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APRESENTAÇÃO
A Revista Atualiza Saúde é uma publicação eletrônica 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 objetivo é disseminar e estimular a pesquisa e produção acadêmica no âmbito de pós-graduação profissional, divulgando artigos, entrevistas, resenhas
e pareceres produzidos por nossos docentes, discentes e pesquisadores em geral nas áreas temáticas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gestão
em Saúde, Saúde Coletiva e outras áreas relacionadas ao campo da saúde.
Nossa Revista está registrada no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia —
IBICT — Órgão vinculado ao Ministério da Ciência 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 internacionalmente para individualizar o título de uma
publicação seriada. Esse número se torna único e
exclusivo do título da publicação ao qual foi atribuído, e seu uso é padronizado pela ISO 3297 (International Standards Organization).
Todos os manuscritos submetidos à Revista Atualiza serão apreciados pelos membros da Comissão editorial, levando em consideração relevância
e qualidade do conteúdo, contribuição para inovação do conhecimento na área e as normas de publicação adotadas pela Revista.

Normas para publicação
O artigo deve ser original, não devendo ser publicado em nenhum outro veículo. Os autores devem
assinar uma carta de submissão para publicação
do artigo, assumindo a responsabilidade e originalidade do trabalho, transferindo os direitos autorais para Revista Atualiza Saúde.
Os trabalhos que envolvem seres humanos e animais, incluindo órgãos e/ou tecidos isoladamente,
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 credenciado.
O conselho editorial avaliará os artigos, levando
em consideração relevância, qualidade do conteúdo, contribuição para inovação do conhecimento
na área e as normas de publicação adotadas pela
Revista. É de responsabilidade do(s) autor(es) a
formatação do artigo, as correções ortográfica e
gramatical. Após apreciação do artigo pela comissão editoral, havendo necessidade de correção entraremos em contato com autor, que terá um prazo
de 30 dias para entrega do artigo corrigido. O não
cumprimento do prazo implica cancelamento imediato da publicação.
O artigo deve estar de acordo com as normas de
publicação da ABNT, conforme descrito no Manual 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 submissão serão automaticamente devolvidos.
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DESMISTIFICANDO AS EMERGÊNCIAS
ONCOLÓGICAS NA ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM
Ana Teresa Amorim Cruz Torres de Castro*
Resumo
O câncer ocupa uma posição de destaque no atual processo de adoecimento da população a nível mundial, sendo responsável por um elevado índice de mortalidade e um número exorbitante de internações. Inexplicavelmente, ainda é dada pouca atenção ao estudo da oncologia nos
cursos de enfermagem e o profissional entra no mercado de trabalho despreparado para lidar
com a complexidade dos quadros emergenciais oncológicos, onde surgem inúmeras alterações
clínicas resultantes da evolução da doença e dos efeitos agressivos dos tratamentos. Como consequência, multiplicam-se os riscos de ocorrerem erros ou atrasos no atendimento, que podem
resultar em danos irreversíveis ou mesmo levar o paciente a óbito. Numa tentativa de minimizar
a referida lacuna curricular, este artigo foi elaborado para ser um instrumento facilitador da capacitação do enfermeiro para atuar nas salas de triagem dos centros de referência em oncologia
ou nas enfermarias da especialidade. Foram selecionados os aspectos principais das emergências oncológicas, no âmbito da sua classificação, sintomatologia, fisiopatologia e causas relacionadas ao câncer; a seguir, a revisão dos critérios para o atendimento inicial, métodos de diagnóstico e tratamento; por último, foi aplicada a Sistematização da Assistência de Enfermagem
às condições emergenciais em foco, destacando os pontos relevantes de atuação do enfermeiro.
A metodologia utilizada foi: revisão de literatura em livros da especialidade e fontes on-line reconhecidas cientificamente; elaboração de quadros-resumo para exposição de resultados; e análise descritiva dos assuntos de interesse para a enfermagem. Conclui-se que o enfermeiro tem,
imperativamente, que se capacitar para realizar um atendimento efetivo ao paciente oncológico,
mas, enquanto os cursos de enfermagem não incluem a oncologia na sua grade curricular, ele é
responsável por buscar, de forma autônoma, a sua qualificação, sendo importante o desenvolvimento de instrumentos que facilitem a agregação de conhecimento atualizado, fomentando uma
prática resolutiva e segura.
Palavras-chave: Emergências oncológicas. Fisiopatologia do câncer. Métodos de diagnóstico e
tratamento oncológico. Sistematização da Assistência de Enfermagem.

* Enfermeira pela UESC, especialista em Emergência pela FMT e em Enfermagem oncológica pela Atualiza Cursos. Enfermeira nos setores de Clínica Médica e Clínica Oncológica no HSL/SCMI, coordenadora
da Comissão de Feridas. E-mail: atactc@gmail.com
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1 Introdução

2 Metodologia

Emergências oncológicas são condições agudas causadas pelo câncer ou pelo seu tratamento, que requerem rápida intervenção por envolverem risco
de vida iminente ou risco de dano grave permanente (CERVANTES; CHIRIVELLA, 2004 apud PAIVA et al., 2008). Com a evolução do conhecimento
das neoplasias e a melhoria das opções terapêuticas,
a sobrevida dos pacientes com câncer aumentou,
mas isso resultou em um crescimento proporcional
na frequência com que essas emergências ocorrem
(MARADEI et al., 2010).

Foi realizada uma revisão integrativa de literatura em livros da especialidade e fontes on-line reconhecidas cientificamente, acessando artigos originais e de revisão nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino
Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (MEDLINE/
BVS) e, ainda, dissertações de mestrado em oncologia, publicações do Instituto Nacional do Câncer
(INCA) e do Ministério da Saúde (MS). No processo de pesquisa, foram utilizadas as palavras-chave:
emergências oncológicas, fisiopatologia do câncer,
métodos de diagnóstico e tratamento oncológico, e
sistematização da assistência de enfermagem, tendo como critérios de inclusão o período entre 2004
e 2014 e os idiomas português/inglês. Foram excluídos os artigos que não estavam disponíveis na
íntegra no Brasil.

Compreender os quadros destas condições agudas
é essencial para o enfermeiro emergencista e para
aquele que trabalha em enfermaria oncológica, pois
são eles que fazem a triagem, tomam as condutas
iniciais na anamnese e exame físico, e são responsáveis por passar informações concisas ao médico
plantonista ou assistente. A formação acadêmica do
Enfermeiro, contudo, é ainda muito escassa no que
diz respeito à oncologia, o que faz com que muitos profissionais se sintam despreparados para lidar
com a complexidade dos agravos oncológicos, em
que as alterações clínicas se misturam com os quadros evolutivos das neoplasias e com os efeitos da
agressividade dos seus tratamentos (CAMARGOS
et al., 2011).
Erros ou atrasos no atendimento podem resultar
em óbito ou danos irreversíveis. A capacitação dos
profissionais para identificar rapidamente o problema e instituir a terapêutica adequada pode modificar o prognóstico ou melhorar significativamente a qualidade de vida desses pacientes (MANZI et
al., 2012).
Com este artigo, pretendeu-se alertar o enfermeiro para a situação negligenciada da oncologia na
sua formação e criar recursos que facilitem a compreensão dos quadros emergenciais do paciente oncológico, permitindo agilizar a associação dos sinais e sintomas com as patologias, identificar os casos que necessitam de intervenção prioritária e fornecer orientações resolutivas.

Os resultados obtidos foram organizados em quadros, visando à construção de instrumentos facilitadores do estudo para a enfermagem e que orientem os profissionais na triagem dos centros de pronto atendimento em oncologia ou nas enfermarias
da especialidade. Esses instrumentos resumem os
aspectos principais das emergências oncológicas,
no âmbito da sua classificação, sintomatologia, fisiopatologia, causas, diagnóstico e tratamento; e
procuram direcionar as intervenções prioritárias
pelos critérios ABCDE, à semelhança do Advanced Trauma Life Suporte (ATLS) e Advanced Cardiologic Life Suport (ACLS). Por último, foi aplicada a Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) aos agravos em foco, através de análise descritiva dos principais diagnósticos de enfermagem,
relacionando as intervenções pertinentes.

3 Resultados e discussão
O câncer é, hoje, a segunda causa de morte no Brasil, logo após as doenças cardiovasculares (PAIVA
et al., 2015). Não é uma doença isolada, mas uma
coleção de muitas doenças que partilham caracte-
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rísticas comuns (BOWER; WAXMAN, 2006). As
emergências oncológicas têm caráter multissistêmico e podem surgir tanto na fase inicial do câncer, sendo a causa do diagnóstico, como no avançar da doença, ou mesmo durante o tratamento
antineoplásico em curso, sendo efeito colateral do
mesmo. Por vezes, demoram meses a desenvolverem-se, outras, se manifestam em horas, podendo evoluir rapidamente para estados irreversíveis
(FORTES, 2011).

3.1 Classificação, fisiopatologia,
sintomatologia e causas
A revisão bibliográfica mostra diversas formas de
classificação dessas emergências. Alguns autores
restringem a divisão em dois grandes grupos — os
agravos relacionados ao tumor e os provocados pelo
seu tratamento (LEMME; LEISTER, 2010); outros
fazem a divisão em três tipos — emergências estruturais, metabólicas e secundárias ao tratamento
(CERVANTES; CHIRIVELLA, 2004 apud PAIVA
et al., 2008 e MANZI et al., 2012); tem ainda outros que propõem a divisão de acordo com os sistemas acometidos (FORTES, 2011) e, por último,
há aqueles que consideram os sintomas e as con-

sequências dos agravos como verdadeiras emergências (HALFDANARSON et al., 2006). Elegeu-se uma que permitiu englobar as condições agudas duma forma abrangente e elucidativa, dividindo-as em quatro grupos distintos — 1) infecciosas
/ inflamatórias, 2) metabólicas, 3) hematológicas e
4) mecânicas (VICTORINO, 2014). O grupo das
infecciosas / inflamatórias abrange a neutropenia
febril, a cistite actínica e a retite; o das metabólicas
contém as síndromes de lise tumoral, hipercalcemia e secreção inapropriada do hormônio antidiurético (ADH); o das hematológicas abrange a síndrome de hiperviscosidade sanguínea, coagulação
intravascular disseminada e a trombose / embolia; e, por fim, o grupo das emergências mecânicas envolve a compressão medular, compressão da
veia cava superior, hipertensão intracraniana, tamponamento cardíaco e as obstruções estruturais. O
Quadro 1, a seguir, mostra esta divisão e faz o elo
da sintomatologia de cada emergência com os tipos de câncer ou terapia antineoplásica que geralmente a causam, explicando resumidamente o
processo fisiopatológico dos agravos. Este quadro
será posteriormente complementado com outro
que compila os meios de diagnóstico e tratamento,
para formar o produto final.

Quadro 1. Classificação das emergências oncológicas, com associação da fisiopatologia, sintomatologia e
causas predisponentes (continua)

NEUTROPENIA FEBRIL

INFECCIOSAS / INFLAMATÓRIAS

Emergência

Fisiopatologia

Sinais e sintomas

Causas

A maioria dos quimioterápicos afeta a medula óssea, que deixa de produzir os elementos do sangue, reduzindo a produção de
neutrófilos. Como são eles que combatem
as bactérias invasoras, os vírus e os fungos,
à medida que a sua contagem cai, o risco
de infecção eleva-se. Abaixo de 100/mm3, o
risco de sepse é grande. A radioterapia e alguns tipos de câncer também podem afetar
diretamente a medula.

Alterações laboratoriais (contagem de neutrófilos menor
que 500/mm3 ou menor que
1000/mm3 com tendência à
queda), febre (temperatura axilar maior que 37,8°c), calafrios,
sudorese, dor de garganta, tosse, mucosite, dor abdominal,
diarreia, feridas em ânus, disúria, piúria, vômitos, dispneia,
oligúria, sinais flogísticos em
ferida ou cateter, candidíase,
hipotensão, hiperglicemia, alterações de consciência.

Quimioterapia,
radioterapia,
leucemia, linfomas, mieloma,
metástases.
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Quadro 1. Classificação das emergências oncológicas, com associação da fisiopatologia, sintomatologia e

Sinais e sintomas

Causas

CISTITE ACTÍNICA
OU HEMORRÁGICA

A irradiação dos tumores pélvicos pode causar lesão irreversível na bexiga, que se desenvolve em três fases. A fase inicial ocorre de 4
a 6 semanas após o término da radioterapia
e se caracteriza por inflamação da mucosa.
De seis meses a dois anos depois, ocorrem
necrose do endotélio vascular e fibrose. Na
3ª fase, a bexiga contrai e torna-se friável.

Edema, hiperemia e dor na
mucosa da bexiga, progredindo para disúria severa e hematúria persistente, disfunção
vesical e anemia.

Radioterapia,
câncer de colo
do útero, bexiga, próstata, quimioterapia.

RETITE ACTINICA

Lesão no reto causada também pela irradiação dos tumores pélvicos. Pode ser aguda, se
ocorre durante o tratamento ou logo após,
com alterações histológicas limitadas à mucosa; ou crônica, quando aparece até 2 anos
após o tratamento, tendo alterações mais
graves de natureza vascular e fibrose da camada subíntima.

Diarreia, urgência retal, perda
de muco e sangue, dor anorretal, tenesmo, estenose, hemorragia anal, formação de
telangiectasias, úlceras e fístulas retovaginais.

Radioterapia,
câncer de bexiga, reto, próstata,
testículos e ginecológicos.

LISE TUMORAL

A quimioterapia em tumores altamente sensíveis ou de crescimento rápido causa destruição celular acelerada, com liberação na
corrente sanguínea de grandes quantidades
de fósforo, potássio e ácidos nucleicos (que
se transformam em ácido úrico). Os três
cristalizam e causam obstruções nos túbulos
renais, levando à insuficiência renal. Também se depositam nas articulações e no coração, originando gota e arritmias.

Hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia, anúria, oligúria, urina
turva com sedimentos, dor
em flancos, náusea, vômito,
diarreia, dor articular, dispneia, arritmias, letargia, convulsões, tetania, parada cardíaca.

HIPERCALCEMIA
MALIGNA

INFECCIOSAS / INFLAMATÓRIAS

Emergência

METABÓLICAS

Fisiopatologia

80% dos casos ocorrem por secreção tumoral de um peptídeo relacionado ao paratormônio (PTH-rP) que estimula a reabsorção
do cálcio pelos ossos e pelos túbulos renais.
A reabsorção também pode ocorrer por superprodução da vitamina D (comum nas
neoplasias hematológicas) ou por ação osteolítica neoplásica.

Alterações laboratoriais (cálcio sérico acima de 10,5 mg/
dL ou 2,62 mmol/L), obstipação, letargia, confusão, dor
óssea e abdominal, náuseas e
vômitos, poliúria, desidratação, arritmias.

Mielomas, câncer de mama,
pulmão, rim, cabeça e pescoço.

SECREÇÃO INAPROPRIADA DE ADH

causas predisponentes (continua)

Síndrome de hiponatremia dilucional devido à produção anormal de ADH, também
conhecido por vasopressina. Ele age sobre os
túbulos renais distais aumentando a permeabilidade, resultando em maior reabsorção de
água pelo rim. A osmolaridade da urina aumenta muito em relação ao plasma, havendo
redução do sódio e dificuldade de excreção
da urina diluída.

Alterações laboratoriais (níveis séricos de sódio menores
que 136 mmol/L), fadiga, cefaleia, dificuldades de concentração e memória, anorexia,
sede, náuseas, vômito, diarreia, mialgia, cãibras, letargia,
oligúria, ganho de peso, convulsões, alucinações, psicose,
coma e morte.

Câncer de pulmão, próstata,
gastrointestinais,
timoma, linfomas, mesotelioma, quimioterapia (cisplatina,
vincristina, ifosfamida).

