neonatal (MORAIS et al., 2018a).

Mesmo diante de tantos benefícios documentados, 
porém, o uso do partograma ainda não é muito co-
nhecido nem executado pelos profissionais da área 
obstétrica (ALEXANDRE; MAMEDE; PRUDÊN-
CIO, 2019a). 

Este estudo traz a seguinte problemática: As en-
fermeiras obstétricas utilizam o partograma como 
uma tecnologia facilitadora na sua prática clínica? 
Objetiva, assim, avaliar a utilização do partograma 
pelas enfermeiras obstétricas como uma tecnolo-
gia facilitadora na sua prática clínica; reconhecer 
que o uso do partograma é uma prática comprova-
damente útil e que deve ser encorajada; ressaltar os 
benefícios da utilização do partograma como uma 
tecnologia facilitadora para a obstetrícia; e identi-
ficar a aplicação do partograma na prática clínica 
das enfermeiras obstétricas.

A elaboração deste artigo justifica-se por incenti-
var o uso do partograma na prática clínica das en-
fermeiras obstétricas, a fim de trazer maior exce-
lência na prestação de sua assistência e facilitar o 
acompanhamento do trabalho de parto, prevenin-
do a ocorrência de distócias tanto para a mãe quan-
to para o concepto.

A hipótese a ser testada aqui é de que a maioria 
das enfermeiras obstétricas não utiliza o parto-
grama como uma tecnologia facilitadora na sua 
prática clínica ou o fazem de modo incompleto 
ou incorreto.

Para a elaboração do presente estudo, realizou-se 
revisão bibliográfica integrativa, formulada através 
de material disponível sobre o tema, encontrado 
em artigos científicos.

A revisão integrativa permite somar resultados ob-
tidos em estudos sobre um determinado tema, de 
modo sistemático, organizado e amplo, fornecen-
do, assim, um produto abrangente. Para a sua rea-
lização, é necessário percorrer as seguintes etapas: 
identificar o tema central; determinar critérios de 
inclusão e exclusão para busca na literatura; cate-
gorização das pesquisas; avaliação dos estudos; in-
terpretação dos resultados; e síntese do conteúdo 
gerado (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

As bases de dados utilizadas foram: SciELO, Me-
dline e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As pa-
lavras-chaves foram: Enfermagem Obstétrica; Tec-
nologia em Saúde; Trabalho de Parto e Distócia. 

Os artigos selecionados compreendem o período 
entre 2015 e 2019. Após busca nas bases de dados 
anteriormente mencionadas, utilizando os descri-
tores supracitados e dentro do período escolhido, 
foram selecionados 18 artigos. 

Em seguida, foram traçados os critérios de inclu-
são para os artigos científicos, definindo-se: tra-
balhos que estivessem completos, de acesso gra-
tuito, publicados em bases reconhecidas, que con-
templassem o objetivo do estudo, fossem publica-
dos no período de 2015 a 2019, podendo estar nos 
idiomas português, inglês e espanhol. Como crité-
rio de exclusão, definiram-se todos os artigos que 
não respondessem aos critérios de inclusão.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

2.1 Uso do partograma como uma prática 
comprovadamente útil e que deve ser 
encorajada

O uso do partograma foi publicado em 1986 no 
Appropriate Technology Following Birth, como um 
indicador de qualidade da assistência que é presta-

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?rfnId=rfin2&fctN=facet_domain&fctN=facet_lang&fctN=facet_searchcreationdate&dscnt=0&rfnGrp=3&rfnGrp=2&rfnGrp=1&scp.scps=primo_central_multiple_fe&frbg=&fctV=Directory%20of%20Open%20Access%20Journals%20(DOAJ)&fctV=por&fctV=%5b2010%20TO%202015%5d&tab=default_tab&dstmp=1433200343767&ct=facet&mode=Basic&dum=true&=1&rfnGrpCounter=3&vl(freeText0)=neonatal%2C%20humaniza%C3%A7ao&fn=search&vid=CAPES
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da a mulher durante o trabalho de parto, demons-
trando as intercorrências obstétricas de trajeto. Es-
sa tecnologia foi criada por Emanuel Friedman, em 
1951. Ele observou a evolução do trabalho de parto 
em primíparas, através da análise da relação entre 
o tempo de trabalho de parto e a dilatação cervical 
uterina, desenvolvendo uma curva padrão de nor-
malidade (VASCONCELOS et al., 2017).

No Brasil, o partograma foi recomendado pelo Mi-
nistério da Saúde, pela primeira vez, em 1991, fa-
zendo parte da iniciativa da “Maternidade Segu-
ra”. Em 1994, a Organização Mundial de Saúde tor-
nou a sua utilização obrigatória nas maternidades 
durante o acompanhamento do trabalho de parto 
(CARVALHO; GÖTTEMS; PIRES, 2015).

Duas décadas depois, em 1996, a OMS publicou 
“Assistência ao parto normal: um guia prático”, es-
crito por especialistas de vários países, em que se 
descrevia a classificação de condutas obstétricas 
no parto normal, divididas em quatro categorias: 

a | categoria A: práticas comprovadamente úteis e 
que devem ser encorajadas;

b | categoria B: práticas claramente prejudiciais 
ou ineficazes e que devem ser eliminadas; 

c | categoria C: práticas em que não existem evi-
dências para apoiar sua recomendação e de-
vem ser utilizadas com cautela até que novas 
pesquisas esclareçam a questão; 

d | categoria D: práticas que são frequentemente 
utilizadas de modo inadequado. 

Dentre as práticas recomendadas na categoria A, 
encontra-se a utilização do partograma durante o 
acompanhamento do trabalho de parto (CARVA-
LHO; GÖTTEMS; PIRES, 2015).

Apesar dessas recomendações já terem mais de 
duas décadas, o modelo de medicalização duran-
te o parto ainda é muito presente nas maternida-
des do Brasil, onde são comumente utilizadas in-
tervenções obstétricas desnecessárias e de forma 
rotineira, ou seja, práticas não recomendadas pelas 

evidências científicas, como a utilização excessiva 
de ocitocina, privação de movimentação durante 
o trabalho de parto e o uso de posição litotômica. 
Em decorrência disto, a violência obstétrica ainda é 
muito marcante no nosso país, sendo o seu contro-
le um grande desafio e a humanização, uma grande 
necessidade (ANDRADE et al., 2016).

A humanização no parto refere-se à capacidade da 
valorização da mulher, respeitando os seus direi-
tos, sua autonomia, liberdade de escolha e a não 
violação das mesmas, visando melhorar o atendi-
mento às parturientes, aos conceptos e à família 
(MARTINS; LIRA; NEGREIROS, 2018). 

Tem-se, então, no Brasil, um cenário obstétrico 
marcado pela hipermedicalização, o que represen-
ta um problema de saúde obstétrica marcado por 
procedimentos sem embasamento científico. Co-
mo exemplo, a alta incidência de cesarianas, tor-
nando-se a via de parto mais comum principal-
mente em maternidades privadas (CARVALHO; 
GÖTTEMS; PIRES, 2015).

2.2 Benefícios da utilização do partogra-
ma como uma tecnologia facilitadora 
para a obstetrícia

O partograma é um instrumento que serve para o 
acompanhamento do trabalho de parto, facilitando 
visualizar a sua evolução, além disso, evita a reali-
zação de intervenções não recomendadas cientifi-
camente, ajuda na tomada de decisões e no diag-
nóstico prévio de distócias, contribuindo para au-
mentar a excelência da assistência prestada à par-
turiente (LUCENA; SANTOS; MORAIS, 2019).

Através do partograma, é possível analisar a dila-
tação cervical e a descida da apresentação, acom-
panhar a evolução uterina e diagnosticar intercor-
rências. Nesse instrumento, são anotadas informa-
ções como batimentos cardiofetais, dinâmica ute-
rina, fármacos utilizados, apresentação fetal, altura 
da apresentação, variedade de posição, condição da 
bolsa das águas e do líquido amniótico. É recomen-
dado iniciar o partograma durante a fase ativa do 
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parto, caracterizada por duas a três contrações efi-
cientes em 10 minutos e dilatação cervical mínima 
de três centímetros, com velocidade mínima de di-
latação de 1 cm por hora verificada em dois toques 
vaginais sucessivos (MORAIS et al., 2018).

Alguns outros benefícios do partograma são: aju-
da no acompanhamento do trabalho de parto por 
iniciantes; ótima ferramenta de ensino; promo-
ve uma supervisão da qualidade da assistência; 
contribui para a utilização racional de ocitócicos, 
analgesia e amniotomia, favorecendo a redução da 
ocorrência de cesárea; muito empregado para o 
diagnóstico das distócias e para definição da con-
duta a ser adotada em cada uma delas; facilita a co-
municação entre profissionais que se revezam no 
cuidado à parturiente durante o trabalho de parto 
(BRASIL, 2015).

2.3 Aplicação do partograma na prática 
clínica das enfermeiras obstétricas

Embora o uso do partograma seja preconizado pe-
lo Ministério da Saúde, tenha baixo custo e fácil 
execução para acompanhar o TP, seja reconheci-
do e incentivado por politicas públicas, este instru-
mento encontra-se parcial ou totalmente inexis-
tente nos prontuários das parturientes, ou, quando 
preenchidos, não estão completos, sendo pouco co-
nhecido pelos profissionais de saúde, o que dificulta 
o acompanhamento do TP. Diante disso, a neces-
sidade de sensibilizar, motivar e conscientizar as 
enfermeiras obstétricas sobre o uso dessa tecnolo-
gia é emergente, já que o seu correto preenchimen-
to, além de ser um parâmetro de qualidade, facilita 
o acompanhamento do TP (LUCENA; SANTOS; 
MORAIS, 2019).