Quimioterapia,
linfomas, leucemias.
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Sinais e sintomas

Causas

Variações de concentração em qualquer um
dos componentes do sangue (hemácias, leucócitos, plaquetas, lípidos e proteínas) resultam em alteração da viscosidade do sangue.
Se chegar ao ponto de lentificar o fluxo sanguíneo, ocorre a síndrome de hiperviscosidade. As imunoglubulinas IgM, IgG ou IgA
são proteínas plasmáticas associadas a esta
síndrome no câncer. A IgM, por ter um alto
peso molecular e as outras, pela tendência
a se polimerizar. Excedendo o valor de 5 g/
dL, ocorre hiperviscosidade. O aumento dos
leucócitos acima de 100.000/mcL (hiperleucocitose) também pode levar à agregação de
blastos nos capilares causando leucostase e
hiperviscosidade.

Letargia, cefaleia, nistagmo,
alteração do nível de consciência, vertigem, surdez, ataxia, parestesia, convulsões;
alterações visuais como papiledema, dilatação dos vasos
retinianos, redução da acuidade visual ou cegueira; sangramentos (gastrointestinal,
nasal, gengival ou uterino),
anemia dilucional, trombose,
hipertensão, priapismo, insuficiência cardíaca e renal.

Mieloma múltiplo, leucemias,
macroglobulinemia de Waldenstrom.

COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR
DISSEMINADA

Emergência

Proteínas específicas procoagulantes do câncer secretadas por células malignas ativam
o sistema hemostático de forma descontrolada, resultando na deposição intravacular
generalizada de fibrina na microvasculatura. Isto leva à formação de microtrombos e
oclusão vascular, comprometendo o fluxo
sanguíneo para diversos orgãos. Por outro
lado, a contínua ativação da cascata de coagulação leva à sua falência, pelo consumo e
consequente depleção dos fatores de coagulação e plaquetas, levando às manifestações
hemorrágicas.

Eventos tromboembólicos e
sangramentos em vários locais (pele, nariz, gengivas,
pulmões, sistema nervoso
central, locais de punção, etc),
equimoses, petéquias, púrpuras. Se atingir a pleura ou
pericárdio, dispneia e dor torácica. Pode levar ao choque.
Alterações laboratoriais em
plaquetas, nível de fibrinogênio, proteína C, antitrombina, tempo de protrombina e
trombina, tempo parcial de
tromboplastina ativada, entre
outros.

Adenocarcinomas secretores
de mucina, câncer de próstata,
pulmão, gastrointestinais,
leucemias, em
especial, a leucemia promielocítica, quimioterapia.

O câncer é um estado pré-trombótico por
causar distúrbios na hemostase que resultam
em hipercoagulabilidade. Células malignas
induzem a ativação da coagulação através de
moléculas com propriedades procoagulantes, como o fator tecidual (FT), o pró-coagulante neoplásico (CP) e diversas citocinas
inflamatórias como a interleucina 1 (IL-1)
e o fator de necrose tumoral (TNF). Várias
reações em cadeia culminam com a transformação da protrombina em trombina e a
atuação desta sobre o fibrinogênio, gerando a fibrina para a formação do coágulo. Por
outro lado, a fibrinólise é inibida. O fluxo de

Acomete geralmente um dos
membros inferiores (embora também possa ocorrer nos
membros superiores), causando dor intensa, aumento
de temperatura local, edema,
hiperemia, rigidez muscular,
dificuldade de locomoção e
formação de nódulos dolorosos em varizes. Se ocorrer
embolismo pulmonar, o quadro evolui com dispneia, dor
torácica, hemoptise, taquicardia, hipotensão e choque.

Todos os tipos
de câncer, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal,
agentes antiangiogênicos, imobilidade (acamados).

HEMATOLÓGICAS

HIPERVISCOSIDADE SANGUÍNEA

Fisiopatologia

TROMBOSE / EMBOLIA

Quadro 1. Classificação das emergências oncológicas, com associação da fisiopatologia, sintomatologia e
causas predisponentes (continua)
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Causas

TROMBOSE /
EMBOLIA

sangue fica bloqueado. A estase venosa
causada pela compressão vascular secundária à expansão tumoral também potencializa a formação de trombos ao concentrar os fatores de coagulação numa determinada área. Existe um risco grave de o
trombo se soltar, migrar para o pulmão e
causar um tromboembolismo pulmonar.

COMPRESSÃO
MEDULAR

As metástases nos corpos vertebrais destroem a cortical e invadem o espaço epidural comprimindo a medula. Podem também levar à fratura da vértebra e o deslocamento dos fragmentos ósseos para o espaço
epidural causa lesão direta ou compressão.
Ocorre edema vasogênico intramedular que
compromete a perfusão e causa necrose.

Dor radicular ou local (torácica, lombosacra ou cervical)
fraqueza muscular, paresias,
espasmos, hiper-reflexia, impotência, retenção urinária,
incontinência, constipação intestinal.

Câncer de mama,
próstata, pulmão,
linfomas e mieloma múltiplo.

COMPRESSÃO DA
VEIA CAVA SUPERIOR

Obstrução do fluxo sanguíneo através da
veia cava superior, impedindo o retorno
venoso ao átrio direito do coração. A obstrução pode ser causada por compressão
do tumor ou dos linfonodos aumentados,
invasão ou trombose intraluminal. A drenagem da cabeça, pescoço, tórax e membros superiores fica seriamente prejudicada, podendo causar anoxia cerebral e obstrução brônquica.

Dispneia / ortopneia, edema
de face, pescoço e membros
superiores, dilatação venosa,
estase jugular, circulação colateral, dor torácica, disfagia,
rouquidão, estridor, cefaleia,
pletora, alterações visuais e de
nível de consciência.

Câncer de pulmão,
mama, linfoma de
Hodgkin e não-Hodgkin, timoma.

HIPERTENSÃO
INTRACRANIANA

HEMATOLÓGICAS

Emergência

MECÂNICAS

Sinais e sintomas

A elevação da pressão no tecido cerebral
pode ser causada diretamente pela massa
tumoral, pelo edema cerebral perilesional,
sangramento intratumoral e bloqueio da
circulação liquórica levando à hidrocefalia.

Cefaleia resistente a analgésicos (pior em decúbito e ao
acordar), náuseas e vômitos,
vertigem, sintomas neurológicos focais como fraqueza muscular, distúrbios da marcha, alterações de campo visual e afasia; alterações neurocognitivas
e convulsões que podem levar
ao status epilepticus.

Metásteses cerebrais, sobretudo
do câncer de pulmão, mama e melanoma.

TAMPONAMENTO
CARDÍACO

Quadro 1. Classificação das emergências oncológicas, com associação da fisiopatologia, sintomatologia e
causas predisponentes (continua)
Fisiopatologia

O acúmulo excessivo de líquido ou sangue
no saco pericárdico (200 a 1000 ml) comprime o coração dificultando a expansão
de suas paredes, levando a um enchimento
diastólico prejudicado e a um débito cardíaco diminuído. Ocorre congestão venosa
sistêmica e, por fim, colapso circulatório.
Além do volume de líquido, a velocidade
em que ocorre o acúmulo também é fator
importante no tamponamento.

Dor epigástrica ou retroesternal (piora na posição supina), sensação de peito pesado,
fadiga, disfagia, tosse, dispneia, rouquidão, distensão da
veia jugular, bulhas cardíacas
abafadas, taquicardia, pulso
parodoxal, atrito de fricção
pericárdico (quando tumor
presente).

Metástases do CA
de mama, pulmão,
esôfago, cabeça
e pescoço (raro),
leucemias, linfomas, mesotelioma,
melanoma, sarcoma, radioterapia em mediastino, quimioterapia
(raro).
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Quadro 1. Classificação das emergências oncológicas, com associação da fisiopatologia, sintomatologia e
causas predisponentes (conclusão)

OBSTRUÇÕES

MECÂNICAS

Emergência

Fisiopatologia

Sinais e sintomas

Causas

Podem ocorrer pelo crescimento tumoral
na luz de determinado orgão ou por invasão de tumores oriundos de órgãos adjacentes, ou ainda, por metástases. Os mais
graves são os localizados nas vias aéreas
impedindo a passagem do ar. Destacam-se também, pela sua frequência, as obstruções na luz intestinal e nas vias urinárias,
que impedem a passagem dos alimentos e a
excreção das fezes e urina. Outra obstrução
importante é a das vias biliares, que ocorre
quando um tumor impede o fluxo da bílis
pelos ductos de drenagem (do fígado para a
vesícula ou desta para o duodeno), fazendo
com que a bílis se acumule no fígado e gere um aumento dos níveis de bilirrubina na
circulação sanguínea.

Sintomas dependentes do local
da obstrução: VIAS AÉREAS
— dispneia, estridor, hemoptise, tosse, sibilos, abafamento
de sons pulmonares, cianose.
TRATO URINÁRIO — oligúria, hematúria, algia pélvica e
lombar, edema, náuseas e vômitos, alterações neurológicas.
TRATO INTESTINAL — obstipação ou diarreia, dor, distensão abdominal, dificuldade
de eliminação de flatos, febre,
náuseas, êmese fecalóide, halitose. VIAS BILIARES — icterícia, prurido, colúria, fadiga, perda de peso, inapetência,
dor em hipocôndrio direito,
fezes claras e gordurosas.

V. AÉREAS CA
de pulmão brônquios, traqueia,
laringe, tireoide,
esôfago, timomas, linfomas. T.
URINÁRIO CA
de bexiga, próstata, rim, útero.
T.INTESTINAL
CA de ovário, coloretal, estômago.
V. BILIARES CA
hepático, cabeça
do pâncreas, colangiocar-cinomas.

Fontes: Organizado inicialmente em CASTRO, 2015; revisado e atualizado. Dados de: GATES; FINK,
2009; LOPES et al., 2013; PAIVA et al., 2008; VICTORINO, 2014; MEIS; LEVY, 2006; AFONSO, 2012;
CAMPOS, 2014; CAMARGOS et al., 2011; FORTES, 2011.
O conjunto de sinais e sintomas é vasto e, por vezes, se mistura ou repete. Só faz sentido se houver
conhecimento do histórico do paciente e da fisiopatologia associada a cada uma das condições. Isto é importante para o enfermeiro emergencista e/
ou da triagem poder levantar suspeitas diagnósticas, dirigir a sua avaliação e verificar a necessidade de intervenção prioritária, passando informações concisas para o plantonista que irá atender o
paciente. Nas enfermarias oncológicas, o conhecimento da fisiopatologia e da sintomatologia dos
quadros emergenciais tem um interesse acrescido
para além da passagem de informações ao médico
assistente ou ao plantonista. Esse interesse é a capacitação para fornecer explicações seguras sobre
o quadro ao paciente e à família, após diagnóstico
estabelecido. Muitas vezes, o paciente ou familiar
não consegue obter, do médico que o assiste, as informações pretendidas sobre o que está acontecen-

do, pela rapidez da visita ou outras dificuldades
na comunicação (a família nem sempre está presente na visita) e procura o enfermeiro. A habilidade de fornecer informações é essencial no cuidado, pois dá segurança e tranquiliza o paciente,
minimizando a ansiedade e facilitando a aceitação do tratamento.
A literatura destaca, universalmente, a neutropenia febril (NF) como o agravo mais frequente nos
atendimentos emergenciais oncológicos, pois é a
principal causa das infecções que, por sua vez, são
as maiores responsáveis pela morbidade e mortalidade em pacientes com câncer. Diversos fatores,
relacionados à doença-base ou ao tratamento, predispõem estes pacientes às infecções: diminuição
da imunidade, esquemas quimioterápicos intensivos, uso de imunossupressores, antibioticoterapia
prévia, exposição ambiental a agentes patógenos,
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lesões na pele e mucosas, problemas anatômicos
relacionados aos tumores e uso de dispositivos invasivos como sondas, cateteres e acessos venosos
(GATES; FINK, 2009). A neutropenia em si não
causa sintomas e só é descoberta através do hemograma ou quando surge uma infecção. A presença de febre é o sinal de alarme indicativo de emergência e a sua associação à contagem baixa de neutrófilos é o que define a neutropenia febril. Cerca
de 50% dos pacientes que fazem quimioterapia desenvolvem este agravo, uma vez que os quimioterápicos são citotóxicos e causam mielossupressão,
sendo mais branda nos tratamentos dos tumores
sólidos do que nos hematológicos. Após um ciclo
de quimioterapia, a contagem de neutrófilos começa a cair entre o 3º e o 7º dia (a depender da dose
e tipo de medicação utilizada), atingindo o valor
mais baixo, nomeado Nadir, entre o 7º e o 14º dia,
momento em que o paciente fica mais susceptível
às infecções. Depois disso, a tendência é a contagem de neutrófilos subir progressivamente. Caso
isso não ocorra e se a neutropenia se prolongar, o
risco de infecção eleva-se. A mielossupressão também pode ocorrer por interferência direta da neoplasia, como acontece com as leucemias ou com as
síndromes mielodisplásicas, e com cânceres que
fazem ocupação medular (linfomas, mielomas ou
metástases); ou induzida pela radioterapia, quando o local irradiado é uma área que envolve produção da medula óssea como o esterno, crânio, bacia
pélvica e ossos dos membros inferiores. Quase todos os pacientes que desenvolveram neutropenia
após um ciclo de tratamento de quimioterapia ou
radioterapia acabam desenvolvendo novamente
nos tratamentos seguintes, com risco aumentado
a cada ciclo, daí a grande importância de se investigar bem o histórico na admissão (CAMPOS,
2014). Cerca de metade das infecções em pacientes imunodeprimidos tem origem na flora bacteriana endógena do próprio paciente (Escherichia
coli, Enterobacter, klebsiella, etc). Com a admissão
do paciente no hospital, esta flora pode transformar-se rapidamente, adquirindo, em algumas horas, a aparência das bactérias multirresistentes en-

contradas no ambiente hospitalar (GATES; FINK,
2009). O quadro pode evoluir para sepse se não for
iniciada prontamente a antibioticoterapia efetiva.
Neste caso, a infecção entra na corrente sanguínea
produzindo uma resposta inflamatória descontrolada em todo o organismo, ocasionando mudanças na temperatura, pressão arterial, frequência
cardíaca e respiração. Se o quadro não for revertido, pode levar à lesão dos órgãos, gerando uma
disfunção orgânica denominada choque séptico,
em que ocorrem alterações na atividade mental,
eliminação de urina, níveis de glicemia e contagem de plaquetas (SOUZA, 2014). É imprescindível que o enfermeiro esteja atento e saiba reconhecer e associar estes sinais, comunicando de imediato ao plantonista, pois o risco de óbito é extremamente elevado.
A trombose venosa profunda (TVP) ocupa o segundo lugar entre as emergências oncológicas mais frequentes, uma vez que as células malignas induzem
a ativação da cascata de coagulação através da secreção de proteínas pró-coagulantes e da ocorrência de eventos que inibem a fibrinólise, resultando
na formação de coágulos que se depositam na vasculatura, obstruindo o fluxo sanguíneo (sobretudo
nos membros inferiores). O câncer é, portanto, um
estado de hipercoagulabilidade permanente e, com
alguma frequência, é descoberto após a investigação da causa de uma trombose, sobretudo em jovens. A estase venosa, que ocorre pela compressão
da vasculatura secundária à expansão tumoral ou a
própria imobilidade em pacientes acamados, também contribui para a ocorrência dos eventos trombóticos, assim como alguns esquemas quimioterápicos (sobretudo usados no câncer de mama e cólon). Estudos apontados na literatura revelam que
alterações hemostáticas levando à hipercoagulabilidade ocorrem em 60% a 100% dos pacientes, contudo, nem sempre é constatada uma trombose e a
sua freqüência nos diferentes tipos de tumores não
é a mesma. Estima-se que haja uma associação de
neoplasias mais agressivas e menor sobrevida nos
pacientes que apresentaram trombose, se comparados aos pacientes com o mesmo tipo de câncer,
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porém sem um diagnóstico de evento trombótico.
A frequência do agravo também está diretamente
relacionada com a evolução da neoplasia, ou seja, quando mais avançada, mais frequente (MEIS;
LEVY, 2006).
A trombose, embora seja uma condição dolorosa
e capaz de interferir, profundamente, na qualidade
de vida do paciente, ao restringir a sua deambulação e, consequentemente, a sua autonomia, não seria considerada uma emergência verdadeira se não
houvesse o risco grave de o trombo embolizar para a vasculatura pulmonar e causar uma obstrução
nesse local, cortando o suprimento sanguíneo para
partes do pulmão e gerando um quadro de insuficiência respiratória e cardíaca (BRUNNER; SUDDARTH, 2009). O enfermeiro deverá desconfiar
de uma tromboembolia pulmonar (TEP) quando
houver um agravamento súbito do estado do paciente, com diagnóstico ou sintomas de trombose, para um quadro de dispneia, dor torácica, hemoptise, taquicardia, hipotensão e choque. O médico deve ser acionado de imediato para iniciar a
terapia trombolítica, pois a embolia constitui uma
ameaça severa à vida. É considerada a segunda causa mais freqüente de óbito em pacientes com câncer
(MEIS; LEVY, 2006).
Além da embolia pulmonar, a trombose também
pode evoluir para um outro tipo de emergência pela
falência da cascata de coagulação; trata-se da coagulação intravascular disseminada (CIVD), também referida no Quadro 1, que apresenta sintomas
tanto de eventos trombóticos, gerados pela deposição intravascular generalizada de fibrina na microvasculatura, quanto de eventos hemorrágicos, causados pelo consumo simultâneo e depleção dos fatores de coagulação e plaquetas. Os sangramentos
podem se tornar extensos e incontroláveis, levando ao choque e à morte, se não houver intervenção
rápida e eficiente. O envolvimento da pleura ou do
pericárdio pode originar outros tipos de emergências, como o derrame pleural e o tamponamento
cardíaco (GATES; FINK, 2009).

Esta última é uma condição potencialmente fatal,
quando o acúmulo de sangue no espaço pericárdico leva ao colapso circulatório. Pode ser causado
também pela presença de tumores torácicos próximos ao coração ou pelo tratamento radioterápico na região do mediastino. Em casos raros, a quimioterapia com antraciclinas pode igualmente afetar as fibras miocárdicas, provocando o derrame
pericárdico.
As síndromes da compressão medular (SCM) e da
veia cava superior (SVCS), e a hipertensão intracraniana (HIC) são as emergências oncológicas
mais exploradas na literatura, por serem os agravos estruturais mais comuns. A compressão medular é responsável por um número elevado de paralisias em pacientes com metástase óssea. Se não
for iniciado tratamento imediato, a lesão medular
torna-se irreversível, por isso, é tão importante o
diagnóstico precoce, com avaliação rápida do oncologista e encaminhamento emergencial para o
tratamento radioterápico. Em alguns centros de
referência, a irradiação chega a ser proporcionada
no meio da noite ou durante o final de semana, a
fim de se evitar sequelas neurológicas permanentes
(GATES; FINK, 2009). A suspeita diagnóstica deve
ser levantada sempre que houver sintomas de dor
nova na coluna e o paciente ser portador de doença metastática ou tumor primário com tropismo
para os ossos (pulmão, próstata, mama). Os sinais
e sintomas ocorrem em sequência, à medida que
aumenta a compressão pela massa tumoral e pelo
edema associado, resultando em isquemia e dano
neural. Em primeiro lugar, ocorrem dor e hipersensibilidade localizadas ao nível da lesão ou radicular. Em 70% dos casos, estes sintomas aparecem
na coluna torácica, 20% na lombossacra e 10% na
cervical. Pioram na posição supina e ao tossir, espirrar, carregar peso ou fazer esforço evacuatório.
A dor surge 4 a 6 semanas antes dos sinais neurológicos que, inicialmente, se manifestam através
de sintomas de fraqueza bilateral nas pernas e dificuldades motoras; e posteriormente evoluem com
acometimentos sensitivos como parestesia, espasmos e reflexos anormais. Por último, ocorre dis-
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função autonômica surgindo a impotência, retenção ou incontinência urinária e intestinal. Quanto mais rápido se desenvolve o défice neurológico,
pior o prognóstico. Quando o tratamento é iniciado antes da perda da deambulação, quase sempre
se consegue evitar a paraplegia, porém apenas 10%
dos pacientes que já estão paraplégicos antes do
tratamento conseguem recuperar a deambulação
(PAIVA et al., 2008). A participação da enfermagem é de extrema importância na avaliação contínua da dor e de alterações no funcionamento motor, sensorial e dos sistemas excretores. A sua notificação pode facilitar o diagnóstico oportuno e evitar a irreversibilidade do quadro.
A síndrome da veia cava superior, embora seja considerada uma emergência oncológica, não costuma oferecer risco de vida imediato, pois a oclusão da veia cava geralmente ocorre de forma gradual, dando tempo ao organismo de criar mecanismos compensatórios através do desenvolvimento de vias circulatórias colaterais. Quando ocorre
oclusão súbita, com sintomas neurológicos presentes, o agravo torna-se uma verdadeira emergência,
com ameaça iminente de morte (FORTES, 2011).
A obstrução é, na maioria das vezes, causada por
compressão extrínseca de massas tumorais localizadas no mediastino ou de linfonodos aumentados. Em 75% dos casos, está associada ao câncer
de pulmão, mas também pode ocorrer com o linfoma ou metástases que resultam, principalmente,
do câncer de mama (PAIVA et al., 2008). A invasão por tumor no interior da veia é rara. A oclusão
por trombose está amplamente relacionada ao uso
de dispositivos de acesso venoso central tipo porthocath nestes pacientes. O quadro clínico da síndrome é inconfundível, com presença de sintomas
e achados físicos resultantes do défice de drenagem
venosa da porção superior do corpo, como dispneia, tosse, disfagia, edema facial e de membros superiores, sufusão conjuntival e ingurgitamento de
veias colaterais do tórax, cabeça e pescoço. A intensidade dos sintomas depende da velocidade, grau e
localização da obstrução, da agressividade do tumor e da efetividade da circulação colateral. O des-

conforto respiratório agrava-se em posições que aumentam a pressão intratorácica, como quando o
paciente se inclina, curva ou deita (GATES; FINK,
2009). O tratamento visa ao alívio da obstrução e
dos sintomas. Após as intervenções iniciais com
o uso de corticoides, diuréticos e oxigenoterapia,
a radioterapia é o tratamento padrão para redução tumoral nas obstruções causadas pelo câncer
de pulmão e metástases; já as causadas pelos linfomas são tratadas com quimioterapia; e na obstrução por trombose é utilizada terapia trombolítica ou inserção de stents (quando as condições exigem o alívio rápido). Quando a doença não é tratada, evolui para quadros graves, semelhantes aos
da obstrução súbita, com colapso cardiovascular e
aumento da pressão intracraniana, levando ao edema cerebral, modificações do estado mental, convulsões e morte (PAIVA et al., 2008).
A hipertensão intracraniana é a principal responsável por alterações neurológicas nos portadores
de neoplasias e está diretamente relacionada com
a metastização dos tumores para o cérebro. Quando um dos volumes intracranianos — sanguíneo,
liquórico ou parenquimatoso — aumenta progressivamente (devido ao efeito da massa da metástase, ao edema perilesional, aos sangramentos ou ao
bloqueio da circulação liquórica), ocorre uma descompensação que eleva a pressão local, tendo como consequência os quadros típicos de cefaleia,
náuseas e vômitos, crises convulsivas e sintomas
neurológicos focais como a fraqueza muscular, os
distúrbios visuais, de marcha e de fala. A enfermagem tem um papel importante na estabilização clínica do paciente, pois existem alguns fatores que
podem induzir o aumento da pressão intracraniana e precisam ser rigorosamente controlados, como a dor, hipertermia, hipotensão, hiperglicemia,
hipoventilação, hipóxia, hiponatremia e convulsões. É importante também posicionar o paciente com a cabeceira elevada para diminuir o volume sanguíneo cerebral. O tratamento definitivo
com radioterapia ou cirurgia vai depender de fatores prognósticos definidos pela idade do paciente,
estado geral medido pelo Karnofsky Performance
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Status (KPS), número de metástases e doença primária controlada ou não (PAIVA et al., 2008).
Entre as emergências metabólicas, a mais comum é
a hipercalcemia maligna (HCM). Esta emergência
está associada a um mau prognóstico, pois é mais
frequente na fase terminal. Ocorre em 20% a 30%
dos pacientes com doença avançada, quando o cálcio liberado pelos ossos está em quantidade maior
que os rins podem excretar ou que os ossos podem
reabsorver (SMELTZER; BARE, 2005 apud CAMARGOS et al., 2011). Os mecanismos envolvidos já foram citados no Quadro 1. Sem tratamento,
existe um risco muito alto do paciente evoluir para insuficiência renal, desidratação severa, coma e
óbito (GATES; FINK, 2009). Os sintomas são múltiplos e inespecíficos, podendo atingir praticamente todos os sistemas. Muitas vezes, são confundidos com outras comorbidades dos pacientes com
neoplasia avançada. O diagnóstico efetivo só é obtido através do doseamento dos níveis séricos do
cálcio e do controle da velocidade da sua elevação.
Os bifosfonatos e a hidratação rigorosa são considerados os principais agentes terapêuticos (FORTES, 2011; SILVA, 2012).
A síndrome da lise tumoral (SLT) também faz parte do grupo das emergências metabólicas, apresentando-se como um distúrbio eletrolítico severo. Ocorre quando um grande número de células
tumorais é destruído, liberando rapidamente uma
quantidade elevada de substâncias intracelulares
na circulação, como o potássio, fósforo e o ácido
úrico. Os rins não são capazes de excretar o excesso de metabólitos, provocando, assim, a hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e a hiperuricemia. A destruição celular maciça normalmente é induzida pela quimioterapia ou radioterapia
aplicada a tumores de crescimento e divisão rápidos, mas também pode ocorrer de forma espontânea em pacientes com câncer avançado (MANZI
et al., 2010). Sem tratamento imediato, leva à falência renal, arritmias cardíacas, convulsões, perda
do controle muscular e óbito. Em pacientes identificados com alto risco, deve-se prevenir a síndro-

me através da hidratação severa e do uso de medicamentos, como o alopurinol ou rasburicase. Se
a prevenção falhar, terá que ser instituída terapia
específica para corrigir as anormalidades metabólicas. E, se evoluir para falência renal, será necessário o encaminhamento para hemodiálise (GATES;
FINK, 2009). Mediante uma sintomatologia vasta,
a enfermagem deverá avaliar atentamente a função
renal e as alterações cardíacas, neurológicas e gastrointestinais.
A secreção inapropriada de hormônio antidiurético (SSIHA) é, tal como o nome indica, uma síndrome decorrente da produção anormal do hormônio ADH, também chamado de vasopressina. Este
hormônio, secretado pela hipófise, tem a função fisiológica de reter a água no organismo e costuma
ser liberado em resposta à hipotensão ou hipovolemia, mas alguns tumores e metástases podem induzir a sua liberação mesmo em condições normovolêmicas, levando à redução do sódio e à retenção
excessiva de água, pela incapacidade de excreção
da urina diluída. Daí, a síndrome também ser chamada de hiponatremia dilucional. Alguns agentes
citotóxicos e determinados medicamentos de que
os pacientes oncológicos fazem uso (como a morfina e os antidepressivos tricíclicos) também podem potencializar a liberação de ADH. A síndrome é diagnosticada mediante análise laboratorial
dos níveis séricos do sódio e da osmolaridade da
urina, em conjunto com o exame físico para determinar o estado do volume intravascular. A enfermagem tem um papel fundamental na monitorização dos sinais de sobrecarga de líquidos, fazendo a
pesagem diária do paciente e controle da ingesta e
eliminação hídrica.
As outras emergências apontadas no Quadro 1 foram pouco citadas na literatura. A hiperviscosidade sanguínea (HV) é mais rara e específica de algumas neoplasias hematológicas. Leva à oclusão dos
vasos sanguíneos e a problemas circulatórios. As
obstruções mecânicas, embora frequentes nos cânceres avançados, podem ocorrer na luz de quase
todos os órgãos e o tratamento quase sempre é ci-
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rúrgico ou tem caráter paliativo. As mais importantes foram referidas no Quadro 1. Por último, a
cistite e retite actínica são agravos inflamatórios resultantes da lesão às mucosas da bexiga e intestino,
secundárias ao tratamento radioterápico na região
pélvico-abdominal. Embora tenham uma frequência considerável, poucos autores as incluem nos seus
estudos sobre as emergências em oncologia.

3.2 Atendimento inicial, diagnóstico e
tratamento médico
O atendimento inicial das condições agudas oncológicas, tal como qualquer urgência ou emergência, deve seguir as prioridades práticas do ABCDE priorizadas pelo ATLS e ACLS (AMERICAN
HEART ASSOCIATION, 2004 apud CAMARGOS
et al., 2011).

Quadro 2. Adaptação das emergências oncológicas, às prioridades práticas do ABCDE (continua)

Airway

Prioridades

1) Desobstrução das vias
aéreas
e

Intervenções iniciais
1)
• medir sinais vitais, saturação oxigênio,
iniciar oxigenoterapia, administrar medicações relaxantes de vias aéreas

1.1) Vômitos incoercíveis podem obstruir
as vias aéreas, comuns nos casos de lise
tumoral, hipercalcemia, secreção inapropriada de ADH, hipertensão intracraniana, sepse, obstruções do T. urinário e intestinal.

• encaminhar para exames de imagem

2) Síndrome da compressão medular.

2) imobilizar coluna, administrar medicação para controle de dor e inflamação.

A dispneia surge nos casos de sepse, lise
tumoral, tamponamento cardíaco, embolia pulmonar, coagulação intravascular
disseminada, compressão da veia cava superior e obstrução de vias aéreas.

Circulation

Garantir a
boa ventilação

1) Obstruções mecânicas das vias aéreas
causadas por tumores localizados na região da cabeça, pescoço e tórax.

Garantir a boa
circulação sang.
e controle de
hemorragia

A circulação fica prejudicada ou ocorrem hemorragias na cistite e retite actínica, coagulação intravascular disseminada,
trombose, síndrome de hiperviscosidade
sanguínea e choque séptico.

Desabilitie

Breathing

2) Controle da
coluna cervical

Agravos

Avaliar nível
de consciência
/ défice neurológico

Alterações neurológicas podem estar relacionadas à sepse, hipercalcemia maligna,
hipertensão intracraniana, lise tumoral, hiperviscosidade sanguínea, compressão da
veia cava, compressão medular, secreção
inapropriada de ADH e obstruções.

• casos severos, encaminhar para cirurgia
de cricostomia ou traqueostomia;
1.1) aspirar orofaringe, elevar e lateralizar
cabeça, passar sonda nasogástrica aberta

• ofertar oxigênio através de cateter nasal
até 5L ou máscara de reservatório até
15L, consoante necessidade;
• monitorizar com oxímetro de pulso, gasometria, monitor cardíaco;
• encaminhar para exames de imagem e
colher exames laboratoriais.
• conter hemorragia: compressão direta, tampões de adrenalina e administração de medicações anti-hemorrágicas;
iniciar balanço hídrico; colher tipagem
sanguínea
• puncionar 2 acessos calibrosos e fazer
reposição volêmica com soro ringer lactato, soro fisiológico 0,9% e hemoconcentrados (quando indicado)

• aplicar escala de coma de Glasgow.
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Quadro 2. Adaptação das emergências oncológicas, às prioridades práticas do ABCDE (conclusão)

Exposition

Prioridades

Exposição

Agravos

Intervenções iniciais

Despir o paciente permitirá investigar
a presença de feridas infectadas e petéquias, localizar tumores e edemas, verificar a coloração e temperatura de membros, avaliar a simetria e expansibilidade
torácica, dilatação de veias, distensão abdominal, presença de ascite, etc.