A pesquisa de Lima et al. (2017) também corrobo-
ra a pesquisa citada linhas atrás ao concluir que o 
partograma geralmente não é muito utilizado ou 
sua execução se faz de forma incompleta ou incor-
reta. Em contrapartida, seu estudo evidenciou uma 
grande utilização de ocitocina no decorrer do tra-
balho de parto, o que não se configura como uma 

prática recomendada, evidenciando que o processo 
de transição do modelo de assistência médico-he-
gemônico para o modelo de humanização ainda é 
um processo que está em transição.

Um estudo realizado em uma maternidade de re-
ferência no Estado do Piauí registrou que 68,3% 
dos prontuários apresentaram o preenchimento do 
partograma em branco (ALMEIDA et al., 2016). O 
estudo de Martins et al. (2018) também registrou 
que 50% dos partogramas não foram preenchidos 
na unidade de estudo.

No estudo de Fernandes et al. (2016), o partogra-
ma foi preenchido em 66,7% dos prontuários e, 
ainda assim, de forma parcial. Também a pesquisa 
de Novo et al. (2016) relatou que mais de metade 
dos prontuários tinham o partograma preenchido 
(62%), porém nem sempre estavam completos ou 
corretamente preenchidos. 

Na pesquisa de Silva et al. (2015), dos 157 prontuá-
rios analisados, 107 (68,1%) não tinham o parto-
grama, 18  (11,5%) estavam incompletos, 7 (4,46%) 
não estavam preenchidos e apenas 25 (15,92%) es-
tavam preenchidos de forma completa. 

Também no estudo de Lima et al. (2018), dos 460 
atendimentos analisados, o partograma foi preen-
chido em 246 (53,5%) das vezes, porém desses, 
57,3% foi preenchidos de modo parcial. Ainda, 
no estudo de Bezerra et al. (2019), em um total de 
768 casos analisados, apenas 208 (39,4%) tinham o 
partograma preenchido. 

Em contrapartida com esses dados de não adesão 
dos profissionais de saúde ao uso do partograma, 
encontram-se estudos na literatura, ainda que de 
forma incipiente, que demonstram que, em algu-
mas unidades, o partograma é realizado em uma 
parte significativa dos acompanhamentos do tra-
balho de parto. 

Como, por exemplo, no estudo de Santana et al. 
(2019), realizado por enfermeiras residentes em 
obstetrícia, através de dados de 102 parturientes 
atendidas em uma maternidade pública de Salva-
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dor, indicando que o partograma foi utilizado pa-
ra o acompanhamento do trabalho de parto em 
94,9% dos casos. O preenchimento iniciou-se com 
a dilatação uterina mínima de 6 centímetros e uti-
lizou o modelo recomendado pela OMS.

Também na pesquisa de Souza et al. (2016), cons-
tatou-se que o uso do partograma para o acompa-
nhamento do trabalho de parto ocorreu em cerca 
de 77,4% dos partos.

Em estudo realizado no Distrito de Luanda, África, 
foi obtida uma adesão ainda maior, onde 100% das 
profissionais de enfermagem que participaram da 
pesquisa afirmaram que usavam o partograma du-
rante o todo o trabalho de parto. 

No entanto, foram identificadas falhas na padroni-
zação da periodicidade das avaliações obstétricas e 
falta da padronização do preenchimento do parto-
grama. Portanto, foi possível perceber que os pro-
fissionais são conscientes da importância da utili-
zação do partograma, embora necessitem de ajus-
tes na sua execução para melhorar a qualidade no 
atendimento prestado (ALEXANDRE; MAMEDE; 
PRUDÊNCIO, 2019). 

O uso por si só também pode trazer consequên-
cias negativas para a parturiente e seu concepto. É 
imprescindível o conhecimento do diagnóstico, do 
mecanismo e do curso clínico do trabalho de parto 
pelos profissionais de saúde (LUCENA; SANTOS; 
MORAIS, 2019).

Anotações incorretas podem aumentar mais de 
duas vezes o risco de cesarianas, quando o par-
tograma é iniciado na fase latente do trabalho de 
parto. Por isso, ressalta-se a importância do preen-
chimento correto desse instrumento (SOUZA et 
al., 2016).

Ainda, pode-se observar que a enfermeira obste-
tra é a profissional que mais realiza o partogra-
ma. De acordo com a pesquisa de Lucena, Santos 
e Morais (2019), 62,8% dos partogramas preen-
chidos foram realizados por enfermeiros e 27,7% 
por médicos.

No estudo de Freitas, Narchi e Fernandes (2019), 
realizado em um centro de parto normal na cida-
de de São Paulo, foi analisado o prontuário de 300 
parturientes,  identificando-se que o partograma 
foi utilizado em 295 (98,3%) dos casos. Salienta-se 
que todos os partos foram acompanhados exclusi-
vamente por enfermeiras obstetras. 

A execução correta do partograma deveria ser uma 
prática rotineira das maternidades, sendo pouco 
utilizado até mesmo em maternidades-escolas e/
ou aquelas que se apresentam como “hospital ami-
go na criança”. Tal fato nos evidencia o quanto o 
modelo médico-hegemônico é ainda predominan-
te nas maternidades. Isso, possivelmente, pode es-
tar relacionado ao fato de que o parto sempre este-
ve muito associado à prática médica, criando uma 
maior resistência à adoção de novos instrumentos 
e tecnologias na obstetrícia (LUCENA; SANTOS; 
MORAIS, 2019).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pôde-se concluir nesse artigo que, apesar de a utili-
zação do partograma ser obrigatória nas maternida-
des, desde 1994, conforme a Organização Mundial 
de Saúde, poucos profissionais da obstetrícia usam o 
partograma na sua prática clínica e, quando o fazem, 
geralmente é de modo incompleto ou incorreto.

A hipótese deste estudo pode ser comprovada, 
pois, embora alguns autores tenham mencionado o 
uso do partograma de forma correta e por um nú-
mero expressivo de profissionais, não é assim que 
se caracteriza a maior parte dos estudos incluídos 
para a análise deste artigo. 

Vale salientar que a enfermeira obstétrica é a pro-
fissional que mais utiliza o partograma durante o 
acompanhamento do trabalho de parto, mas ainda 
é necessário que se faça uma atualização com obs-
tetras e parteiras sobre o uso do partograma. 

Espera-se que, após a leitura dos dados apresenta-
dos e do relato dos benefícios desse instrumento, a 
sua utilização possa ocorrer de modo mais presen-
te nas maternidades.
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PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE  
O CUIDAR DE PACIENTES EM PALIAÇÃO  
EM UNIDADES CRÍTICAS 

Maiara Cavalcante de Souza Costa1

RESUMO

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento progressivo do envelhecimento populacional e 
do adoecimento por doenças crônicas, as quais geram comprometimento e dependência dos in-
divíduos. Tal fato proporciona mudança no perfil dos pacientes que são internados em Unidades 
Críticas, o que fez crescer o número de pacientes elegíveis para Cuidados Paliativos (CP). Trata-se 
de uma revisão integrativa, cujo objeto de estudo é a percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de 
pacientes em paliação em Unidades Críticas. Foi traçada a seguinte questão de pesquisa: Qual é a 
percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de pacientes em paliação em Unidades Críticas? Como 
objetivos, foram estabelecidos: Analisar a percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de pacientes 
em paliação em Unidades Críticas; Descrever o conceito de cuidados paliativos; Diferenciar cui-
dados paliativos de eutanásia x ortotanásia x distanásia e Identificar a percepção dos enfermeiros 
que trabalham em Unidades Críticas acerca da paliação. Realizou-se o levantamento bibliográ-
fico por meio de busca eletrônica online nas bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em 
Saúde: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), USA National 
Library of Medicine (Medline/PubMed), na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library On-
line (SciELO) e DeCS. Tão importante quanto cuidar para salvar é cuidar para aliviar o sofrimen-
to daquele que não tem mais possibilidades terapêuticas. 

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Emergência. Enfermeiros; Terminalidade; Unidade de Te-
rapia Intensiva.

NURSES PERCEPTION OF CARING FOR PATIENTS IN PALIATION IN CRITICAL UNITS

ABSTRACT

In recent years, there has been a progressive increase of the population aging and of illness by 
chronic diseases, which generate commitment and dependence of individuals. This fact provides 
a change in the profile of patients who are hospitalized in critical units, which increased the num-
ber of patients eligible for palliative care (CP). It is an integrative review, whose object of study 
is the perception of nurses about caring for patients in palliation in critical units. The following 
question of research was traced: How nurses perceive the care of patients in palliation in critical 
units? Objectives were established: To analyze the perception of nurses on the care of patients in 
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palliation in critical units; To describe the concept of palliative care; To differentiate palliative ca-
re from euthanasia x orthothanasia x disthanasia and to Identify the perception of nurses working 
in critical units about palliation.  A bibliographic survey was conducted through an online sear-
ch of databases available in the Virtual Health Library: Latin American and Caribbean Literature 
on Health Sciences (LILACS), USA National Library of Medicine (Medline/PubMed) Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) and DeCS. Just as important as caring to save is caring to al-
leviate the suffering of those who no longer have therapeutic possibilities.

Keywords: Palliative Care; Emergency. Nurses; Terminality; Intensive Care Unit.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, tem-se observado um aumen-
to progressivo do envelhecimento populacional e 
do adoecimento por doenças crônicas, as quais ge-
ram comprometimento e dependência dos indiví-
duos. Tal fato proporciona uma mudança no perfil 
dos pacientes que são internados em unidades crí-
ticas, o que fez crescer o número de pacientes ele-
gíveis para Cuidados Paliativos (SILVA et al., 2018; 
GULINI et al., 2018). 

Cuidados paliativos (CP) consistem na assistên-
cia prestada por uma equipe multidisciplinar (mé-
dicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, 
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nais, assistentes sociais) e têm o objetivo de melho-
rar a qualidade de vida de pacientes e seus familia-
res diante de doenças que ameacem a continuidade 
da vida, por meio de alívio da dor e de problemas 
biológico, psicossocial e espiritual (EVANGELIS-
TA et al.,2016; GULINI et al.,2018). 

Entende-se que, nesse estágio, a doença está ins-
talada, progressiva, irreversível e fora de possibili-
dade terapêutica e se configura como um caminho 
para que os pacientes possam lidar com o proces-
so de morte e morrer, sem angústia, por reduzir o 
sofrimento e a dor provocados pelas doenças incu-
ráveis (SILVEIRA et al., 2016; EVANGELISTA et 
al.,2016). Sendo assim, os profissionais devem pro-
piciar uma assistência adequada e integral, visando 
à qualidade e ao conforto nos momentos finais de 
vida (SILVEIRA et al., 2016). 

Muitos profissionais, porém, que atuam em uni-
dades críticas, como a Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) e a Emergência, não são adequadamente 
treinados ou qualificados para prestar uma assis-
tência ao paciente em paliação. A morte faz par-
te do cotidiano do profissional de saúde, mas nem 
sempre estes estão preparados para encarar a fini-
tude da vida e as limitações do tratamento.

Silveira et al. (2016, p.1078) relatam em seu estu-
do que: 

enfermeiros são os profissionais que permane-
cem mais horas com o paciente durante o pe-
ríodo de internação e, além disso, por vezes, vi-
venciam a realidade dos pacientes e familiares, 
as angústias e sofrimentos, assim como alegrias 
e conquistas que inúmeras vezes são comparti-
lhadas. Então, nesse misto de emoções e senti-
mentos que os profissionais da enfermagem são 
passíveis de vivenciar, identificam a morte co-
mo um processo inerente à vida, mas não con-
seguem ser inertes aos sentimentos que per-
meiam esse evento.

Em situações de terminalidade, principalmente 
aquelas em que o paciente tem um mau prognósti-
co, cuja doença não tem cura, o papel destes profis-
sionais é proporcionar uma morte digna e sem so-
frimento, oferecendo-lhe todo o suporte emocio-
nal e espiritual necessários, não só para o paciente 
que está em CP, mas também para seus familiares 
(GULINI et al., 2018; SILVEIRA et al., 2016). 

Gulini et al. (2018, p.6) informam em seu estudo:
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[...] que existe uma parcela de pacientes que são 
internados em UTI que necessitariam de uma 
avaliação e abordagem paliativista desde o mo-
mento da sua admissão, a fim de que se possa 
estabelecer limites terapêuticos e evitar falsas 
esperanças aos familiares e à equipe que assis-
te esse paciente.

O cuidado paliativo não se baseia em protocolos, 
mas, sim, em princípios. Indica-se o cuidado des-
de o diagnóstico e é fundamental que o enfermei-
ro intensivista ou emergencista tenha como foco a 
pessoa, e não a doença, compreendendo o pacien-
te como um ser holístico, identificando as suas ne-
cessidades e com base em uma comunicação eficaz. 
Independentemente do local onde o doente esteja, 
é imprescindível uma comunicação efetiva entre os 
profissionais, o paciente e a família, contribuindo 
para um cuidado integral e humanizado (SILVEI-
RA et al., 2016). 

Sendo assim, o objeto deste estudo é a percepção 
dos enfermeiros sobre o cuidar de pacientes em pa-
liação em Unidades Críticas. 

Foi traçada a seguinte questão de pesquisa é: Qual é 
a percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de pa-
cientes em paliação em Unidades Críticas? 

Como objetivos, foram estabelecidos: Analisar a 
percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de pacien-
tes em paliação em Unidades Críticas; Descrever o 
conceito de cuidados paliativos; Diferenciar cuida-
dos paliativos de eutanásia x ortotanásia x distanásia 
e Identificar a percepção dos enfermeiros que traba-
lham em Unidades Críticas acerca da paliação.

Este estudo justificou-se devido à inquietação que 
surgiu para conhecer mais profundamente a visão 
dos enfermeiros sobre o cuidar de pacientes em pa-
liação, pois a maioria dos hospitais não tem uma 
equipe de profissionais especializada em CP. Além 
disso, é um tema relevante para conhecimento de ou-
tros profissionais que atuam em Unidades Críticas.

Espera-se que este estudo possa contribuir para 
qualificar ainda mais a prática dos enfermeiros, 

no intuito de oferecer informações que permitam 
o melhor planejamento das ações a serem imple-
mentadas com o paciente em CP e o aprimoramen-
to no manejo com estes clientes. E, também, auxi-
liar no processo de formação e capacitação desses 
profissionais para atuarem com competência, por 
meio de ações que garantam uma morte digna e o 
controle adequado dos sintomas físicos, psicológi-
cos, sociais e espirituais e com respeito à dignidade 
humana até os últimos momentos de vida das pes-
soas doentes. Acredita-se que as informações des-
te estudo possam contribuir para o aprofundamen-
to e disseminação desse tema nos meios acadêmi-
co, profissionais e da sociedade, de um modo geral.

Assim, entende-se ser o estudo desta temática de 
grande relevância para o campo da Saúde, pois po-
derá contribuir para a reflexão dos profissionais 
sobre a necessidade de maior embasamento cien-
tífico na tomada de decisão quanto à elegibilidade 
do paciente para o CP. Poderá, ainda, subsidiar no-
vas investigações acerca da temática, visto que es-
ta dimensão necessita ser mais explorada no âmbi-
to acadêmico.

Trata-se de uma revisão integrativa. Segundo Men-
des, Silveira e Galvão (2008, p.592),

estudo de revisão integrativa é um método de 
pesquisa apontado como ferramenta de gran-
de relevância no campo da saúde, por propor-
cionar a busca, a avaliação crítica e a síntese 
de evidências sobre um tema investigado. Es-
ses aspectos facilitam a identificação dos re-
sultados relevantes, de lacunas que direcio-
nam para o desenvolvimento de futuras pes-
quisas, e auxiliam o profissional a escolher 
condutas e a tomar decisões, proporcionando 
um saber crítico.

Realizou-se o levantamento bibliográfico por meio 
de busca eletrônica online nas seguintes bases de 
dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde: 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde (LILACS), USA National Library of 
Medicine (Medline/PubMed), na biblioteca ele-
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trônica Scientific Eletronic Library Online (SciE-
LO) e DeCS.

Quanto aos critérios de inclusão, foram contem-
plados artigos completos e gratuitos disponíveis 
eletronicamente, nos idiomas português e inglês, 
no período de 2014 a 2019, e que apresentassem a 
temática proposta no título, no resumo ou nos des-
critores. Constituíram-se como critérios de exclu-
são: relatos de casos, artigos em duplicidade, publi-
cados em outros idiomas, com exceção do portu-
guês e do inglês, que antecedessem o ano de 2014 
e aqueles que não abordavam diretamente a temá-
tica proposta. O levantamento dos artigos foi rea-
lizado nos meses de outubro e novembro de 2019; 
como estratégias de investigação, foram utilizados 
os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “pal-
liative care AND nurse”, “cuidados paliativos AND 
enfermeiros”, “terminalidade AND humanização”, 
“paliação AND Enfermagem”.

Foram cumpridos os seguintes passos: 

a | Leitura exploratória - visa verificar se os artigos 
selecionados são de interesse para o trabalho; 

b | Leitura seletiva – visa determinar os artigos 
que realmente interessam ao trabalho; 

c | Análise crítica dos artigos selecionados; 

d | Registros das informações extraídas das fontes 
que interessam ao estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cuidados paliativos e a enfermagem

Na década de 1960, os CP surgiram oficialmente 
como prática distinta na área da atenção em saú-
de, no Reino Unido, tendo como pioneira a Cicely 
Saunders (ALVES et al., 2019). 

A inglesa Cicely Saunders era médica, assistente 
social e enfermeira, e iniciou o movimento dos CP, 
que incluiu a assistência, o ensino e a pesquisa. A 
criação do St. Christopher’s Hospice, em Londres, 
em 1967, é um marco nesta trajetória, cuja estrutu-

ra não só permitiu a assistência aos doentes, mas o 
desenvolvimento de ensino e pesquisa, recebendo 
bolsistas de vários países. Prestava assistência inte-
gral não só aos doentes, mas também aos familia-
res, e proporcionou um novo olhar sobre as doen-
ças e a morte (ALVES et al., 2019). 

Em 1982, o Comitê de Câncer da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) criou um grupo de tra-
balho responsável por definir políticas para o alívio 
da dor e cuidados do tipo hospice que fossem reco-
mendados em todos os países para pacientes com 
câncer. O termo CP, já utilizado no Canadá, pas-
sou a ser adotado pela OMS devido à dificuldade 
de tradução adequada do termo hospice em alguns 
idiomas (ALVES et al., 2019). 