• exame físico minucioso.

Fontes: CASTRO, 2015; ATLS, 2012; CAMARGOS et al., 2011; BRUNNER; SUDDARTH, 2009.
O Quadro 2 faz uma adaptação das emergências
oncológicas às prioridades do ABCDE, servindo
para estabelecer diretrizes no atendimento e lembrar o enfermeiro que, independentemente da
doença-base, a conduta inicial passará sempre pela
estabilização do paciente, garantindo:
a | a desobstrução das vias aéreas e o controle cervical;
b | a boa ventilação;

c | a boa circulação e o controle de hemorragias;
d | a avaliação do nível de consciência;

e | a exposição para exame físico investigatório.
O quadro destaca os agravos que poderão interferir em cada uma das prioridades e preconiza as intervenções iniciais para garantir a sobrevivência do
paciente e a sua estabilização, até ser possível o seu
encaminhamento para exames e avaliação com oncologista. O passo seguinte será coletar o histórico
do paciente, para direcionar as suspeitas diagnósticas. É importante verificar se o paciente já possui diagnóstico confirmado de doença oncológica,
se fez tratamento recente, avaliar exames já realizados, internamentos anteriores, alergias, medicações de uso domiciliar, existência de outras comorbidades, entre outros.
A falta de capacitação dos profissionais de saúde
para fazer o reconhecimento e iniciar o tratamento oportuno das emergências oncológicas faz com
que muitos dos sinais e sintomas destes agravos sejam confundidos com a fase terminal da vida, principalmente nos pacientes em cuidados paliativos.
Isso faz com que muitas destas condições não te-

nham o investimento diagnóstico que deveriam, e
um problema que poderia ser tratado (mesmo sem
haver a erradicação da doença-base), acaba levando o paciente a óbito ou a um quadro irreversível.
Por dificuldades de gestão político-financeira dos
serviços, nem sempre é possível um encaminhamento ágil para avaliação com oncologista; então,
é necessário que os profissionais responsáveis pelo
atendimento dos pacientes oncológicos conheçam
os recursos diagnósticos e as opções terapêuticas
que são utilizadas para investigar e tratar as condições emergenciais neoplásicas.
O Quadro 3 compila a relação desses recursos, trazendo as abordagens mais apontadas na literatura.
O seu interesse não se destina apenas aos médicos
responsáveis pela prescrição, mas também ao enfermeiro que forma o elo entre o paciente e os demais
serviços e/ou profissionais da instituição, e tem como funções colaborativas: ser o suporte para encaminhamento e agilização dos exames prioritários,
o preparo físico-emocional do paciente, a coleta de
amostras laboratoriais, o monitoramento dos resultados, a avaliação das alterações do quadro clínico
do paciente, a administração das medicações, a verificação da efetividade e efeitos colaterais dos tratamentos, os cuidados após terapêuticas agressivas,
entre outros.
É importante salientar que as decisões sobre as abordagens diagnósticas e terapêuticas devem ser adaptadas à individualidade de cada paciente, com metas
realistas, bom senso e escolhidas com a participação
do paciente e familiares.
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Quadro 3. Recursos diagnósticos e opções terapêuticas utilizadas, atualmente, para investigar e tratar cada
uma das emergências oncológicas (continua)

LISE TUMORAL

RETITE ACTÍNICA

CISTITE ACTÍNICA OU
HEMORRÁGICA

NEUTROPENIA FEBRIL

Diagnóstico
• Hemograma completo (leucócitos <2000 e neutrófilos <1500)
• Febre (T=37,8ºC)
• Culturas de amostras de: sangue,
urina, escarro, fezes, lesão cutânea
• Raio X de tórax
• Outros: função renal, hepática,
coagulograma, proteina C reativa

• Quadro clínico + Histórico
• Cistoscopia
• Tomografia computorizada de
pelve
• Outros: urina I, hemograma, coagulograma, urocultura, creatinina, citologia urinária

Tratamento
• Antibioticoterapia
*Baixo risco: ciprofloxacino 500mg 12/12h + amoxicilina-clavulanato 1,5mg/dia
*Alto risco: 1) monoterapia – cefepime ou ceftadizime ou carbapenêmico; 2) terapia combinada - cefepime ou ceftazidime + aminoglicosideo. Com acréscimo de vancomicina quando indicado
• Antifúngicos (cetoconazol)
• Antivirais (aciclovir)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Quadro clínico + Histórico
• Retosigmoidoscopia
• Colonoscopia

• Níveis séricos de fosfato, potássio,
ácido úrico, cálcio, creatinina
• pH da urina
• Gasometria arterial

Anti-inflamatórios (disúria)
Anticolinérgicos / Antimuscarinicos (urgência urinária e noctúria)
Flavoxato (espasmos da bexiga)
Oxigenoterapia hiperbárica
Intravesical: Irrigação da bexiga com soro fisiológico ou irrigação com alumen de potássio, nitrato de prata, formalina, pentassulfonato de sódio
Coagulação a laser endoscópica
Injeção intramural de orgotein, toxina botulínica A e imunomoduladores
Embolização das artérias ilíacas
Derivação cirúrgica
Cistectomia

•
•
•
•
•
•
•
•

Sedativos e antiespasmódicos (Buscopam)
Formadores de massa fecal (Plantarem)
Analgésicos tópicos locais (Proctyl)
Banhos de assento mornos
Nutrição adequada
Enemas de Sucralfato
Instilação de solução de formalina
Cauterização através eletrocoagulação com gás de argônio ou
eletrocoagulação endoscópica bipolar
• Oxigenoterapia hiperbárica
• Colostomia (casos mais resistentes)
•
•
•
•
•
•
•

Hidratação venosa vigorosa
Alopurinol (hiperuremia)
Bicarbonato de sódio (acidose metabólica)
Diuréticos (sobrecarga hídrica)
Hidróxido de alumínio (hiperfosfatemia)
Glicose hipertônica e insulina regular (hipercalemia)
Hemodiálise (casos não responsivos)
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Quadro 3. Recursos diagnósticos e opções terapêuticas utilizadas, atualmente, para investigar e tratar cada
uma das emergências oncológicas (continua)

COMPRESSÃO
MEDULAR

COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA

HIPERVISCOSIDADE
SANGUÍNEA

SECREÇÃO
INAPROPRIADA DE AIH

HIPERCALCEMIA
MALIGNA

Diagnóstico

• Doseamento do nível sérico de
cálcio ionizado e cálcio total
(>10,5 mg/dL ou 2,62 mol/L)
• Eletrocardiograma

• Diminuição do nível sérico de sódio (<130 mEq/L)
• Diminuição da osmolaridade sérica (<280 mOsm/kg)
• Elevação de sódio na urina (>20
mEq)
• Elevação da osmolaridade urinária (>1400 mOsm/kg)
• Diminuição do nitrogênio, da
ureia sanguínea, da creatinina, do
ácido úrico e da albumina

• Viscosidade sérica (>5cP)
• Doseamento de eletrólitos
• Níveis de Igs
• Cultura de sangue periférico

• Diminuição na contagem de plaquetas e dos níveis de fibrinogênio, proteína C e de antitrombina
• Aumento dos produtos de degradação da fibrina
• Prolongamento do tempo de protrombina, trombina e do tempo
parcial de tromboplastina ativada
• Raio X de coluna (torácica, lombossacra, cervical)

Tratamento
•
•
•
•
•

Hidratação IV com solução salina 200 a 500 ml/h
Diurético de alça (Furosemida)
Corticosteroides (hidrocortisona 200 a 300 mg durante 3 a 5 dias)
Eliminação de fármacos que pioram a hipercalcemia
Bifosfonato (pamidronato 60 a 90mg/ 90min IV ou Zoledronato
4mg/15min IV)
• Calcitonina (4-8 UI/kg cada 6 a 12h)
• Outros: nitrato de gálio, plicamicina

• Restrição de líquidos para 500 a 1000 mL/dia
• Solução salina hipertônica endovenosa com administração concomitante de furosemida
• Interromper o uso de morfina, diuréticos tiazídicos, antidepressivos, neurolépticos e hipoglicemiantes orais
• Quimioterapia
• Outros: demeclociclina e lítio (inibem os efeitos renais do ADH)

• Plasmaferese
• Hidratação
• Flebotomia (100 a 200 ml de sangue)
• Quimioterapia (alquilantes / análogos dos nucleosídeos)
• Evitar transfusão de concentrados de hemácias

• Controle do sangramento: transfusão de concentrados de plaquetas, crioprecipitados e plasma fresco congelado
• Controle de eventos trombóticos: heparina, antitrombina III e
inibidores fibrinolíticos

• Repouso no leito

• Ressonância nuclear magnética

• Corticosteroides (dexametasona 10 a 20 mg em bolus seguido de
4 a 8 mg 6/6h)

• Tomografia computorizada

• Radioterapia (30 Gy em 10 aplicações)

• Cintilografia

• Descompressão cirúrgica / laminectomia
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Quadro 3. Recursos diagnósticos e opções terapêuticas utilizadas, atualmente, para investigar e tratar cada
uma das emergências oncológicas (continua)
Diagnóstico

Tratamento

TROMBOSE /
EMBOLIA

TVP – Exame físico
• Ultrassonografia com doppler

• Anticoagulantes

TEP – Angiotomografia computorizada

• Trombolíticos

• Cintilografia pulmonar

• Meias elásticas compressivas

• Angiografia pulmonar

• Oxigenoterapia

• Analgésicos

• Ecocardiograma

COMPRESSÃO DA
VEIA CAVA SUPERIOR

• Repouso em decúbito elevado
• Oxigenoterapia
• Raio X de tórax
• Tomografia computorizada de
tórax
• Broncoscopia

• Diuréticos de alça
• Corticosteroides (dexametasona)
• Anticoagulantes / trombólise
• Radioterapia
• Quimioterapia
• Angioplastia / inserção de stents

OBSTRUÇÕES

TAMPONAMENTO
CARDÍACO

HIPERTENSÃO
INTRACRANIANA

• Cirurgia de bypass (pouco utilizada)

• Ressonância nuclear magnética
de crânio
• Tomografia computorizada
• Prognóstico de Karnofsky (KPS):
idade maior ou igual a 65 anos,
mais lesões metastáticas e doença não controlável têm prognóstico ruim.

• Ecocardiograma
• Tomografia computorizada
• Ressonância magnética
• Eletrocardiograma (limitado)

1)Vias aéreas:
• Raio X de tórax, tomografia computorizada, broncoscopia

• Evitar dor, hipoventilação, hipóxia, hipotensão, hipertermia, hiperglicemia, hiponatremia e convulsões
• Cabeceira elevada entre 15 e 30ºC
• Corticosteroides (dexametasona)
• Diurético osmótico (manitol)
• Derivação liquórica / ventriculostomia se hidrocefalia obstrutiva
• Ressecção cirúrgica (CIR) ou radiocirurgia (RCIR) se lesão única
• CIR ou RCIR + radioterapia do sistema nervoso central se 1 a 3
metástases cerebrais
• Apenas radioterapia se mais de 3 metástases
• Quimioterapia se tumor quimiossensível

• Pericardiocentese percutânea
• Cirurgias: colocação de dreno pericárdico, janela pericárdica, pericardiostomia subxifoide e pericardiotomia com balão percutâneo
• Quimioterapia

1) Vias aéreas:
• traqueostomia (alívio rápido), broncoscopia rígida (para desobstrução e colocação de stents autoexpansivos), broncoplastia ou
laser com CO2 (para dilatação provisória), radioterapia e quimioterapia
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Quadro 3. Recursos diagnósticos e opções terapêuticas utilizadas, atualmente, para investigar e tratar cada
uma das emergências oncológicas (conclusão)
Diagnóstico

Tratamento

2) Trato urinário:

OBSTRUÇÕES

• Ultrassom do aparelho urinário, tomografia computorizada, ressonância nuclear magnética, função renal
(ureia, creatinina)
3) Trato intestinal:
• Raio X do abdômen, tomografia,
ressonância nuclear magnética, hemograma, eletrólitos (diminuição
de sódio e potássio)
4) Vias biliares:
• Tomografia computorizada do abdômen, ressonância magnética, colangiorressonância, exames laboratoriais (aumento das enzimas hepáticas, fosfatase alcalina, bilirrubina)

2) Trato urinário:
• cistostomia, cateterização vesical do tipo “duplo J’’ e nefrostomia percutânea
3) Trato intestinal:
• descompressão por sonda nasogástrica, hidratação intravenosa
com reposição de eletrólitos, cirurgia (cecostomia, colostomia,
ressecção, anastomose)
4) Vias biliares:
• Ressecção cirúrgica, drenagem biliar percutânea, quimioterapia

Fontes: PAIVA et al., 2008; BRUNNER; SUDDARTH, 2009; FORTES, 2011; MEIS; LEVY, 2006; AFONSO,
2012; BRASIL et al., 2006.; BRANDÃO, 2015.

3.3 Diagnósticos e intervenções de enfermagem: aplicando a SAE
A Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) é uma atividade privativa do enfermeiro,
regulamentada pelo conselho de classe, que utiliza método e estratégia de trabalho científico para
a identificação de situações de saúde/doença, subsidiando as ações de assistência de enfermagem (Resolução COFEN n° 272/2002) que são implementadas por toda a equipe. A SAE utiliza uma ferramenta metodológica, denominada “Processo de Enfermagem” (PE), que é aplicada, de forma sequencial e
organizada, às ações de enfermagem, com o objetivo
de nortear o raciocínio crítico, ajudar o enfermeiro a tomar decisões, prever e avaliar consequências,
oferecendo maior autonomia à profissão (GAIDZINSK et al., 2008). O PE divide-se didaticamente em 5 fases ou etapas: Histórico de Enfermagem,
Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de En-

fermagem, Implementação de Enfermagem e Avaliação ou Evolução de Enfermagem. Neste artigo,
foi aplicada apenas a segunda e terceira fases do
PE às emergências oncológicas, uma vez que são
as fases que abordam os pontos de interesse para
este estudo.
O diagnóstico de enfermagem é a fase do processo de enfermagem em que são analisados os dados
coletados e avaliados os problemas de saúde do paciente, servindo de base para se estabelecer o plano
de ação. O Quadro 4 descreve os principais diagnósticos de enfermagem passíveis de serem encontrados nas emergências oncológicas e estabelece a
sua relação com os respetivos agravos (em siglas)
apontados por X, que, por sua vez, indica diagnóstico real ou potencial, conforme é representado na
forma escura ou clara. Foi utilizado o sistema de
classificação da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).
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X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

TC

O

Padrão respiratório ineficaz

A

Desobstrução ineficaz
das vias aéreas

X

X

X

X

AI

(Risco de) aspiração

X

X

X

X

(Risco de) sangramento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Risco de) choque

X

X

X

X

(Risco de) confusão aguda

X

X

(Risco de) quedas

X

X

X

A

X

X

X

X

X

X

X

HIC

X

X

X

SVCS

X

SCM

TVP/E

X

Diagnósticos
de enfermagem

X

X
X

CIDV

HS

X

X

X

SSIHA

HCM

SLT

RA

CA

NF

Quadro 4. Relação dos principais diagnósticos de enfermagem encontrados nas emergências oncológicas
(continua)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Risco de) infecção

I

Desequilíbrio na
temperatura corporal

X

Dor aguda / crônica

U

Eliminação urinária
prejudicada
(Risco de) desequilibrio
do volume de líquidos

U

X

X

Desequilibrio eletrolítico

X

X

(Risco de) Integridade
da pele prejudicada

X

AI

Mucosa oral prejudicada

X

X

X

A

Deglutição prejudicada

X

X

X

X

Nutrição alterada: menor
que as necessidades corporais

X

X

X

X

X

Risco de glicemia instável

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mobilidade física prejudicada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Intolerância à atividade
/ Fadiga
Perfusão tissular periférica
ineficaz
Perfusão tissular cardíaca
ineficaz
Perfusao trissular cerebral
ineficaz

X

X

X
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X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

O

X

TC

X

HIC

CIDV

X

SVCS

HS

X

SCM

SSIHA

X

TVP/E

HCM

X

SLT

CA

X

RA

NF

Quadro 4. Relação dos principais diagnósticos de enfermagem encontrados nas emergências oncológicas
(conclusão)
Diagnósticos
de enfermagem

U

Perfusão tissular renal ineficaz

B

Prurido

I

Diarreia

I

Constipação

IU

Náusea / Vômitos

X
X
X

X

X

X

X

X

Incontinência

X

X

X

X

X

X

Padrão de sono prejudicado

X

X

X

X

X

X

X

Défice no autocuidado

X

X

X

X

X

Distúrbio na imagem corporal

X

X

X

X

Medo / Ansiedade

X

X

Depressão / Desesperança

X

X

Sentimento de impotência

X

X

Isolamento social

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Legenda: “X” indica diagnóstico real / frequente; “X” indica diagnóstico potencial, de risco, ou encontrado quando o agravo evolui para as formas severas; “A, I, U ou B” são diagnósticos específicos das obstruções localizadas, respectivamente, nas vias aéreas, intestinais, urinárias ou biliares.
Fontes: NANDA, 2015; BRUNNER; SUDDARTH, 2009; JOMAR; BISPO, 2014.
Os diagnósticos mais apontados são: dor, intolerância à atividade, mobilidade física prejudicada,
desequilíbrio de volume de líquidos, nutrição alterada, perfusão tissular periférica ineficaz, déficit no
autocuidado, padrão de sono prejudicado e risco
de choque. Os diagnósticos de foro psicoemocional são mais difíceis de se estabelecer, pois variam
muito, consoante a capacidade de enfrentamento
do paciente, do apoio sócio-familiar e das crenças
pessoais.