A palavra “paliativo” deriva do termo latino pal-
lium, que quer dizer manta ou coberta. A OMS 
publicou sua primeira definição de CP em 1990, 
como “cuidado ativo e total para pacientes cuja 
doença não é responsiva a tratamento de cura. O 
controle da dor, de outros sintomas e de proble-
mas psicossociais e espirituais é primordial. O ob-
jetivo do CP é proporcionar a melhor qualidade 
de vida possível para pacientes e familiares” (AL-
VES et al., 2019). 

Alves et al. (2019, p.2) trazem que essa definição da 
OMS foi revista em 2002, definindo CP:

como uma abordagem que visa melhorar a 
qualidade de vida dos doentes e das suas famí-
lias que enfrentam problemas decorrentes de 
uma doença incurável e com prognóstico limi-
tado, por meio da prevenção e alívio do sofri-
mento, com recurso à identificação precoce e 
tratamento rigoroso dos problemas, não só fí-
sicos, como a dor, mas também dos psicosso-
ciais e espirituais.

Sendo assim, pela definição da OMS para CP, todos 
os pacientes portadores de doenças graves, pro-
gressivas e incuráveis, que ameacem a continuida-
de da vida, deveriam receber a abordagem dos CP 
desde o seu diagnóstico. Entretanto, sabe-se que, 
se essa referência tivesse de ser cumprida, a maio-
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ria dos pacientes permaneceria sem nenhuma as-
sistência paliativa, pois não temos ainda disponibi-
lidade de profissionais e serviços que possam dar 
conta do atendimento dessa população.

A OMS publicou uma lista dos princípios que regem 
a atuação da equipe multiprofissional de CP, como: 

promover o alívio da dor e outros sintomas de-
sagradáveis; Afirmar a vida e considerar a mor-
te como um processo normal da vida; Não ace-
lerar nem adiar a morte; Integrar os aspectos 
psicológicos e espirituais no cuidado ao pacien-
te; Oferecer um sistema de suporte que possibi-
lite o paciente viver tão ativamente quanto pos-
sível, até o momento da sua morte; Oferecer sis-
tema de suporte para auxiliar os familiares du-
rante a doença do paciente e a enfrentar o luto; 
Fazer uma abordagem multiprofissional para 
focar as necessidades dos pacientes e seus fa-
miliares, incluindo acompanhamento no luto; 
Melhorar a qualidade de vida e influenciar po-
sitivamente o curso da doença; Deve ser inicia-
do o mais precocemente possível, juntamente 
com outras medidas de prolongamento da vida, 
como a quimioterapia e a radioterapia e incluir 
todas as investigações necessárias para melhor 
compreender e controlar situações clínicas es-
tressantes (ALVES et al, 2019, p.4).

Os CP podem ser realizados em qualquer espaço 
de cuidado que seja adequado às necessidades do 
paciente, como o domicílio, as casas de apoio, aten-
ção básica e os hospitais. 

As unidades de emergência e de terapia intensiva 
se constituem também em espaços destinados aos 
CP. O termo “Emergência” identifica os proble-
mas que necessitam de cuidados especiais imedia-
tos para evitar a morte ou complicações graves no 
indivíduo. Já a UTI é um setor de alta complexida-
de, destinada ao atendimento de pacientes graves 
ou de risco que exijam vigilância contínua e acom-
panhamento nas 24 horas (SILVEIRA; CONTIM, 
2015; MELO et al., 2016). 

Este meio requer profissionais atuantes e capaci-
tados, o que implica uma formação ampliada ca-
paz de incluir não apenas habilidades técnicas, mas 

também a capacidade de aprender continuamente, 
como estratégia para produção de novos conheci-
mentos, buscando uma assistência qualificada, in-
tegral e resolutiva (PAIM; ILHA; BACKES, 2015). 

A inserção dos pacientes em CP dentro destes ser-
viços é um desafio, ao promover a discussão da 
possibilidade da terminalidade de vida nesse con-
texto, que se constitui em uma tarefa complexa que 
requer habilidades técnicas específicas, incluindo 
estratégias de comunicação, discussão e pactuação 
de objetivos de cuidados.

O propósito da assistência de enfermagem é en-
contrar no trabalho diário, junto aos que recebem 
CP, um equilíbrio entre a razão e a emoção. A equi-
pe de enfermagem é aquela que está diretamente li-
gada ao paciente, tendo o compromisso e respon-
sabilidade de ouvir e compreender melhor as ne-
cessidades de cada usuário, proporcionando apoio, 
compreensão e afetividade no momento de enfren-
tamento da doença ou da morte.

Alves et al. (2019, p.7) afirmam que, “por mais que 
tenhamos a tecnologia científica atuando ao nos-
so favor, existe algo que não deve ser negligenciado, 
que são as relações humanas, as práticas de humani-
zação e a filosofia do cuidado, que coloca a qualida-
de de vida e a dignidade humana à frente da ciência”.

2.2 Cuidados paliativos versus eutanásia, 
ortotanásia e distanásia 

Os CP têm como filosofia não apressar e nem re-
tardar a morte, sempre a considerando como um 
processo natural, através do alívio da dor e do so-
frimento, proporcionando melhor qualidade de vi-
da, integrando os aspectos psicológicos e espiri-
tuais nos cuidados aos pacientes e oferecendo su-
porte para o binômio paciente-familiar (BOTTE-
GA; CAMPOS, 2015).

No que diz respeito à eutanásia, o termo signifi-
ca morte sem dor, sem sofrimento desnecessário. 
Atualmente, é entendida como uma prática para 
abreviar a vida, a fim de aliviar ou evitar sofrimen-
to para os pacientes. O termo supracitado é ilegal 
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no Brasil, porém é aceito em alguns países, como 
a Holanda e a Bélgica (SILVA et al., 2014; BOTTE-
GA; CAMPOS, 2015). 

Enquanto que a distanásia é a prorrogação exage-
rada da morte de um paciente terminal ou trata-
mento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim 
o processo da morte. Também conhecida como 
“obstinação terapêutica” ou “futilidade médica”, é 
um termo pouco conhecido, porém, muitas vezes, 
praticada no campo da saúde (SILVA et al., 2014; 
BOTTEGA; CAMPOS, 2015). 

Vale ressaltar que a boa morte ou morte digna tem 
sido associada ao conceito de ortotanásia, que sig-
nifica morte correta (orto: certo; thanatos: morte). 
Traduz a morte desejável, na qual dispensa a utili-
zação de métodos desproporcionais de prolonga-
mento da vida, tais como ventilação artificial ou 
outros procedimentos invasivos, através dos quais 
o paciente recebe apenas tratamento para eliminar 
ou diminuir suas dores e sofrimento (BOTTEGA; 
CAMPOS, 2015).

Além da assistência, o enfoque em educação per-
manente permite a difusão do conhecimento às 
equipes multiprofissionais sobre controle da dor e 
outros sintomas, comunicação e, principalmente, 
sobre a não adoção de medidas fúteis para o pro-
longamento da vida, modificando a cultura hospi-
talar sobre a morte. Dessa maneira, a equipe de CP 
tem papel importante na humanização do aten-
dimento hospitalar, fortalecendo o atendimento 
prestado aos pacientes e seus familiares.

Portanto, a finalidade primordial do CP é não pro-
mover o adiamento da morte, nem provocá-la, 
mas, sim, evitar a utilização de procedimentos des-
necessários e/ ou inúteis.

2.3 Percepção dos enfermeiros  
que trabalham em unidades críticas  
acerca da paliação

Um estudo desenvolvido em um hospital de aten-
ção secundária, em Fortaleza-CE, de agosto de 

2015 a julho de 2016, do qual participaram 59 en-
fermeiros que trabalhavam nas unidades que pres-
tavam assistência a pacientes em CP, mostrou que, 
quando se solicitou “Marque, na escala abaixo, o 
quanto você se sente preparado (a) para atender a 
um paciente que requer CP”, a maioria respondeu 
“razoavelmente”, correspondendo a 69,5% (n=41) 
e 8,5% (n=5) responderam “muito” (SILVA et al., 
2018). Isso reflete a necessidade de inserir nos cur-
sos de graduação e pós-graduação disciplinas que 
abordem a temática de cuidados paliativos e morte, 
e que as instituições hospitalares busquem a edu-
cação permanente como estratégia para promover 
mudanças de posturas dos profissionais junto ao 
paciente em estágio terminal. 

Outro quesito que foi abordado no estudo de Sil-
va et al. (2018) foi com relação à sentença “Marque 
quais das palavras abaixo expressa CP para você”, a 
maioria respondeu, a sentença “Morte Digna”, cor-
respondendo a 72,9% (n=43) e “Qualidade de vida” 
com 25,4% (n=15). O cuidado do paciente em pro-
cesso terminal precisa ser valorizado, consideran-
do-se a morte como parte da vida. A prestação de 
cuidados dignos, atendendo a todas as necessida-
des de saúde apresentadas pelo paciente e sua famí-
lia, é uma forma de os profissionais que atuam em 
CP desenvolverem um processo de trabalho volta-
do à boa morte, isto é, com o mínimo de sofrimen-
to e sem dor ao paciente e à família. Entende-se por 
qualidade de vida como melhorar o bem-estar e 
trazer um melhor padrão de vida ao paciente, con-
soante as condições permitidas.

A OMS  destaca que, para doentes terminais, o tra-
tamento pode ser limitado, mas não deve ser inter-
rompido, uma vez que cuidados curativos e palia-
tivos devem andar lado a lado e existem os mais di-
versos recursos e ações para garantir a morte digna 
(SOUSA; LUSTOSA; CARVALHO, 2019).