Estabelecidos os diagnósticos, inicia-se a fase do
Planejamento, em que o enfermeiro determina os
resultados esperados e propõe as intervenções necessárias para alcançar esses resultados. As intervenções devem ajudar a prevenir, melhorar ou controlar o quadro clínico, solucionando os problemas
diagnósticos. A sua elaboração exige a integração de
conhecimento científico, sensibilidade e compromisso. Por não ser objetivo deste artigo elaborar um
plano de intervenção para cada um dos diagnósticos
aqui encontrados, foi produzido, antes, um 5° Qua-
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dro com as principais intervenções de cada uma das
emergências, englobando muitos dos problemas
diagnosticados. Pretendeu-se, com isto, orientar a
prática assistencial do enfermeiro quanto às princi-

pais ações da sua competência na resolutividade das
condições emergenciais oncológicas, sem excluir a
individualidade de cada caso.

Quadro 5. Resumo das intervenções de enfermagem pertinentes na resolutividade das emergências oncológicas (continua)
Intervenções de enfermagem
• Monitorar sinais vitais e glicemia
• Realizar exame físico diário, avaliando possíveis portas de entrada a patógenos, lesões de
pele, sinais flogísticos, locais de punção, mucosite, edemas, alterações cardiorespiratorias,
nível de consciência, condições de higiene, dejeções, aceitação de dieta e queixas do paciente
• Atentar para sinais de sepse
NEUTROPENIA
FEBRIL

• Iniciar antibioticoterapia urgente
• Realizar balanço hidroeletrolítico
• Monitorar hemograma
• Fazer assepsia rigorosa em todos os procedimentos. Evitar invasivos
• Isolar neutropênicos graves
• Administrar analgésicos, antieméticos e outras medicações prescritas, monitorando sua
efetividade e efeitos colaterais
• Administrar analgésicos, anti-inflamatórios, anti-hemorrágicos e anticolinérgicos prescritos
• Passar sonda folley 3 vias e monitorar a irrigação vesical
• Monitorar hemograma e avaliar sinais de anemia no paciente

CISTITE
ACTÍNICA OU
HEMORRÁGICA

• Controlar o balanço hídrico
• Manter o paciente sempre bem higienizado e confortável
• Cuidar da pele / Avaliar e tratar dermatites e radiodermites
• Realizar transfusão sanguínea quando necessário, monitorando possíveis reações
• Incentivar a verbalização de sentimentos a respeito da doença
• Orientar acompanhamento com psicólogo e/ou grupos de apoio
• Administrar analgésicos, antiespasmódicos, sedativos, anti-hemorrágicos, formadores de
massa fecal, instilações e enemas conforme prescrito, monitorando a efetividade
• Orientar banhos de assento
• Monitorar hemograma e eletrólitos

RETITE
ACTINICA

• Transfundir os casos de anemia severa, conforme prescrição. Monitorar possíveis reações
• Realizar balanço hídrico
• Avisar setor de nutrição para adequar dieta
• Avaliar integridade da pele e promover cuidados com dermatites, radiodermites e estomas
• Higienizar o paciente sempre que necessário
• Incentivar a verbalização de sentimentos a respeito da doença e oferecer apoio emocional
• Realizar hidratação agressiva, balanço hídrico e pesagem diária do paciente

LISE TUMORAL

• Observar sinais e sintomas de insuficiência renal, sobrecarga hídrica, distúrbios eletrolíticos e alterações gastrointestinais
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Quadro 5. Resumo das intervenções de enfermagem pertinentes na resolutividade das emergências oncológicas (continua)
Intervenções de enfermagem
• Monitorar níveis séricos de fosfato, potássio, ácido úrico, cálcio, creatinina, pH da urina,
gasometria arterial
• Monitorar funções cardíacas e neurológicas: realizar ECG e aplicar escala de Glasgow
LISE TUMORAL

• Administrar medicações prescritas — alopurinol, bicarbonato, hidróxido de alumínio,
diuréticos, antieméticos e analgésicos — avaliando sua efetividade e efeitos secundários
• Orientar os serviços de nutrição para evitar alimentos ricos em potássio
• Avaliar e dar suporte imediato em caso de convulsões ou parada cardíaca
• Fornecer oxigênio e aspirar vias aéreas se necessário, evitando broncoaspiração
• Incentivar o repouso e promover o aumento de horas de sono noturno
• Avaliar sinais e sintomas de hipercalcemia e instruir os familiares a reconhecê-los
• Monitorar cálcio sérico. Atentar >11mg/dL
• Monitorar ritmo e frequência cardíaca, realizar ECG quando alterados
• Realizar balanço hídrico e observar alterações renais, gastrointestinais e de pensamento

HIPERCALCEMIA MALIGNA

• Administrar emolientes fecais e laxantes, antieméticos, analgésicos, corticosteroides, diuréticos, bifosfonatos, calcitoninina, avaliando efetividade, efeitos colaterais e toxicidade
• Incentivar a ingestão de líquidos (2 a 3 L/ dia) ou fazer hidratação endovenosa se não
houver comprometimento cardíaco ou renal.
• Estimular a mobilidade física para evitar a desmineralização e clivagem óssea
• Promover ambiente seguro e supervisão durante deambulação para evitar quedas
• Realizar balanço hídrico
• Orientar a restrição da ingesta hídrica (<1000 mL)
• Monitorar sinais vitais, peso diário e densidade da urina
• Monitorar níveis séricos de sódio (<120 mmol/L) e outros eletrólitos, ureia, creatinina e
albumina

SECREÇÃO
INAPROPRIADA
DE AIH

• Observar alterações de personalidade, nível de consciência, presença de edemas, alterações gastrointestinais e convulsões
• Se prescrito, administrar soluções salinas hipertônicas seguidas de furosemida, avaliando
efetividade, assim como antiémeticos e anticonvulsivos
• Discutir com o médico a interrupção do uso de medicações que pioram o quadro, como a
morfina, diuréticos tiazídicos e antidepressivos
• Promover a higiene oral frequente e estimular a salivação
• Promover medidas de segurança ambiental
• Monitorar sinais vitais e hemograma

HIPERVISCOSIDADE
SANGUÍNEA

• Observar alterações do nível de consciência e queixas do paciente relativas a sangramentos, dor, alterações visuais, auditivas e neuromusculares
• Supervisionar eliminações
• Avaliar sinais de anemia, choque hipovolêmico, insuficiência renal ou cardíaca, presença
de trombose ou priapismo
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Quadro 5. Resumo das intervenções de enfermagem pertinentes na resolutividade das emergências oncológicas (continua)
Intervenções de enfermagem

HIPERVISCOSIDADE
SANGUÍNEA

• Orientar o paciente a fazer uma ingesta hídrica adequada e a urinar regularmente, pois a
bexiga cheia pode precipitar o priapismo
• Administrar analgésicos e anticonvulsivantes prescritos, se necessário
• Promover ambiente seguro e implementar precauções em caso de convulsões
• Oferecer assistência e monitoramento nos procedimentos de plasmaferese e flebotomia
• Monitorar sinais vitais
• Documentar balanço hídrico

COAGULAÇÃO
INTRAVASCULAR
DISSEMINADA

• Realizar exame físico rigoroso, avaliando a cor e temperatura da pele, presença de edemas, inspecionando todos os orifícios corporais, locais de inserção de dispositivos e excreções, em busca de sangramentos e eventos trombóticos
• Monitorar exames laboratoriais
• Avaliar nível de consciência, sons cardíacos, pulmonares e gastrointestinais, registrar
queixas de dor, distúrbios visuais e redução da diurese
• Evitar procedimentos invasivos, manter compressão após retirada de punções venosas,
aconselhar higiene oral com escova macia e evitar lâminas de barbear
• Assistir o paciente para minimizar a atividade física e manter um ambiente seguro
• Realizar avaliação dos membros buscando alterações na cor e temperatura da pele, presença de dor, edema, nódulos varicosos e rigidez muscular

TROMBOSE /
EMBOLIA

• Administrar analgésicos, anticoagulantes e trombolíticos prescritos, observando possíveis sangramentos; aquecer membro afetado ou colocar meia elástica compressiva
• Orientar repouso e desaconselhar massagem local para evitar descolocamento do trombo
• Atentar para sinais de evolução para tromboembolismo pulmonar — dispneia súbita, taquipneia, taquicardia, dor torácica, tosse, hemoptise, estase jugular, síncope — oferecer
suporte imediato
• Realizar exame físico diário, avaliando queixas de dor na coluna, perda de sensibilidade,
disfunção motora, espasmos, fraqueza, incontinência, paralesia
• Monitorar a progressão do défice motor ou sensório a cada 8h
• Avaliar sistematicamente a dor e administrar rigorosamente analgésicos e anti-inflamatórios

COMPRESSÃO
MEDULAR

• Monitorar os efeitos colaterais das medicações prescritas (Ex: opioides / constipação, dexametasona / hiperglicemia)
• Instituir programas de reeducação intestinal e de bexiga
• Detetar sinais de infecção urinária e necessidade de aumentar hidratação
• Avaliar diariamente a integridade da pele, orientando medidas para prevenção de úlceras
de pressão decorrentes da imobilidade
• Instituir cuidados com a pele após radioterapia
• Mobilizar o paciente de forma segura
• Oferecer orientação e apoio emocional ao paciente e familiares
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Quadro 5. Resumo das intervenções de enfermagem pertinentes na resolutividade das emergências oncológicas (continua)
Intervenções de enfermagem

TAMPONAMENTO CARDÍACO

• Elevar a cabeceira do leito, facilitando a respiração
• Monitorar sinais vitais, saturação do oxigênio, gasometria arterial, níveis de eletrólitos e
traçado do eletrocardiograma
• Avaliar pulso paradoxal, abafamento de sons cardíacos e pulmonares, ingurgitamento
das veias cervicais, coloração e temperatura da pele, nível de consciência
• Medir balanço hídrico
• Administrar oxigenoterapia conforme prescrito e minimizar esforço físico do paciente
• Orientar o paciente a tossir e realizar inspirações profundas a cada 2h
• Identificar pacientes em risco de SVCS
• Monitorar a progressão das sequelas da síndrome, avaliando esforço respiratório, aumento do edema, alterações cardiopulmonares e neurológicas
• Posicionar o paciente com cabeceira elevada, remover jóias e roupas apertadas
• Evitar puncionar ou aferir pressão em membros superiores

COMPRESSÃO
DA VEIA CAVA
SUPERIOR

• Medir balanço hídrico. Administrar líquidos com cautela para minimizar o edema
• Manter oxigenoterapia suplementar
• Promover repouso, conservando energia
• Administrar corticoides, diuréticos e anticoagulantes prescritos, avaliando eficácia e monitorando efeitos colaterais
• Assegurar que as alterações de autoimagem são passageiras
• Orientar cuidados com a pele e avaliar dificuldades de deglutição pós-radioterapia
• Monitorar efeitos da toxicidade da quimioterapia, se for o tratamento escolhido
• Posicionar o paciente com cabeceira elevada entre 15° e 30°
• Controlar sinais vitais, glicemia, dor, saturação de oxigênio e níveis séricos de eletrólitos
(sódio), prevenindo alterações que causem agravamento do quadro

HIPERTENSÃO
INTRACRANIANA

• Monitorar episódios de vômitos, convulsões, alterações visuais, neurológicas e musculares
• Administrar corticoides, diuréticos osmóticos, analgésicos, anticonvulsivos, antieméticos, anti-hipoglicemiantes e oxigenoterapia, conforme prescrição e de acordo com a necessidade, monitorando efeitos colaterais das medicações e efetividade
• Manter ambiente seguro, prevenindo quedas
• Promover cuidados com a pele após cirurgia ou radioterapia
• Monitorar efeitos da toxicidade da quimioterapia, se for o tratamento escolhido
Vias aéreas:
• Monitorar sinais vitais, gasometria arterial, coloração e temperatura da pele
• Administrar corticoides, nebulização e oxigenoterapia conforme prescrito

OBSTRUÇÕES

• Aspirar vias aéreas sempre que necessário
• Manter traqueostomia limpa e pérvea
• Realizar cuidados com a pele após radioterapia
• Monitorar e tratar efeitos da toxicidade da quimioterapia (no caso de obstrução por tumores quimiossensiveis)
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Quadro 5. Resumo das intervenções de enfermagem pertinentes na resolutividade das emergências oncológicas (conclusão)
Intervenções de enfermagem
Vias urinárias:
•
•
•
•

Medir balanço hídrico, avaliar dor e alterações no nível de consciência
Monitorar exames de função renal, alterações na coloração da urina
Orientar cuidados de manutenção dos cateteres
Promover a limpeza e integridade da pele, periósteo

Via intestinal:

OBSTRUÇÕES

• Avaliar distensão abdominal, vômitos incoercíveis, ausência de eliminação de flatos ou
fezes
• Realizar passagem de sonda nasogástrica aberta e controlar aspecto, frequência e quantidade de eliminações
• Monitorar hemograma, glicemia capilar e níveis de eletrólitos (sódio, potássio)
• Administrar hidratação venosa com reposição de eletrólitos, se necessário
• Administrar analgésicos para controle da dor
• Manter o paciente limpo e confortável. Orientar higiene oral frequente
• Promover cuidados pós-cirúrgicos e com estomas
Vias biliares:
• Avaliar presença de icterícia, prurido, coloração das dejeções, dor abdominal e alterações
do nível de consciência
• Monitorar níveis de enzimas hepáticas, fosfatase alcalina e bilirrubina
• Promover controle da dor, cuidados com drenos, lesões cirúrgicas e pele ao redor
• Monitorar e tratar efeitos da toxicidade da quimioterapia, se for o tratamento escolhido

Fontes: BRUNNER; SUDDARTH, 2009; MANZI et al., 2010; PAIVA et al., 2008; BRANDÃO, 2015.
Muitas são as dificuldades encontradas pelo enfermeiro na aplicação da SAE, como falta de tempo,
falta de conhecimento, falta de prática, falta de recursos, falta de impresso adequado, falta de incentivo institucional, entre outras. Não é por acaso
que a falta de tempo lidera a lista; cada vez mais, as
instituições reduzem o número de enfermeiros ao
mínimo e, com um dimensionamento inadequado, a segurança do paciente fica seriamente comprometida. Profissionais esgotados e sobrecarregados, ao invés de cuidarem do paciente na sua individualidade fazendo um bom levantamento diagnóstico dos problemas e planejando intervenções
resolutivas, tornam-se “bombeiros” de enfermaria,
tentando “apagar o fogo” quando a situação atinge um nível de gravidade severa, muitas vezes irreversível. O conhecimento superficial do quadro do

paciente inviabiliza o raciocínio crítico e reduz as
ações assistenciais à execução das prescrições médicas, roubando a autonomia da enfermagem. É urgente que, nas instituições, haja supervisão regular e
efetiva do dimensionamento dos profissionais por
parte dos conselhos de classe, com atribuição de
penalidades mediante os desvios dos números considerados seguros, de forma que a essência do cuidado não seja perdida e que a SAE acabe se tornando uma utopia.

4 Conclusão
O enfermeiro é o profissional de saúde que passa
mais tempo com o paciente e aquele que estabelece
o elo entre os demais elementos da equipe de saúde,
por isso, é fundamental que compreenda a comple-
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xidade dos processos patológicos do paciente e faça uma boa leitura dos sinais por ele apresentados.
Sendo o câncer um conjunto de doenças responsável por um elevado número de condições emergenciais, milhares de internamentos e a segunda causa
de morte no Brasil, excluir a oncologia da formação
do enfermeiro é criar uma lacuna relevante na sua
capacidade de atuar frente a estas condições, podendo gerar erros ou atrasos no atendimento que
resultem em óbito ou danos permanentes. É inviável exercer o “cuidado” sem compreender o que se
está passando, de fato, com aquele do qual se cuida.

Deste modo, torna-se urgente corrigir as deficiências do ensino da enfermagem, incluindo a oncologia nas suas grades curriculares. Mas, enquanto as
propostas acadêmicas não são reformuladas, não se
exime a responsabilidade do profissional pela permanente “auto” busca do conhecimento, atualização
e capacitação dentro da área em que atua. Este artigo cumpre a sua finalidade na medida em que facilita esta busca, ao dissecar, resumir e direcionar o
conteúdo relevante da literatura sobre o tema, desmistificando, assim, as emergências oncológicas para o enfermeiro.

DEMYSTIFYING THE ONCOLOGICAL EMERGENCIES IN NURSING CARE
Abstract
Cancer is at the top rank of the present illness process of the population at global level, being responsible for the high mortality rate and huge number of hospital admissions. Inexplicably, still
little attention is given to the oncology study in nursing courses and professionals enter the job
market unprepared to deal with the complexity of the cancer emergencies, arising numerous clinical alterations, resultant from the disease progression and the aggressive effects of the treatments. Consequently, there is an increased risk of occurring mistakes or delays in care, which can
result in irreversible damages, or even lead the patient to death. In an attempt to minimize the referred curricular gap, this article was designed to be a facilitating instrument for the capacitation
of the nurses that work in the screening rooms of the oncologic reference centers or in the specialty wards. The main aspects of oncological emergencies were selected, within the scope of their
classification, symptomatology, pathophysiology and cancer related causes; followed by a criteria review for the initial care, diagnostic methods and treatment; finally, systematization of the
nursing care was applied to the emergency conditions in focus, highlighting the relevant points
of the nurses’ performance. The methodology used was: literature review in speciality book and
scientifically recognized online sources; elaboration of summary-tables for the presentation of results; and descriptive analysis of nursing subjects of interest. The conclusion is that nurses have,
imperatively, to be well capacitated to carry out an effective care to cancer patients, but while the
nursing courses have not oncology included in its curriculum, nurses are responsible for seeking
their own qualification, being important the development of instruments that help to facilitate the
aggregation of updated knowledge, promoting a safe and resolute practice.
Keywords: Oncological emergencies. Cancer pathophysiology. Diagnostic methods and oncological treatment. Nursing care systematization.
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Resumo
O Zika vírus (ZIKV), transmitido pelo Aedes aegipty e Aedes albopictus, despertou o interesse do
mundo pela associação com o surto de microcefalia no Brasil. O Nordeste brasileiro se deparou
com o aumento de casos de uma doença não identificada, caracterizada por um quadro de febre leve, conjuntivite, erupção cutânea e dores nas articulações. Foi tratada como emergência internacional meses mais tarde, diante das primeiras evidências de sua ligação com o aumento de
casos de microcefalia no País, hoje, com nomenclatura ampliada para “síndrome congênita do
ZIKV”. Este estudo objetivou revisar a literatura sobre as perspectivas atuais e prognóstico motor
de crianças acometidas pela síndrome congênita do ZIKV. Utilizou-se base de dados da US National Library of Medicine (Pubmed), Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme), Cochrane Database
of Systematic Reviews (Cochrane), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca digital da UNICAMP, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e Ministério da Saúde,
nos anos de 2015 a 2017. Estudos realizados mostram a relação do ZIKV e a síndrome congênita.
Há alterações visuais, motoras e auditivas bem descritas na literatura em crianças acometidas e o
prognóstico motor depende do início da estimulação precoce. Novas pesquisas precisam ser realizadas para melhor manejo das equipes para esta população.
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1 Introdução
O vírus Zika (ZIKV) é um vírus RNA, cujo principal material genético é o ácido ribonucleico. É
um arbovírus, da família Falviviridae, pertencente
ao gênero Flavivírus. Sua transmissão ocorre principalmente pela picada do mosquito Aedes aegipty
e Aedes albopictus, podendo também ocorrer por
contato sexual, transfusão sanguínea, neonatal ou
por secreção (saliva e urina) (LUZ; SANTOS; VIEIRA,2015; RODRIGUES; BOUÇAS; ERRANTE,
2016; NUNES et al., 2016; MENEZES et al., 2016).
A primeira identificação do ZIKV ocorreu em 1947,
durante uma pesquisa sobre o vírus da febre amarela em macacos rhesus, no continente africano. Em
2014, o vírus chegou às Américas, na Ilha de Páscoa, no Chile. Em 2015, ocorreu um aumento significativo da infecção por ZIKV nas Américas. Relatos de dezembro de 2015 mostraram o Brasil como
o país com o número de casos mais elevado, com
440.000 a 1,3 milhões de casos de infecção ZIKV
autóctone (FEITOSA; SCHULER-FACCINI; SANSEVERINO, 2016; MENEZES et al., 2016).
Autores relatam que a infecção pelo ZIKV no Brasil
mostrou-se um problema de saúde pública, principalmente no Nordeste do país (SCHRAM, 2016;
MENEZES et al., 2016; RODRIGUES; BOUÇAS;
ERRANTE, 2016). O Estado de Pernambuco registrou aumento de casos de microcefalia iniciando
um protocolo de investigação em todo o País. Por
se tratar de um perfil clínico e epidemiológico raro
no Estado, observou-se a importância de vigilância
para avaliação precisa deste aumento de casos. Naquele momento, uma das principais hipóteses sob
investigação era a infecção pelo ZIKV, potencializando a ocorrência de microcefalia e das demais
causas conhecidas, como outras infecções virais,
exposição a produtos físicos, químicos ou fatores
genéticos (BRASIL, 2015).
A infecção pelo ZIKV pode ocorrer com as seguintes características clínicas: movimento fetal reduzido; anasarca fetal; baixo peso ao nascer; artrogripose; neurologicamente, pode apresentar micro-

cefalia; disfunção do tronco encefálico e ausência
de deglutição. No campo oftalmológico, é possível
que ocorram calcificações intraoculares; anormalidades do nervo óptico; alterações maculares (alterações no pigmento grosso e/ou atrofia coriorretiniana), catarata e subluxação da lente (MLAKAR et al., 2016; SCHULER-FACCINI et al., 2016;
PAHO/WHO, 2015; ECDC, 2015; VENTURA et
al., 2016a; VENTURA et al., 2016b; FREITAS et
al., 2016).
Entre as anormalidades neurológicas observadas,
destacam-se a hipertonia global grave com hiperreflexia; irritabilidade; hiperexcitabilidade; choro excessivo; distúrbio de deglutição, além de respostas auditivas e visuais comprometidas. Algumas
crianças apresentam crises convulsivas já no período neonatal, verificando-se aumento da frequência destas crises durante o seu desenvolvimento.
A ocorrência de crises epilépticas mais evidentes foi observada a partir dos três meses de idade e os espasmos epilépticos, o tipo mais comum
(EICKMAN et al., 2016).
Há destaque para a hiperreflexia e hipertonia, desenvolvimento atípico e déficit na função manual.
É possível observar ainda anormalidades no tônus
muscular, nos reflexos primitivos, nas reações posturais e na motricidade voluntária (BRASIL, 2015).
Estudo realizado em 2016 mostrou que, dentre os
casos avaliados, é possível que a hiperreflexia possa ter contribuído com o déficit na funcionalidade
dos membros superiores, na ausência de aquisição
e manutenção corporal na linha média, na redução
da motricidade e desempenho motor (BOTELHO
et al., 2016).
Este estudo torna-se importante devido à necessidade de elucidar quais são os prognósticos motores
nas crianças que possuem a síndrome congênita do
ZIKV, os mecanismos de prevenção, diagnóstico e
demais perspectivas gerais sobre a síndrome. Os
estudos precisam ser aprofundados, a fim de preparar equipes de saúde no que se refere à estruturação de redes de atenção à saúde para cuidado inte-
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gral dessas crianças, fundamentar os profissionais
de saúde acerca da doença em sua totalidade, bem
como ofertar ao fisioterapeuta estratégias de intervenção mais eficazes e embasadas em evidências.
A divulgação científica sobre o prognóstico motor em crianças com síndrome congênita do ZIKV
torna-se importante como marco teórico facilitador e encorajador para futuras pesquisas exploratórias nessa área.
Este artigo traz como objetivos revisar a literatura sobre as perspectivas atuais da síndrome congênita do Zika vírus e sobre o prognóstico motor de
crianças acometidas por esta afecção e determinar
as alterações mais comuns em crianças diagnosticadas pela síndrome congênita do Zika vírus.

2 Metodologia
Trata-se de um estudo de revisão integrativa. Como critérios de elegibilidade, foram enquadrados
artigos de revisão, experimentais, casos clínicos e
periódicos que associavam ZIKV à microcefalia e/
ou síndrome congênita do ZIKV. Foram excluídos
teses acadêmicas, dissertações de mestrado e resumo de dissertações. Os artigos selecionados foram
publicados no período de 2015 a 2017. Esses foram

selecionados pelas bases de dados US National Library of Medicine (Pubmed), Biblioteca Virtual em
Saúde (Bireme), Cochrane Database of Systematic
Reviews (Cochrane), Scientific Electronic Library
Online (SciELO), Biblioteca digital da UNICAMP,
Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
Ministério da Saúde com combinações de palavras-chave nos idiomas português e inglês. As palavras
determinadas foram: Zika, microcefalia, ZIKV e
síndrome congênita do Zika vírus. Os estudos foram pré-selecionados pelo título e seus respectivos
resumos, fazendo-se a seleção inicial. Foram, então,
analisados do ponto de vista temático e excluídos
os que não abordavam os critérios de elegibilidade,
assim como os trabalhos duplicados. Após a seleção
final dos artigos, os resultados foram expostos em
tabelas para facilitar a compreensão metodológica,
resultados e desfecho (Quadro 1).

3 Resultados e discussão
Após leitura dos artigos e periódicos selecionados
que associavam ZIKV à microcefalia e/ou síndrome congênita do ZIKV, descrevemos os resultados
das 20 publicações elegíveis sob os critérios de inclusão e objetivo do estudo.

Quadro 1: Características de estudos sobre o ZIKV (continua)
Autor / ano

Alvino, Mello,
Oliveira
2016

Botelho et al.
2016

Desenho

Desfecho

Amostra

Dados de
Prontuários

Em 18 pacientes com microcefalia congênita pelo Zika
vírus, foi encontrada artrogripose associada. O acometimento nas fases iniciais da embriogênese, além da microcefalia, pode estar relacionado à lesão de nervos motores periféricos e a um quadro de acinesia fetal, com
consequente rigidez articular e artrogripose. Estes neonatos tendem a apresentar maior morbimortalidade,
com prognóstico mais desfavorável.

89 recém-nascidos da Unidade de
Neonatologia do
Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira
(IMIP).

Relatos de
Casos

As crianças avaliadas apresentaram desempenho motor
atípico; tônus muscular e motricidade espontânea revelaram-se alterados. Há limitações no desempenho de atividades funcionais e no processo de aprendizagem. As
funções de sucção, deglutição e respiração ainda se encontram em grau de maturidade inadequadas.

4 crianças com microcefalia, com idade entre três e quatro meses.
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Quadro 1: Características de estudos sobre o ZIKV (continua)
Autor / ano

Desenho

Desfecho

Amostra

Brasil et al.
2016

Estudo
Prospectivo

A infecção por ZIKV durante a gravidez é prejudicial
para o feto e está associada à morte fetal, à restrição do
crescimento fetal e a espectro de anormalidades do sistema nervoso central.

345 mulheres grávidas no período de
setembro de 2015 a
maio de 2016.

Brasil, Ministério da Saúde

Informativo

Protocolo para manejo das ocorrências de microcefalia
no Brasil.

Sem amostra.

Informativo

Caracterização da Sindrome Congênita do ZIKV.

Sem amostra.

Revisão

A síndrome congênita do ZIKV pode ser uma das principais causas de incapacidade permanente e grave em
uma geração de recém-nascidos, o que constituirá um
enorme fardo socioeconômico para os países afetados. É
urgente a preparação da pesquisa para melhorar as medidas de controle de mosquitos, bem como para desenvolver diagnósticos laboratoriais de ponto de atendimento, antivirais e vacinas adequados para uso em mulheres
grávidas e fetos.

Sem amostra.

2015
CDC
2017

Chan et al.
2016

ECDC
2015

Guia
Informativo

O aumento do número de recém-nascidos que apresentam uma circunferência baixa da cabeça parece estar estabelecido no Nordeste do Brasil.

Sem amostra.

A infecção por vírus não pode ser confirmada até que as
investigações em curso sejam concluídas.

Revisão

Destaca-se a relação entre ZIKV e microcefalia e alterações descritas em crianças acometidas e a importância
da equipe multidisciplinar.

Sem amostra.

2015

Atualização
baseada em
evidência

Foi destacada a importância das medidas da circunferência da cabeça para identificação precoce de microcefalia
e medidas de intervenção centradas na família.

Artigos publicados
de 2000 até o ano
de publicação, com
nível de evidência II.

Luz, Santos e
Vieira

Informativo

O Estado deve implementar medidas efetivas para o controle da doença, especialmente na educação da população.

Sem amostra.

Estudo de
Caso

Ambos os casos mostraram algumas semelhanças com
os casos de citomegalovírus, mas com um padrão mais
severo e destrutivo, e faltavam os nódulos característicos
da toxoplasmose.

Duas mulheres grávidas, com diagnóstico de microcefalia fetal.

Eickman et al.
2016

Harris

2015
Melo et al.
2016
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Quadro 1: Características de estudos sobre o ZIKV (continua)
Autor / ano

Mlakar et al.
2016

Desenho

Estudo de
Caso

Desfecho
O peso corporal fetal foi de 1470g, comprimento 42cm e
a circunferência da cabeça 26 cm. A única anomalia externa que foi observada foi a microcefalia. O exame macroscópico do SNC revelou um peso total do cérebro de
84g, fissuras silvianas amplamente abertas e um pequeno cerebelo e tronco encefálico, bem como agiria quase completa e hidrocefalia interna dos ventrículos laterais. Numerosas calcificações de tamanho variável no
córtex e matéria branca subcortical nos lobos frontal, parietal e occipital.
As características histopatológicas mais proeminentes foram as coleções multifocais de calcificações filamentosas,
granulares e em forma de neurônio no córtex e matéria
branca subcortical, com envolvimento focal de toda a fita cortical.