Outro estudo foi realizado na UTI de um hospital 
público estadual de médio porte, em Teresina-PI, 
com um total de 12 intensivistas, sendo eles médi-
cos, enfermeiros e fisioterapeutas. Os participantes 
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relatam que, na situação em que a morte do pacien-
te é iminente, o tratamento paliativo deve ser ado-
tado, buscando conforto e aliviando a dor e o sofri-
mento, de modo a oferecer qualidade de vida e fa-
vorecer a morte digna. 

Os intensivistas falam na possibilidade de reabilitar 
o doente para que ele, pelo menos, viva mais tempo 
em sua casa; no entanto, não foi mencionada a im-
portância de permitir a presença de familiares na 
UTI nos momentos finais da vida. Houve consen-
so entre as categorias sobre a idade dos pacientes: 
quanto mais jovens, mais difícil de decidir, aceitar e 
lidar com a impossibilidade de cura (SOUSA; LUS-
TOSA; CARVALHO, 2019). 

Verificou-se que os intensivistas compreendem a 
terminalidade ao associar o termo a doentes fora 
de possibilidades de cura, relatando condutas di-
versas que remetem à assistência paliativa.

Diante de questões relacionadas a postergar a mor-
te inevitável e à manutenção da vida a todo custo, 
fica claro que é essencial buscar não somente a ex-
tensão da vida, mas também a dignidade inerente 
à condição humana.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Observou-se que os estudos mostram que poucos 
profissionais se sentem totalmente preparados pa-
ra atender a pacientes em CP e trazem uma limita-
ção em relação à compreensão dos CP pelos enfer-
meiros e outros profissionais. Esses fatos estão vin-
culados ao déficit da abordagem sobre a prestação 
de cuidados a pacientes fora da possibilidade tera-
pêutica durante a formação acadêmica, tornando-
-se evidente o despreparo de alguns profissionais 
quando enfrentam situações da atenção paliativa. 

Enfatizando o pressuposto, há cursos de graduação 
em Enfermagem que ainda apresentam um mode-
lo focado nos aspectos fisiopatológicos e voltados 
para a cura e reabilitação da doença. Observa-se 
que o modelo de ensino implementado pelas Insti-
tuições de Ensino Superior (IES) voltado para saú-

de ainda está centrado na doença, desconsideran-
do a individualidade do ser humano.

Nesse cenário de CP, o profissional vivencia um 
ambiente permeado por dores, angústias e questio-
namentos. Entende-se que a essa equipe, formada 
por profissionais de diversas especialidades, com-
petem habilidades além da técnica, pois se faz ne-
cessária a ajuda mútua, um potencializando o ou-
tro, e todos em prol dos pacientes e seus familiares. 

Com isso, passam a compreender a morte como 
um evento natural da vida, e a relevância da multi-
profissionalidade para proporcionar uma vida com 
mais qualidade e conforto ao paciente e familiares.

É importante entender a morte como fenômeno na-
tural, normal, parte da vida e conhecer os princípios 
bioéticos que orientam ações mais assertivas e mini-
mizam o sofrimento. Isto aproxima a equipe dos fa-
miliares e pacientes, contribuindo para o que tanto 
almejamos: a humanização da assistência em saúde.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou analisar a percepção dos 
enfermeiros sobre o cuidar de pacientes em palia-
ção em Unidade Críticas. A percepção dos enfer-
meiros acerca dos CP foi deficiente. Esse fato esteve 
associado à deficiência na formação técnico-cientí-
fica ainda na graduação. 

Ao oferecer CP, os enfermeiros levam em conside-
ração, de forma prioritária, o alívio da dor e a or-
ganização de um ambiente confortável para esses 
pacientes. 

Os profissionais sofrem grande pressão emocional 
e angústia, quando os clientes não têm um prog-
nóstico bom e perspectivas de melhora. No cuida-
do à família do paciente em fase terminal, os pro-
fissionais os auxiliam por meio do acolhimento, da 
escuta e do diálogo, apoiando-os com palavras de 
conforto. 

Os enfermeiros que estão ligados diretamente ao 
paciente em processo terminal têm a responsabi-
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lidade de ouvir e compreender suas necessidades, 
proporcionando-lhe apoio, afeto e compreensão 
para enfrentar a doença e sua trajetória de cuidado. 
Tão importante quanto cuidar para salvar é cuidar 
para aliviar o sofrimento daquele que não tem mais 
possibilidades terapêuticas. 

O tema da morte e o morrer em suas relações com 
as práticas paliativistas precisam ser mais discuti-
dos de forma crítica e reflexiva, almejando contri-
buir para a sua desmistificação e seu caráter tabu.

Vale ressaltar que, para a prestação de cuidados 
profissionais numa perspectiva humanizada, con-
siderando o ser em sua totalidade, é necessário 
olhar para a formação acadêmica em saúde. No 
Brasil, a formação na área da Saúde é precária em 
termos curriculares para lidar com a morte. Os es-
tudantes não são preparados para lidar com es-
ses aspectos, levando à desumanização no aten-
dimento a pacientes em processo de terminalida-
de da vida. 

É necessário o desenvolvimento de novas pesqui-
sas, principalmente no âmbito nacional, referente 
a essa temática. Este estudo indica a necessidade 
de educação continuada para profissionais de UTI, 
a fim de que haja maior compreensão sobre a bioé-
tica e a terminalidade.
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OS DESAFIOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM  
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RESUMO

Este trabalho é uma “Revisão de Literatura”, com vistas a identificar as dificuldades/desafios dos 
profissionais de enfermagem durante a assistência aos pacientes em oncologia pediátrica, assim 
como descrever fatores, relacionados aos desafios, que comprometem uma assistência integral à 
pacientes pediátricos com câncer. O estudo foi dividido em categorias para melhor aprofunda-
mento da discussão, são estas: Assistência à família do paciente oncológico; Comunicação Equi-
pe X família / paciente; Processo morte-morrer; Dificuldades em lidar com pacientes fora de pos-
sibilidades terapêuticas; e Carga psíquica. 

Palavras-chave: Oncologia pediátrica; Câncer infantil; Desafios de enfermagem.

THE CHALLENGES OF THE NURSING TEAM IN CARING FOR PEDIATRIC CANCER PATIENTS

ABSTRACT

This work is a “Literature Review”, in order to identify the difficulties / challenges of nursing pro-
fessionals during patient care in pediatric oncology, as well as describe factors related to the chal-
lenges that undermine comprehensive care for pediatric cancer patients. The study was divided 
into categories for better depth discussion, these are: Assistance to the family of cancer patients; 
Family communication Team X / patient; Death-dying process; Difficulties in dealing with pa-
tients beyond cure; and Psychic load.

Keywords: Pediatric oncology; Childhood cancer; Nursing challenges.
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1 INTRODUÇÃO
Oncologia pediátrica é um tema visto com pesar, 
já que atinge uma faixa etária cheia de projetos, an-
seios, sonhos e realizações. Assim como a família, 

a equipe de enfermagem, por vezes, não acredita 
e não aceita tal comorbidade, tendo dificuldades 
em lidar com situações de sofrimento, impotência 
e frustração.

mailto:rriosds%40hotmail.com?subject=
mailto:karlathayse%40yahoo.com.br?subject=
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Ao longo do tratamento, as crianças passam por 
processos dolorosos tanto físicos como psicológi-
cos, desgastantes tanto para o paciente quanto pa-
ra a família, e cabe à enfermagem orientá-los e con-
fortá-los a cada momento.

Durante esse processo, faz-se necessária a presença 
de uma equipe de enfermagem coesa, comprome-
tida, humanizada, acolhedora e com conhecimen-
to sobre o processo saúde-doença, morte-morrer, 
para que tenha condições de compreender e me-
lhor atender às necessidades desse núcleo familiar. 
O INCA refere que:

Tão importante quanto o tratamento do câncer 
em si, é a atenção dada aos aspectos sociais da 
doença, uma vez que a criança será inserida no 
contexto da família. A cura não deve se basear 
somente na recuperação biológica, mas tam-
bém no bem-estar e na qualidade de vida do pa-
ciente. Neste sentido, não deve faltar a ele, des-
de o início do tratamento, o apoio psicossocial.

Segundo Soares (2011 apud LINS, 2011), os efeitos 
da hospitalização na criança podem variar em fun-
ção de sua idade, das experiências prévias de in-
ternamento, de determinadas variáveis individuais 
e, especialmente, do repertório de habilidades de 
enfrentamento de cada um.” Sendo assim, a equi-
pe de enfermagem envolvida no tratamento destes 
pacientes deve estar preparada para identificar as 
carências, dúvidas, medos e reações por vezes ine-
rentes ao estágio da doença, para que não interpre-
te erroneamente o comportamento dos mesmos e 
se frustre quando o resultado do tratamento não 
for o esperado.

A complexidade do cuidar, seja este curativo ou pa-
liativo, é cada vez mais explorada e exigida do pro-
fissional de enfermagem. Ele desenvolve funções 
que vão além das administrativas e técnicas: o pa-
pel de educador e provedor do bem-estar do pa-
ciente e da família. Alguns profissionais, contudo, 
se deparam com desafios frente à assistência, seja 
por limitações pessoais, conhecimento insuficiente 
ou comprometimento do cuidar holístico. 

Durante esse processo, desenvolvem-se mecanis-
mos de defesa pela equipe de enfermagem que de-
vem ser avaliados, pois muitos deles acabam por 
prejudicá-la psicologicamente. Bloqueios em abor-
dar alguns assuntos, como a progressão da doença 
ou até sobre a morte e o desenvolvimento de meca-
nismos de defesa da equipe também serão descri-
tos ao longo do trabalho.