Nobert
2016

PAHO/WHO
2015
Rabello,
Verissimo
2016
Schram
2017
SchulerFaccini
2017

Ventura
2016a

Amostra

Mulher de 25 anos,
provavelmente infectada com ZIKV
no Nordeste do
Brasil, no final do
1º trimestre de gravidez.

Revisão de
literatura

A estimulação precoce deve ser trabalhada em cima dos
marcos do DNPM, a fim de promover melhor ganho de
habilidades para essas crianças.

Foram selecionados 5 artigos para
este estudo, além
dos cadernos e da
cartilha.

Alerta Epidemiológico

Atualização sobre epidemiologia, recomendações de saúde, tratamento, controle e prevenção do ZIKV.

Sem amostra.

Revisão de
Literatura

O estudo em questão constatou que crianças com atraso
no desenvolvimento se beneficiam de um programa de
estimulação precoce.

Livros e artigos
indexados nas
bases de dados
(1998 e 2016).

Informativo
Preventivo

Medidas individuais e ambientais devem ser adotadas
para controlar as infecções e o vetor.

Sem Amostra.

Relatório de
morbidade e
mortalidade

As consequências em longo prazo da microcefalia dependem de anomalias cerebrais subjacentes e podem
variar desde atrasos de desenvolvimento leves até deficiências motoras e intelectuais severas, como a paralisia
cerebral.

Sem Amostra.

Os pacientes apresentaram segmento anterior normal e
importantes anormalidades maculares e do nervo óptico.

Dez lactentes
com diagnóstico
clínico presumido
de microcefalia
relacionada à ZIKV,
nascidos entre maio
e dezembro de
2015.

Estudo de
Caso
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Quadro 1: Características de estudos sobre o ZIKV (conclusão)
Autor / ano

Desenho

Desfecho

Amostra

Ventura

Estudo de
caso

Os três bebês tiveram achados oculares unilaterais envolvendo apenas a região macular. Todos apresentaram pigmento macular grosseiro e perda de reflexo foveal.

Três crianças com
microcefalia nascidas após o surto de
ZIKV no Brasil.

Informativo

A investigação da criança com microcefalia deve ser
conduzida por um diagnóstico clínico de trabalho, ou
categoria de diagnóstico, derivada da história e exame.

Sem Amostra.

2016b
Woods
2013

Fonte: Dados registrados pelo próprio autor.
A ECDC (2016), através de avaliação de risco rápido, relatou surtos do vírus ZIKV, sendo inicialmente na Polinésia Francesa, em fevereiro de 2014,
depois, no Brasil, em maio de 2015 e, em seguida,
casos de crianças com microcefalia nascidas no
Brasil, em novembro de 2015, com possível relação com o surto no País. Há algumas evidências de
que a transmissão de mãe para filho pode ocorrer,
muito provavelmente transplacentária ou durante
o parto de uma mãe viraêmica. Houve, neste período, recomendação de várias organizações brasileiras fornecendo informações sobre amamentação e
o ZIKV, mas não existiam provas suficientes para
modificar as práticas atuais de aleitamento.
Chan et al. (2016) revisaram a epidemiologia, manifestação clínica, virologia, patogênese, diagnóstico laboratorial, manejo e prevenção dessa infecção
emergente. Destacaram a importância de formular
opções de gerenciamento clínico, com referência especial ao cuidado perinatal e medidas de controle
com base em comparações feitas com outros arbovírus transmitidos por mosquitos.
Diante da situação de emergência da saúde pública,
o Brasil lançou protocolos para notificações e manejo dos casos, visando preparar equipes de saúde para
acompanhamento dessas crianças. Tais protocolos
mostram o fluxo de notificação dos casos e a importância da vigilância epidemiológica para mapear a
situação de emergência pública no País. Diante do
diagnóstico de microcefalia, seja intraútero ou após
o nascimento, a equipe de saúde deve estar sensibi-

lizada para acolher a gestante e seus familiares com
suas angústias, dúvidas, medos, bem como oferecer respostas aos seus questionamentos (BRASIL,
2015). A Pan American Health Organization/World
Health Organization (2015), em meio ao aumento dos casos de alterações neurológicas em regiões
com surtos de Zika vírus e suas possíveis associações, lançou um alerta epidemiológico para preparar as equipes de saúde no diagnóstico e melhorar a estrutura das instalações em todos os níveis
de saúde e cuidados especializados e ainda ser um
incentivador para criar estratégias que busquem o
controle vetorial.
De acordo com Harris (2015), a microcefalia mostrou-se o sinal mais aparente em crianças afetadas
pelo ZIKV, sendo ainda a nomenclatura mais utilizada para crianças nascidas de mães infectadas pelo vírus. É caracterizada por um sinal de destruição
ou déficit do crescimento cerebral, podendo ser
classificada como primária (de origem genética,
cromossômica ou ambiental, incluindo infecções)
ou secundária, quando resultante de evento danoso que atingiu o cérebro em crescimento, no fim
da gestação ou no período peri e pós-natal. As sequelas da microcefalia vão depender de sua etiologia e da idade em que ocorreu o evento, sendo que,
quanto mais precoce a afecção, mais graves serão as
anomalias do sistema nervoso central (SNC). Segundo Woods (2013) e Brasil et al. (2016), no caso
da síndrome da Zika congênita, parecem ocorrer
alterações cerebrais também nos segundo e tercei-
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ro trimestres da gestação. Eickmann et al. (2016)
destacam que a microcefalia congênita pode causar diversas alterações, sendo as mais frequentes a
deficiência intelectual, paralisia cerebral, epilepsia,
dificuldade de deglutição, anomalias dos sistemas
visual e auditivo, além de distúrbio do comportamento (TDAH e autismo).
De acordo com o CDC (2017), a síndrome congênita do Zika vírus, caracterizada por defeitos congênitos, demonstra algumas características observadas em crianças afetadas. Há presença de microcefalia, redução do tecido cerebral, danos na parte
posterior do olho, diminuição da amplitude de movimentos, como exemplo, o pé torto, e aumento de
tônus muscular, que leva à limitação de mobilidade.
Rodrigues, Bouças e Errante (2016) consideram que
crianças nascidas com perímetro cefálico igual ou
menor que 33 cm são diagnosticados com microcefalia, que corresponde à malformação congênita. Medidas equivalentes a 29 cm são consideradas
graves. Para Feitosa, Schuler-Faccini e Sanseverino (2016), as infecções graves dependem de quando ocorre a infecção — no 1º, 2º ou 3º trimestre da
gravidez —, sendo o 1º trimestre o que traz maiores
alterações neurofuncionais e neurossensoriais.
A microcefalia é caracterizada pela má formação do
encéfalo, isto é, o crescimento do cérebro e as dimensões do perímetro cefálico são menores que o
esperado para a idade e o sexo. Este marco, na maioria dos casos, gera retardo mental na criança e compromete seu desenvolvimento neuropsicomotor.
Em meio a análises laboratoriais para precisar a
identificação do vírus, o estudo realizado por Brasil (2016), no Rio de Janeiro, buscou mulheres que
apresentaram erupções cutâneas em qualquer semana gestacional, acompanhando o período de setembro de 2015 a maio de 2016. Foram trezentas
e quarenta e cinco mulheres grávidas para realizar
testes de sangue e de urina ou ambos para ZIKV
por RT-PCR qualitativa. Destas 345 mulheres, 182
(53%) apresentaram resultados positivos para ZIKV
em PCR no sangue, na urina ou em ambos. Entre

117 crianças vivas nascidas de 116 mulheres positivas para ZIKV, 42% apresentaram achados clínicos ou cerebrais grosseiramente anormais ou ambos, incluindo quatro crianças com microcefalia.
Os resultados adversos foram observados independentemente do trimestre no qual as mulheres
foram infectadas com ZIKV (55% das gravidezes
tiveram resultados adversos após a infecção materna no primeiro trimestre, 52% após a infecção no
segundo trimestre e 29% após a infecção no terceiro trimestre). Esse estudo concluiu que a infecção
pelo ZIKV durante o período gestacional traz efeitos deletérios para o feto e pode levar à morte fetal,
restrição de crescimento fetal e a um espectro de
anormalidades do sistema nervoso central, sendo
este uma expectativa de prognóstico ruim (BRASIL et al., 2016).
Estudo publicado no The New England Journal of
Medicine relatou a estreita relação do vírus Zika
com casos de microcefalia. A pesquisa apresenta
o caso de uma mulher europeia, de 25 anos, que
foi infectada pelo ZIKV em Natal, no Rio Grande
do Norte, no término do primeiro trimestre de
sua gravidez. Na terceira semana de gestação, ela
passou a ter febre alta, seguida de fortes problemas
musculares, coceira e manchas vermelhas no corpo. Retornou ao seu país de origem, Eslovênia, e,
na 29ª semana, uma ultrassonografia mostrou sinais de anomalia no feto. A grávida também passou
a sentir diminuição de movimentos fetais. Três semanas depois, outra ultrassonografia confirmou o
retardo do crescimento intrauterino e microcefalia.
Também foram constatadas calcificações em diversas partes do cérebro. A gravidez foi interrompida
por opção da família e os estudos foram intensificados. Uma autópsia revelou que o vírus foi encontrado em grande quantidade no tecido cerebral do
feto. Pesquisadores também encontraram estruturas neuronais destruídas, o que indica a invasão do
Zika no cérebro (MLAKAR, 2016).
Alvino, Mello e Oliveira (2016) analisaram 89 crianças com microcefalia congênita pelo Zika. Em 18
pacientes, foi encontrada artrogripose associada.
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Nesse estudo, 17 mulheres relataram alguma sintomatologia de doença exantemática durante a gestação, tendo considerado a presença de febre, rash ou
artralgia. Doze delas (71%) apresentaram os sintomas no 1º trimestre da gestação, três (17%) no
2º e dois (12%) no 3º. Foi relatado que o acometimento nas fases iniciais da embriogênese pode gerar lesões de nervos motores periféricos, quadro
de acinesia fetal e a microcefalia. Com isso, consequente rigidez articular e artrogripose. No exame
físico, há acometimento no quadril, alterações em
joelhos, tornozelos e punhos, quadro de irritabilidade, convulsões e hipertonia. Os achados de imagem mostram ventriculomegalia, calcificações intracranianas, hipoplasia de estruturas de fossa posterior, atrofia cortical e casos graves de lisencefalia.
Nesse contexto, o prognóstico é desfavorável.
No que se refere às características histopatológicas
da síndrome congênita, é possível identificar: a presença de coleções multifocais de calcificações filamentosas granulométricas e em forma de neurônio
no córtex; astroglicose difusa com explosão astrocítica focal no espaço subaracnóideo; infiltrados perivasculares moderados, dispersos, com postos de
células T e B na matéria branca subcortical; reação
intracitoplasmática granular em estruturas neuronais destruídas. Na placenta, é possível visualizar
calcificações focais em vilosidades (MLAKAR et al.,
2016).
Em exame de ultrassonografia, podem-se visualizar calcificações cerebrais generalizadas; disgênese
do corpo caloso, vérmis e tálamo; cisterna magna
dilatada; hemisférios cerebrais assimétricos; atrofia
cerebral e deslocamento da linha mediana (SCHULER-FACCINI et al., 2016; ECDC,2015; MELO et
al., 2016).
Botelho et al. (2016) observaram uma série de casos, o que possibilita analisar achados do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças com infecção pelo ZIKV. Foram utilizados, para avaliar as
funções neuromotoras de quatro crianças com microcefalia, com idade entre três e quatro meses, o

Test of Infant Motor Performance (TIMP); a avaliação da visão funcional; a escala de desenvolvimento da função manual; e o protocolo de avaliação clínica da disfagia pediátrica (PAD-PED). O estudo concluiu que as crianças apresentam desempenho motor atípico, há alterações no tônus muscular, na motricidade espontânea que engloba a simetria e a amplitude de movimentos dos membros
superiores e inferiores. A visão funcional mostrou-se alterada, o que pode provocar limitações no desempenho de atividades funcionais e no processo
de aprendizagem. Na avaliação fonoarticulatória,
há atraso de maturidade nas funções de sucção, deglutição e respiração.
O estudo de caso realizado por Freitas et al. (2016),
com trinta e um lactentes com microcefalia associada ao ZIKV juntamente com suas mães, no Hospital
Geral Roberto Santos, na cidade de Salvador, em
dezembro de 2015, mostrou lesões oculares graves
relacionadas. Após os bebês e suas mães passarem
por exame ocular externo e oftalmoscopia indireta dilatada e biomicroscopia (só com as mães), foi
detectado que 85% dos bebês tinham lesões oftálmicas, reafirmando a necessidade de avaliações oftalmológicas para determinar quais são as lesões.
Ventura (2016a), em estudo de caso realizado com
dez lactentes diagnosticados com microcefalia associada ao ZIKV, nascidos entre maio e dezembro
de 2015, detectou algumas alterações oculares: observou-se em 85% alteração de nervo óptico (hipoplasia com sinal de anel duplo, palidez e aumento
da relação copo-a-disco) e maculares (perda de reflexo foveal, 179 áreas circulares de atrofia coriorretiniana fortemente demarcadas). Corroborando
os achados, Ventura (2016b) identificou em um relato de uma série de casos, com três bebês infectadas com o ZIKV, alterações oculares unilaterais,
como martelos maculares grosseiros e a perda do
reflexo foveal, sendo que um dos bebês apresentou
uma atrofia neuroretinal macular bem definida.
As alterações visuais diminuem a acuidade visual
e a transmissão das informações visuais para o cé-
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rebro, restringindo, assim, as experiências motoras
das crianças e, consequentemente, o seu desenvolvimento. Isso reforça a importância da estimulação
visual através da criação de momentos agradáveis,
como incentivo para chamar a atenção da criança,
utilizando objetos de alto contraste e coloridos, bem
como ajudando-a a se localizar no espaço/tempo e
pessoas ao seu redor. As famílias devem ser orientadas a utilizar esses recursos durante o dia a dia
da criança.
Dentre as possíveis alterações resultantes da infecção do ZIKV, a microcefalia é a mais marcante e, de
acordo com Schuler-Faccini (2017), provoca desde
o atraso de desenvolvimento leve até as deficiências motoras e intelectuais graves.
No que se refere ao atraso no desenvolvimento motor, Nobert (2016) já determinava que a estimulação precoce deveria ser acionada, a fim de facilitar
o ganho de habilidades. Esse procedimento ressaltaria a individualidade de cada criança acometida,
partindo do princípio de que o programa de estimulação será baseado na avaliação criteriosa, para
reduzir atrasos nas fases do desenvolvimento neuropsicomotor. Ele preconiza que a estimulação precoce seja inserida rapidamente, nos primeiros meses, a fim de aproveitar a ação a neuroplasticidade.
A estimulação precoce se apresenta como uma ferramenta muito importante no desenvolvimento
motor e intelectual dos bebês. Veríssimo (2016) afirma que promove benefícios à cognição, linguagem,
coordenação, mobilidade, habilitando a maturação
e o desenvolvimento em estágios futuros. Ainda não
há, contudo, um programa específico sobre como
seria a intervenção precoce em bebês com microcefalia, segundo Nobert (2016).
A estimulação precoce tem papel fundamental na recuperação da funcionalidade das crianças que apresentam atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. É conceituada como programa de intervenção
multiprofissional que busca aquisições de desenvolvimento motor, aquisição da linguagem, desenvolvimento cognitivo, socialização, ganho de funcionali-

dade e habilidades primordiais, acreditando-se que
a plasticidade neuronal está fortemente presente nos
primeiros anos de vida. Na estimulação precoce, podemos ainda fortalecer o vínculo família/bebê, assim como acolher as famílias e contribuir para a independência no cuidado.
Estudo recente analisou camundongos infectados
com o ZIKV, com acompanhamento até a puberdade, trazendo perspectivas de prognósticos. Foram observados: presença de artrogripose; padrão
de passos menores; largura de passos diferentes do
não infectado e déficits motores amplamente importantes que interferem na atividade motora sem
auxílio. O estudo utilizou injeção intra-aminiótica para avaliação de camundongos na puberdade,
despertando a implicação prognóstica sobre a síndrome do ZIKV (CUI et al., 2017).
Para evitar novos casos de infecção pelo ZIKV, a
medida cabível até então, segundo Schram (2017),
implica procedimentos em que sejam mapeadas as
áreas de desenvolvimento do mosquito e, a seguir,
sua eliminação, assim como conscientizar a população para evitar a formação de ambiente em que o
mosquito se reproduz e tomar medidas preventivas
se as pessoas estiverem inseridas em área de risco,
através do uso de repelente, uso de cortinas e redes
antimosquito e roupas compridas.
Medidas educacionais devem ser adotadas para
conscientização populacional. Palestras, roteiros
elaborados, materiais didáticos e vídeos são maneiras de educar a população, assim como atividades lúdicas devem ser desenvolvidas para despertar as crianças para a sinalização de locais de riscos. A atenção básica é responsável por levar informação às áreas e realizar medidas preventivas para
eliminação do vetor.
Devido ao fato de as condições sanitárias precárias
existentes no Brasil estimularem a proliferação do
mosquito transmissor, faz-se necessário que o Estado implemente medidas efetivas para controlar
a doença, focando na educação populacional e em
futuras pesquisas (LUZ; SANTOS; VIEIRA, 2016).
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4 Conclusão
Estudos realizados mostram evidências na relação
do ZIKV e a síndrome congênita. Essa epidemia,
relatada pelas pesquisas, desafia o Sistema Único
de Saúde para a reorganização dos serviços, produção de vacinas, promoção, prevenção e reabilitação
da saúde da população atingida.

afetadas. O prognóstico da criança com síndrome
congênita do ZIKV pode ser beneficamente alterado, conforme recebe tratamento adequado da equipe de estimulação precoce, incluindo o tratamento fisioterapêutico. É necessário o apoio da equipe multiprofissional para a reinserção social dessas
crianças.