Por inquietude de uma das autoras, durante a prá-
tica em enfermaria oncopediátrica, ao notar mu-
danças comportamentais e na forma de interagir e 
cuidar por parte da equipe de enfermagem, a pro-
posta do trabalho foi responder ao seguinte ques-
tionamento: Quais são os desafios dos profissionais 
de enfermagem durante a assistência aos pacientes 
oncológicos pediátricos? Teve como objetivo geral 
identificar desafios dos profissionais de enferma-
gem durante a assistência aos pacientes em oncolo-
gia pediátrica e, como objetivo específico, descre-
ver fatores relacionados aos desafios que compro-
metem uma assistência integral a pacientes pediá-
tricos com câncer.

A pesquisa foi bibliográfica visando à construção 
de um artigo de revisão literária e, assim, atender 
aos objetivos propostos. Segundo Antônio Carlos 
Gil (1996), o estudo bibliográfico é desenvolvido a 
partir de material já elaborado, construído princi-
palmente de capítulos de livros e artigos científicos.

Para esta revisão, foi utilizada a leitura sistemá-
tica, a fim de definir as categorias necessárias ao 
aprofundamento e discussão acerca dos desafios 
da equipe de enfermagem no cuidar de pacientes 
pediátricos com câncer, bem como a repercussão 
dos mesmos.

Utilizou-se o site www.bireme.br e, após consul-
ta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 
identificaram-se os descritores: oncologia pediátri-
ca, câncer infantil e desafios da enfermagem onco-
lógica. Como critérios de inclusão, foram publica-
ções no idioma português.

http://www.bireme.br
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Para a elaboração deste estudo, foram consultados 
também periódicos indexados no LILACS (Litera-
tura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde) e SciELO (ScientificElectronic Library On-
line), através de uma pesquisa de artigos científicos 
publicados sobre a temática. Para isto, incluímos as 
publicações sobre o tema, encontradas nos perío-
dos de 1996 a 2009, sendo selecionados 09 (nove) 
artigos referentes ao objeto deste estudo.

Selecionamos, ainda, artigos do Diretório de Ar-
tigos Científicos e Net Saber utilizando os descri-
tores citados acima. A pesquisa foi complementa-
da com capítulos de dois livros de Fonseca (2000) 
e Malagutti (2011). 

2 DESENVOLVIMENTO 
Realizada a análise das informações obtidas atra-
vés das fontes supracitadas, consolidando aquelas 
que se enquadravam no propósito do nosso tra-
balho, optou-se por destacar quatro categorias as 
quais descrevem os desafios encontrados pela equi-
pe de enfermagem durante a assistência de enfer-
magem em pacientes oncológicos pediátricos: As-
sistência à família do paciente oncológico; Comu-
nicação equipe x família x paciente; Processo mor-
te-morrer; Dificuldades em lidar com pacientes fo-
ra de possibilidades terapêuticas; e Carga psíquica. 

2.1 Assistência à família do paciente  
oncológico

A doença e a hospitalização, especialmente em on-
cologia pediátrica, exigem da equipe de enferma-
gem, além das funções administrativas e técnicas, o 
papel de educador e provedor do bem-estar do pa-
ciente e da família. Segundo Lins, (2011 apud MA-
LAGUTTI, 2011), o ambiente hospitalar é um lo-
cal assustador para a criança, pois, além de causar 
o distanciamento de seu ambiente familiar, tem a 
realização de procedimentos dolorosos, a aproxi-
mação constante de pessoas estranhas, agentes es-
tressores para ela e sua família.

Referido por Soares (2011), um dos problemas 
existentes na hospitalização infantil é o descuido 
de aspectos psicológicos, pedagógicos e sociológi-
cos envolvidos nesta situação, uma vez que as equi-
pes, ao assumirem o cuidado a esses pacientes, não 
inserem a família, excluindo-a das decisões rela-
cionadas à saúde de seu filho.

Os familiares merecem cuidado desde o instante da 
comunicação do diagnóstico, pois este é o momen-
to de maior impacto, que desencadeará as dúvidas, 
o sentimento de culpa e a relação de confiança com 
a equipe assistente (MENDES, 2011).

A dificuldade do profissional de enfermagem em 
assistir pacientes e familiares se baseia, principal-
mente, na inexperiência com este tipo de clientela 
tão diferenciada, pouco conhecimento da doença 
e seu processo, o que impossibilita uma interação 
acolhedora e esclarecedora.

Como descrito por Albuquerque et al. (2011), os 
representantes dos serviços de saúde nem sempre 
compreendem os espaços e atores sociais, e acabam 
guiando suas ações pela visão do poder, dificultan-
do, assim, a construção de uma relação baseada no 
respeito, justiça e solidariedade.

2.2 Comunicação equipe x família/paciente

Como consequência do despreparo em lidar com 
a família e com as questões inerentes à oncologia, 
principalmente a pediátrica, a comunicação inefi-
caz traz danos irreparáveis durante a assistência a 
essa clientela (PARO, 2005).

Importante que a equipe de enfermagem tenha 
uma comunicação efetiva com a criança e família 
e desenvolva uma relação de confiança, utilizando 
linguagem clara e acessível para que esclareça as-
pectos relevantes da doença, como o significado da 
doença para a família, o que se espera do tratamen-
to e qual o tipo de tratamento a ser definido. 

Segundo Smeltzer e Bare (2002 apud MALAGUT-
TI, 2011), as ações relativas ao tratamento ba-
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seiam-se em metas reais e alcançáveis para cada ti-
po de câncer, podendo incluir erradicação comple-
ta (cura), prolongamento da sobrevida e contenção 
de células cancerosas (controle) ou alívio dos sinto-
mas associados à doença (paliativo).

A comunicação se faz necessária desde a admis-
são, explicando como será o tratamento, ou seja, os 
efeitos colaterais das medicações que serão admi-
nistradas, cada procedimento a que o paciente se-
rá submetido, necessidade de novos internamen-
tos, assim como a necessidade de certo afastamen-
to social pela imunidade baixa. A quimioterapia 
afeta tanto células normais como as neoplásicas, 
provocando efeitos traumáticos e dolorosos, den-
tre eles: apatia, perda do apetite, emagrecimento, 
alopecia (queda de cabelo), mucosite, náusea, vô-
mito e diarreia por comprometimento da muco-
sa gastrointestinal. Associada a esses efeitos, está a 
aneutropenia, caracterizada por comprometimen-
to da imunidade, o que provoca infecções (MOS-
CATELLO, 2011). 

Durante o internamento, o impacto destes efei-
tos afeta a autoestima dos pacientes, podendo de-
senvolver outras consequências como depressão, 
abandono do tratamento por descrédito e/ou re-
volta. A comunicação é essencial inclusive para in-
serir a família no processo do cuidar, enfatizando 
as orientações básicas relacionadas aos riscos du-
rante uso de quimioterápicos, esclarecendo sobre 
os cuidados com cateter venoso central ou periféri-
co, autocuidado em relação às necessidades huma-
nas básicas afetadas durante o tratamento.

Para que esses efeitos sejam minimizados, é neces-
sário um envolvimento multiprofissional com psi-
cologia, assistente social e terapeutas ocupacionais 
juntamente com a enfermagem, visando a um es-
clarecimento prévio sobre o tratamento e suporte 
para o núcleo familiar envolvido, já visto em algu-
mas instituições, por uma das autoras, porém ain-
da parcial, necessitando de melhorias.

A forma das crianças reagirem ou expressarem seus 
sentimentos depende das oportunidades, o que po-
de contribuir ou não no tratamento.  As crianças 
maiores e os adolescentes provocam maior incô-
modo e sofrimento, porque falam sobre o que vi-
vem em decorrência da doença e do tratamento. Os 
bebês e crianças menores, por não se expressarem 
verbalmente com a mesma clareza, são considera-
dos mais fáceis de serem cuidados, por não deman-
darem esforço emocional na mesma intensidade 
que os pacientes que se expressam através da fala. 
(FRANÇOSO, 1996). 

Assim, a expressão verbal é tomada como referên-
cia, capaz de modular afetivamente as relações es-
tabelecidas e direcionar a atuação da enfermagem.

Souza (2009), porém, alerta para a importância da 
linguagem não verbal durante a assistência:  

É preciso olhar as necessidades não ditas, 
perceber o imperceptível, compreender o que 
se oculta atrás das palavras(...) para que se tor-
ne capaz de auxiliar os pacientes na finitude, 
pois o conhecimento insuficiente destes aspec-
tos poderá levar a um distanciamento do pa-
ciente como uma forma de proteção por não 
saber enfrentar tal situação e uma falha na pres-
tação do cuidado singular e integral tão almeja-
do pela Enfermagem.

O suporte humanizado, individualizado, solidário 
e lúdico é cada vez mais necessário, tendo como 
exemplos as brinquedotecas, os contadores de his-
tória e a escolinha hospitalar, onde a comunicação 
através do não verbal é mais perceptível.

2.3 Processo morte-morrer

Durante a internação, reinternação, piora do qua-
dro, mudança do tipo de tratamento, recidiva até 
a opção por cuidados paliativos (quando aconte-
ce), a enfermagem já se envolveu completamente. 
Acostumados e preparados para cuidar objetivan-
do a cura, a enfermagem tem o desafio de lidar com 
esse novo paradigma, cuidar da qualidade de vida. 
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Quando a doença já progrediu ao ponto de não res-
ponder mais aos tratamentos possíveis, o pacien-
te está fora de possibilidades terapêuticas. Antes, 
era erroneamente chamado de “paciente terminal”.

Esses pacientes, durante essa fase, com a morte em 
iminência, trilham um caminho reacional espera-
do, muitas vezes não compreendido e mal interpre-
tado pela equipe de enfermagem. 

Segundo Elizabeth Kubler-Ross (1998 apud MEN-
DES et al., 2009), o paciente perpassa por fases, não 
necessariamente nessa ordem nem por todas, são 
essas: negação, raiva, barganha, depressão e acei-
tação. Descrito por Cândido (2011), nota-se a im-
portância do conhecimento prévio da equipe:

a | Negação: caracterizado como defesa temporá-
ria, em que o envolvido não se envolve ou não 
demonstra conhecimento sobre a gravidade da 
doença e sua progressão;

b | Raiva: instala-se quando o paciente não conse-
gue mais negar o inevitável. Prevalecem revol-
ta, ressentimento, e o paciente passa a atacar a 
equipe de saúde e as próximas a ele;

c | Barganha: o doente faz acordo em troca de 
tempo de vida. Nessa fase, são comuns as pro-
messas; 

d | Depressão: após barganha, o paciente nota a 
doença como incurável e ciente da impossibili-
dade de cura. É um instrumento na preparação 
da perda iminente de todos os objetos amados. 
Relaciona-se pouco com outras pessoas;

e | Aceitação: o paciente entende e aceita a situa-
ção e tenta dar um sentido à vida.

A assistência de enfermagem participa de todas 
as fases do tratamento da criança/ família, des-
de o diagnóstico até o processo morte-morrer por 
alguns. São vivenciados vários sentimentos co-
mo felicidade, sensação de dever cumprido e re-
conhecimento como bom profissional quando os 
pacientes se curam e saem de alta. O inverso, po-
rém, acontece quando se deparam com pacien-

tes que não reagem ao tratamento, desenvolven-
do sentimento de tristeza, frustração e sensação 
de fracasso. 

Quando não há um conhecimento prévio sobre 
essas fases, o profissional leva para o lado pessoal 
alguma ofensa ou frase questionadora por parte 
dos envolvidos (criança/família), não aceita cer-
tas reações dos pacientes ou até luta contra a fini-
tude da vida. 

Percebe-se, através dos artigos consultados, que 
são notórias as dificuldades da equipe de enfer-
magem diante da mudança do quadro do pacien-
te sem prognóstico favorável. Diante da necessida-
de de evitar vínculo com o paciente sem possibili-
dades terapêuticas para “minimizar” seu sofrimen-
to, sensação de perda e frustração, muitos profis-
sionais optam por se distanciarem dos envolvidos. 

Kovacs (2008) acredita que a contenção de senti-
mentos, a não autonomia da enfermagem no que 
se refere a determinadas decisões, bem como o 
convívio constante com sofrimento, dor, perdas e 
morte, tornam esse grupo de profissionais vulne-
rável ao estresse.

2.4 Dificuldades em lidar com pacientes 
fora de possibilidades terapêuticas

O cuidar em oncologia pediátrica envolve uma sé-
rie de questões complexas. O enfermeiro lida com 
crianças e famílias em situação de intensa fragili-
dade, o que exige do profissional competências que 
vão além da esfera técnico-científica, envolve habi-
lidades interpessoais, humanas e afetivas.

Segundo Popim e Boemer (2005), os enfermei-
ros tomam conhecimento da complexidade física 
do paciente oncológico pela patologia, pelo uso de 
utensílios e técnicas adotadas no tratamento, mas 
reconhecem e verbalizam ao mesmo tempo a ne-
cessidade de se atender a essa pessoa doente em 
sua fragilidade emocional. As mesmas autoras tra-
zem que os profissionais de enfermagem entendem 
o paciente oncológico como requerente de uma re-
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lação mais afetiva, com maior convivência e maio-
res trocas.

De um lado, estão as crianças portadoras de câncer, 
que vivenciam situações altamente desgastantes: a 
condição da doença em si, a hospitalização, o afas-
tamento do convívio social, os tratamentos pesa-
dos, procedimentos invasivos, entre outras. Do ou-
tro lado, está a família destas crianças, que acom-
panham as inúmeras internações e os procedimen-
tos agressivos, sentem medo e estão expostas à al-
teração na rotina, o que pode gerar, em algumas si-
tuações, quebra da estrutura familiar e/ou perda do 
vínculo empregatício. 

Da fragilidade que emana de cada paciente e da 
disposição pessoal do profissional para atender às 
suas necessidades, vai-se construindo uma rela-
ção de compromisso, permeada pela solidarieda-
de, ternura e apegos mútuos. Constrói-se uma re-
lação intersubjetiva, na qual os significados deixam 
de ser individuais para configurar um sentido so-
cial. (POPIM; BOEMER, 2005).

De acordo com Paro (2005), o modelo de assistên-
cia clínico, individual, curativo, hospitalar e tecni-
camente sofisticado é ineficaz na Oncologia Pediá-
trica. O enfermeiro da oncologia pediátrica tem 
um importante papel esclarecedor, acolhedor, pa-
pel humanitário e, muitas vezes, é o pedestal das 
famílias/ crianças nessa condição. Segundo Souza 
(1995 apud PARO, 2005):

A humanização requer dos profissionais de en-
fermagem conhecimento, disposição, interesse 
ativo, afetividade, flexibilidade, busca por apri-
morar o cuidar, responsabilidade, sensibilida-
de, capacidade de escutar oportunizando a ex-
pressão de sentimentos sem pré-julgamentos 
ou censuras.

O vínculo criado na oncologia pediátrica é intenso 
devido à condição de crianças que passam por in-
ternamentos constantes e, em diversas vezes, dura-
douros. Desta forma, a equipe de enfermagem pe-
diátrica oncológica vivencia com estas crianças/fa-

miliares uma relação verdadeira, comunicativa e 
afetiva, respeitando a trajetória de cada paciente 
como ser singular.

Vale salientar que, para alguns profissionais, princi-
palmente os que já têm anos de profissão, cuja gra-
de de graduação não contemplava disciplinas refe-
rentes à oncologia, dor, processo de morte-morrer, 
cuidados paliativos, é um desafio aprender com a 
prática, já que não adquiriram conhecimentos im-
portantes para uma assistência adequada. Horta et 
al. (1989 apud MALAGUTTI,  2011) relatou que os 
profissionais de saúde encontram dificuldades ao li-
dar com crianças com doença terminal e, por con-
sequência, fogem e se afastam da família por desco-
nhecimento do que acontece ou por incapacidade 
em lidar com assuntos como a morte.

O próprio termo “oncologia”, para os leigos, cono-
ta significados de condenação, sofrimento, morte. 
Essa não pode ser a postura da equipe de assistên-
cia envolvida, já que esses profissionais serão res-
ponsáveis pelo tratamento. Não podem cuidar com 
pesar, não devem subestimar o processo reacional 
e de cura dos pacientes, já que avanços científicos e 
tecnológicos têm proporcionado diagnósticos mais 
precoces e precisos, terapêuticas mais apropriadas, 
que aumentam a perspectiva de cura, melhoram a 
qualidade de vida e reduzem as sequelas (LINS et 
al., 2011).

O profissional de saúde inserido no contexto hos-
pitalar defronta-se constantemente com as inter-
faces da vida e da morte. De acordo com Steffens 
(2011), no cotidiano da oncologia pediátrica, os 
sentimentos afloram de forma ainda mais inten-
sa, pois, tratando-se de crianças gravemente en-
fermas, tem-se uma inversão do processo vital, no 
qual é esperado que o indivíduo cresça, reproduza 
e envelheça antes de morrer.

Nesse contexto, o enfermeiro da oncologia pediá-
trica enfrenta uma série de desafios diariamente 
no seu processo de trabalho, desafios tais que re-
fletem direta ou indiretamente no seu fazer profis-
sional e na sua formação humana. Ramalho e No-
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gueira (2007) afirmam que realizar investigações 
diagnósticas, apresentar o diagnóstico, enfrentar o 
tratamento juntamente com a incerteza de cura e 
a possibilidade de morte são atividades que colo-
cam o profissional diante de situações de forte car-
ga emocional.

O tratamento em oncologia é desgastante, a crian-
ça é submetida a uma série de medicamentos pe-
sados, terapias prolongadas e procedimentos in-
vasivos, com constantes internações, e está expos-
ta ao risco da morte. O enfermeiro deve estar qua-
lificado no âmbito técnico-científico e constante-
mente atualizado sobre as novidades na oncologia, 
ao mesmo tempo em que desempenha o papel de 
educador, confidente e orientador para os pacien-
tes e familiares.

O enfermeiro é o anfitrião da criança na unidade 
e cabe principalmente a ele proporcionar-lhe uma 
estadia menos tortuosa possível. É o profissional de 
saúde que tem contato mais constante com o pa-
ciente/família e participa de cada etapa, desde as 
fases do adoecimento até as reações ao tratamento. 
De acordo com Ramalho e Nogueira (2007), o tra-
tamento é visto pelos profissionais como muito pe-
noso para a criança e, muitas vezes, lidar com este 
sofrimento é pior que presenciar a morte.

Os profissionais são preparados para lidar com a 
doença e agravos, aprendem sobre as patologias, 
prevenção, detecção de sintomatologia, diagnósti-
co e tratamento, mas não são preparados para lidar 
com a morte.

O constante risco do enfrentamento da condição 
de morte é uma questão de grande complexida-
de. O enfermeiro do setor oncológico lida diaria-
mente com pacientes terminais e, provavelmente, 
já vivenciou algumas ou inúmeras perdas de pa-
cientes. No convívio cotidiano com os pacientes e 
família, criam-se fortes laços afetivos, que, por di-
versas vezes, são desfeitos bruscamente diante da 
ameaça da morte. 

No tocante a esta questão, os profissionais de saúde 
que convivem com a doença, o sofrimento e a mor-
te desenvolvem maneiras peculiares de enfrentar 
tal ameaça (FRANÇOSO, 1996). 

Muitas vezes, criam um bloqueio/afastamento na 
tentativa de reduzir o envolvimento e, consequen-
temente, o sofrimento diante de uma possível per-
da do paciente.

Múltiplas manifestações possíveis diante da morte 
se revelam para a equipe de enfermagem. A impo-
tência diante da criança doente, a sensação de in-
suficiência de recursos, a constante expectativa de 
morte, a descrença em relação às medidas terapêu-
ticas disponíveis, são, no fundo, uma espécie de 
paralisia diante da realidade e de suas demandas 
(FRANÇOSO, 1996).

A falta de reconhecimento faz com que o profissio-
nal sinta vontade de não se envolver com o traba-
lho, apesar de ter consciência de sua enorme res-
ponsabilidade, principalmente quando tem pa-
cientes tão graves sob seus cuidados (RAMALHO; 
NOGUEIRA-MARTINS, 2007).

O fato desses profissionais lidarem diariamen-
te com estressores como dor, sofrimento e morte 
pode desencadear sofrimento. BellatoRetal (2007 
apud FARIA, 2008) afirma que “é comum esses 
profissionais apresentarem altos níveis de estresse, 
fadiga e ainda desenvolverem a Síndrome de Bour-
nout”. Tamayo (1997 apud KOVACS, 2011) des-
creve três componentes relacionados à Síndrome: 
exaustão emocional, despersonalização e diminui-
ção da realização pessoal.

2.5 Carga psíquica

O convívio contínuo com o sofrimento, a falta de 
perspectiva de cura e a sensação de impotência 
diante do tratamento preconizado são causas po-
tenciais de desenvolvimento de doenças psíquicas 
em profissionais de saúde, principalmente quan-
do em pediatria. Segundo Carvalho (2010), os sin-
tomas psicológicos e comportamentais envolvem 
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principalmente profissionais submetidos a estres-
se emocional crônico. Entre os sintomas somáticos 
estão: exaustão, fadiga, cefaleias, distúrbios gas-
trointestinais, insônia e dispneia; sintomas psíqui-
cos, humor depressivo, irritabilidade, rigidez, ne-
gativismo, ceticismo e desinteresse.

Diante da sobrecarga emocional, que mobiliza 
crenças e valores sobre a vida, morte e doença, os 
profissionais ainda interagem com a família do pa-
ciente, que, às vezes aturdida com a evolução do tra-
tamento, não consegue dar conta da real gravidade. 

Malagutti (2011) chama a atenção em relação aos 
profissionais envolvidos:

A ideia da morte aparece sob diferentes ângu-
los, porém, em qualquer das perspectivas en-
contradas, o embate com o sofrimento e a fini-
tude humana se mostram com toda a sua mag-
nitude. E vai além, perceber o quão limitado é o 
seu poder sobre a saúde da criança, muitas ve-
zes sobre o controle da dor e da aflição familiar 
vem junto com a inequívoca realidade de seu 
próprio sentimento.

Autores como Silva (2011), nas suas pesquisas, 
também encontram discursos de profissionais da 
equipe de enfermagem, em que os mesmos descre-
vem que alguns sentimentos em relação à família 
transitaram entre os de impotência, tristeza, apego, 
ansiedade, insatisfação, desânimo e indiferença. 

Já Kóvacs (2010) aborda o processo de luto do pro-
fissional da equipe, que não é autorizado e nem re-
conhecido. Para isso, surgem mecanismos de de-
fesa que podem ser inconscientes, sintomas psi-
cossomáticos, que se exacerbados, culminam em 
colapso. Repressão das emoções provoca esgota-
mento psíquico, baixa concentração e consumo de 
substâncias químicas, levando até à depressão.

Outra estratégia de proteção descrita por Malagut-
ti (2011) é a redução de envolvimento com o pa-
ciente, de forma que, ao não estreitar laços com ele, 
daria a falsa impressão de reduzir o sofrimento. O 
mesmo autor descreve que as tentativas frustradas 

de neutralização e negação desses desgastes contri-
buem para o desenvolvimento do Burnout – esgo-
tamento psíquico já comentado anteriormente du-
rante o texto.

3 CONCLUSÃO
Nota-se a complexidade da assistência a pacien-
tes pediátricos com câncer desde o diagnóstico 
até a finitude da vida, quando acontece. A própria 
formação do profissional de enfermagem é defi-
ciente em prepará-lo para as particularidades das 
crianças, entendendo cada faixa etária, assim co-
mo em orientá-lo sobre conceitos básicos de on-
cologia, dor, cuidados paliativos e processo de 
morte-morrer.

A falta de conhecimento prévio sobre a patologia, 
principalmente em relação ao tratamento, efei-
tos colaterais e reações, impossibilita uma assis-
tência adequada à essa clientela. Conceitos esses, 
para o profissional em enfermagem, básicos para 
que haja uma compreensão sobre seu papel du-
rante o tratamento, para que mude do paradigma 
da cura em prol do paradigma do cuidar – nesse 
âmbito, priorizando a qualidade de vida em suas 
várias dimensões.

O vínculo entre a equipe e a criança/família é na-
tural. Quando a comunicação é uniforme entre os 
envolvidos, quando há esclarecimento de dúvidas 
e sobre o real resultado esperado, seja ele qual for, 
curativo ou paliativo, a aceitação do quadro clínico 
é menos traumática.

Horta et al. (2011) descrevem que os profissionais 
de saúde preferem não lidar com problemas emo-
cionais, pois, ao lidar com medo, culpa da família, 
frente à morte, eles começam a analisar seus pró-
prios medos e receios, o que lhes é incômodo e des-
confortável.

Durante a assistência de enfermagem em oncolo-
gia pediátrica, é notória a exposição do profissional 
a várias cargas de trabalho, o que piora quando os 
envolvidos desconhecem e não reconhecem os da-
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nos que lhes causam. O mais evidente na assistên-
cia em oncologia é a carga psíquica.

Acompanhando o sofrimento do outro durante o 
cuidar, diante da piora, da falta de perspectiva de 
cura, confrontando seus próprios medos e incer-
tezas, o profissional se sente sobrecarregado e de-
sencadeia em si a extensão daquele sofrimento des-
crito por Gonçalves (2011), isto é, perceber o quão 
limitado é o seu poder sobre a saúde da criança, 
muitas vezes, sobre o controle da dor e da aflição 
familiar vem junto a inequívoca realidade de seu 
próprio sofrimento.

Quando a equipe nota que o sofrimento está rela-
cionado ao vínculo adquirido, algumas estratégias 
são desenvolvidas e, dentre essas, está a redução do 
envolvimento com o paciente. Essa estratégia pode 
desencadear uma síndrome denominada Burnout, 
que é caracterizada pelo desenvolvimento de al-
guns sintomas somáticos e psíquicos: exaustão, fa-
diga, cefaleias, gastrites, insônia, dispneia, humor 
depressivo, irritabilidade, ansiedade, negativismo, 
ceticismo e desinteresse.

Não se pode perder de vista que o cuidado com o 
cuidador deve ter importância tanto quanto ao do 
paciente, pois seu estado geral irá refletir no seu 
grau de interesse e comprometimento durante o 
tratamento, assim como na sua relação com a famí-
lia e demais membros da equipe multidisciplinar.

Todos os desafios identificados abrem um leque de 
possibilidades de melhorias e modificações: 

f | Em relação ao preparo e à capacitação profis-
sional tanto no âmbito educacional (faculda-
des e escolas técnicas) como institucional, com 
a introdução de disciplinas específicas em on-
cologia e treinamentos de atualizações;

g | Busca de mecanismos resolutivos e compensa-
tórios por parte da equipe de enfermagem em 
lidar com crianças com câncer; 

h | Mais cuidado, por parte das empresas, com a 
atenção dispensada à saúde dos seus colabo-
radores.

A deficiência, também por parte das empresas hos-
pitalares, em acompanhar e reconhecer as dificul-
dades de enfrentamento por parte dos seus funcio-
nários, principalmente com essa clientela tão dife-
renciada, cheia de particularidades, pode poten-
cializar seus efeitos em longo prazo, tendo com-
prometimento da assistência e da saúde dos seus 
colaboradores. 

Como já exposto por Cândido (2011), é necessário 
que os profissionais quebrem o silêncio e ousem fa-
lar de suas dores, medos, do luto que deve ser ela-
borado, a fim de que suas demandas sejam atendi-
das e o melhor cuidado seja oferecido. É importan-
te que eles se permitam entristecer sem culpa.

Seria interessante a introdução de espaço para 
acompanhamento psicológico da equipe de enfer-
magem para que exponha seus sentimentos, com-
partilhe seu sofrimento e aprenda a lidar com o 
processo do adoecimento e suas consequências.

Almejando o desenvolvimento da melhor assistên-
cia possível, deve-se minimizar a exposição profis-
sional às situações desestimulantes, definir limites 
pessoais, evitar o envolvimento excessivo, sem dei-
xar de agir humanamente, controlar estressores do 
trabalho dentro do hospital, comunicar-se cons-
tantemente com os colegas, manter equilíbrio en-
tre vida profissional e pessoal e dedicar esforços à 
família e diversão.
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