A síndrome congênita do ZIKV trouxe grande repercussão na saúde pública e despertou interesse na
comunidade científica para analisar as alterações
neurológicas e todas as repercussões nas crianças

Esforços contínuos devem ser realizados com o objetivo de intensificar as pesquisas sobre o desenvolvimento neuropsicomotor e o prognóstico motor
para contribuir para o manejo clínico.

CURRENT PERSPECTIVES AND MOTOR PROGNOSIS ON CONGENITAL SYNDROME OF ZIKA
VIRUS
Abstract
The Zika virus (ZIKV), transmitted by Aedes aegypti and Aedes albopictus, aroused the world’s
interest in association with the outbreak of microcephaly in Brazil. The Brazilian Northeast was
faced with an increase in cases of an unidentified disease, characterized by mild fever, conjunctivitis, rash and joint pain. It was treated as an international emergency months later in the face
of the first evidence of its connection with the increase of cases of microcephaly in the country,
nowadays, with expanded nomenclature for ZIKV congenital syndrome. This study aimed to review the literature on the current perspectives and motor prognosis of children affected by ZIKV
congenital syndrome. We used a database of the US National Library of Medicine (PUBMED),
Virtual Health Library (BIREME), Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane), Scientific Electronic Library Online (SciELO), UNICAMP Digital Library, Centers for Disease Control
And Prevention (CDC) and Ministry of Health in the years 2015 to 2017. Studies have shown the
relationship between ZIKV and congenital syndrome. There are visual, motor and hearing alterations well described in the literature in children affected and the motor prognosis depends on
the beginning of the early stimulation. New research needs to be done to better manage the teams
for this population.
Keywords: Zika. Microcephaly. ZIKV. Congenital Syndrome Zika Virus.
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IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCALAS DE DOR
EM RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Anna Carolina Oliveira Cohim Silva*
Resumo
Este artigo identificou, evidenciou e descreveu as escalas de dor que são implementadas com recém-nascidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica narrativa, nas bases de dados SciELO, Bireme e LILACS, no período de agosto – outubro de
2017. A avaliação da dor deve ser considerada o “quinto sinal vital”. O paciente será avaliado com
frequência, e serão realizadas intervenções apropriadas para o controle da dor quando necessário. A literatura registra várias escalas de avaliação da dor neonatal, porém as escalas mais usadas
são: BIIP, EDIN, NIPS e N-PASS. A aplicação das escalas de dor em recém-nascidos internados
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é fundamental para que eles tenham assistência qualificada e humanizada. Sob esta perspectiva, reafirma-se a importância de a equipe de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, estar consciente das alterações anatomofisiológicas do recém-nascido e ser capaz de reconhecer a dor e aplicar as escalas quando necessário.
Palavras-chave: Dor. Enfermagem neonatal. Recém-nascido.

1 Introdução
A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é uma área
de assistência a recém-nascidos criticamente enfermos, altamente vulneráveis, que necessitam de cuidados de enfermagem especiais e contínuos. Nesse
contexto, o planejamento e o desenvolvimento de
intervenções de enfermagem adequadas e eficientes
para a prevenção e solução de problemas são fundamentais (KLOCK; ERDMANN, 2012).
O recém-nascido internado na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal, a todo o momento, é submeti-

do a procedimentos ou intervenções que ocasionam
dor. Experiências dolorosas durante esse período
de desenvolvimento do sistema neurológico podem acarretar consequências no nível de tolerância
e percepção da dor na fase adulta (TAMEZ, 2016).
Zanatta e Nedel (2015) consideram, em seu estudo,
que o desenvolvimento das vias de transmissão da
dor ocorre ainda na vida fetal, sendo, então, o recém-nascido capaz de sentir dor, já que tem os componentes funcionais e anatômicos necessários para
perceber um estímulo doloroso. A avaliação da dor
em recém-nascidos depende da observação e in-
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terpretação de alguns sinais que precisam ser compreendidos e decifrados.
A dor sentida pelos recém-nascidos, portanto, torna-se um fenômeno à parte, pois não são capazes
de exprimi-la verbalmente. Ela tem como intuito
principal a proteção e ocorre quando há uma lesão de tecido real, potencial ou descrita nos termos dessa lesão, sendo sempre subjetiva (GUINSBURG; CUENCA, 2012).
A prevenção da dor deve ser prioridade, podendo-se utilizar dados farmacológicos e não farmacológicos. A implementação e padronização de protocolos para avaliação da dor resultam em melhora no seu manejo nos pacientes. A equipe deve estar bem treinada no conhecimento da fisiologia, do
processo de avaliação e do manejo efetivo da dor
(TAMEZ, 2016).
Especialmente a equipe de enfermagem, que permanece por mais tempo ao lado do paciente, deve estar apta para o manejo da dor. Caetano et al.
(2013) demonstraram em seu estudo que, nas instituições estudadas, não havia padronização e gestão da dor, o que fazia com que seu controle fosse
de forma empírica e individual pelos profissionais
de enfermagem.
Neste contexto, foi realizada uma pesquisa sobre as
escalas de dor aplicadas aos recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
Assim, a realização desta pesquisa justifica-se pela sistematização do manejo da dor ao recém-nascido internado na UTIN, com vistas a lhe prestar
uma adequada assistência.
Desta forma, a pesquisa parte do seguinte questionamento: Como ocorre a implementação das escalas de dor em recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal?
Para investigar este problema, tem-se como objetivo geral:

a | Avaliar a implementação das escalas de dor em
recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal;
E objetivos específicos:
b | Identificar as escalas de dor em recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal;
c | Evidenciar as escalas de dor em recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal;
d | Descrever as escalas de dor em recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

2 Metodologia
Esta pesquisa seguiu os princípios de uma revisão bibliográfica narrativa, que permite a seleção
de produções anteriores, identificando temáticas
recorrentes e apontando novas perspectivas, consolidando uma área de conhecimento. De abordagem qualitativa, é apropriada para descrever
e discutir o desenvolvimento ou “estado da arte”
de um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico e conceitual. (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).
A pesquisa foi desenvolvida entre os meses de
agosto e outubro de 2017, durante os quais foi feita consulta aos Bancos de Dados: SciELO, Bireme,
LILACS. Foram utilizados 10 artigos, com período
de publicação 2012 – 2017, que correspondiam aos
critérios de inclusão: estudos que apresentavam a
implementação das escalas de dor em recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e estudos comparativos entre as escalas de dor existentes. Foram excluídos estudos que
apresentavam outras escalas de dor que não eram
adequadas para recém-nascidos.
A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores
em Ciências da Saúde, criados pela Biblioteca Vir-
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tual em Saúde e desenvolvidos a partir do Medical
Subject Headings da U.S. National Library of Medicine, que permite o uso da terminologia comum
em português, inglês e espanhol.

3 Resultados e discussão
O manejo da dor em recém-nascidos, de forma
científica e padronizada, deve ser uma constante na
prática clínica dos trabalhadores da saúde em cuidados intensivos, para que a assistência oferecida seja
de excelência, segura e humanizada. São imperativas a avaliação e a intervenção no processo doloroso
nestes recém-nascidos, tendo em vista o potencial
para alterações no seu desenvolvimento neuropsicomotor (SANTOS; RIBEIRO; SANTANA, 2012).
Diante de um estímulo doloroso, parâmetros físicos e comportamentais se modificam no recém-nascido, desde alterações fisiológicas a concentrações hormonais, até o movimento corporal, mímica facial e o choro. Para atuar de forma terapêutica, é preciso dispor de instrumentos que “decodifiquem” essa linguagem da dor. Foram desenvolvidas
escalas voltadas à análise de critérios fisiológicos

e comportamentais dos recém-nascidos (GUINSBURG; CUENCA, 2012).
A avaliação da dor deve ser considerada o “quinto sinal vital”, isto é, incorporar a avaliação da dor
em cada tomada de sinais vitais. O paciente será
avaliado com frequência, e serão realizadas intervenções apropriadas para o controle da dor quando necessário (TAMEZ, 2016).
A literatura registra várias escalas de avaliação da dor
neonatal, porém as escalas mais usadas são (FREITAS et al., 2012; GUINSBURG; CUENCA, 2012;
TAMEZ, 2016):
a | BIIP (BehavioralI Indicators of Infant Pain):
A escala Indicadores Comportamentais da
Dorno Lactente é uma modificação recente do
Sistema de Codificação Facial do Recém-Nascido (NFCS), que inclui o estado de alerta do
recém-nascido e a movimentação das mãos,
tornando a avaliação comportamental mais específica e inserida na interação entre paciente
e ambiente. Considera-se dor quando a pontuação é >5.

Tabela 1. Escala BIIP para avaliação da dor em recém-nascido (continua)
BIIP

Pontos

Definição

Sono Profundo

0

Olhos fechados, respiração regular, ausência de movimentos
das extremidades.

Sono Ativo

0

Olhos fechados, contração muscular ou espasmos/abalos,
movimento rápido dos olhos, respiração irregular.

Sonolento

0

Olhos fechados ou abertos (porém com olhar vago, sem foco), respiração irregular e alguns movimentos corporais.

Acordado/Quieto

0

Olhos abertos e focados, movimentos corporais raros ou ausentes.

Acordado/Ativo

1

Olhos abertos, movimentos ativos das extremidades.

Agitado/Chorando

2

Agitado, inquieto, alerta, chorando.

Estado do sono/vigília
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Tabela 1. Escala BIIP para avaliação da dor em recém-nascido (conclusão)
BIIP

Pontos

Definição

Fronte saliente

1

Abaulamento e presença de sulcos acima e entre as sobrancelhas

Olhos espremidos

1

Compressão total ou parcial da fenda palpebral

Sulco nasolabial
aprofundado

1

Aprofundamento do sulco que se inicia em volta das narinas
e se dirige à boca.

Estiramento horizontal
da boca

1

Abertura horizontal da boca acompanhada de estiramento
das comissuras labiais.

Língua tensa

1

Língua esticada e com as bordas tensas.

Mão espalmada

1

Abertura das mãos com os dedos estendidos e separados.

Mão fechada

1

Dedos fletidos e fechados fortemente sobre a palma das
mãos formando um punho cerrado/ mão fechada.

Face e mãos

Fonte: TAMEZ, 2016.
b | EDIN (Échelle Douleur Inconfort Nouveau-

-Né): A Escala de Dor e Desconforto do Recém-Nascido foi desenhada para avaliar a dor persistente do recém-nascido criticamente doen-

acompanhar o comportamento do paciente por
períodos mais prolongados, a fim de adequar a
terapêutica necessária. Define-se dor quando a
pontuação é >7.

te. A sua aplicação é fácil e prática, permitindo
Tabela 2. Escala EDIN para avaliação da dor em recém-nascido (continua)
EDIN

Pontuação – Definição
0 – relaxada
1 – testa ou lábios franzidos, alterações de boca

Atividade Facial

transitórias
2 – caretas frequentes
3 – mímica de choro ou totalmente sem mímica
0 – relaxado

Movimento Corporal

1 – agitação transitória, geralmente quieto
2 – agitação frequente, mas dá para acalmar
3 – agitação persistente, hipertonia mmii/ss ou parado
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Tabela 2. Escala EDIN para avaliação da dor em recém-nascido (conclusão)
EDIN

Pontuação – Definição
0 – dorme fácil

Qualidade do Sono

1 – dorme com dificuldade
2 – sonecas curtas e agitadas
3 – não dorme
0 – atento à voz

Contato com
Enfermagem

1 – tensão durante a interação
2 – chora à mínima manipulação
3 – não há contato, geme à manipulação
0 – quieto e relaxado

Consolabilidade

1 – acalma rápido com voz, carinho ou sucção
2 – acalma com dificuldade
3 – não acalma, suga desesperadamente

Fonte: TAMEZ, 2016.
c|

NIPS (Neonatal Infant Pain Scale): A Escala de Avaliação de Dor no Recém-Nascido
é composta por cinco parâmetros comportamentais e um indicador fisiológico, avaliados
antes, durante e após procedimentos invasivos
agudos em recém-nascidos a termo e pré-ter-

mo nas primeiras 6 semanas após o nascimento. A maior dificuldade reside na avaliação do
parâmetro “choro” em pacientes intubados —
nessa situação, dobra-se a pontuação da mímica facial, sem avaliar o “choro”. Define-se dor
quando a pontuação é >4.

Tabela 3. Escala NIPS para avaliação da dor em recém-nascido
NIPS

0

1

2

Expressão Facial

Relaxada

Contraída

–

Choro

Ausente

“Resmungos”

Vigoroso

Respiração

Relaxada

Diferente do basal

–

Braços

Relaxados

Flexão ou Extensão

–

Pernas

Relaxadas

Flexão ou Extensão

–

Estado de Alerta

Dormindo ou Calmo

Desconfortável

–

Fonte: TAMEZ, 2016
d | N-PASS (Neonatal Pain Agitation and Sedation Scale): É um dos mais indicados para avaliação e sedação do neonato a termo ou

pré-termo, ajustando a pontuação de acordo
com a faixa da idade gestacional do paciente:
+ 3 (idade gestacional entre 23 e 27 semanas
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de gestação/idade corrigida); + 2 (idade gestacional entre 28 e 31 semanas de gestação/idade
corrigida); +1 (idade gestacional entre 32 e 35

semanas de gestação/idade corrigida). Define-se dor quando a pontuação é >3.

Tabela 4. Escala N-PASS para avaliação da dor em recém-nascido
Sedação

Normal

Dor/agitação

Critérios de
avaliação

-2

-1

0

1

2

Choro,
irritabilidade

Não chora
com estímulo
doloroso.

Resmunga ou
chora com estímulo doloroso
mínimo.

Choro
apropriado
sem irritação.

Irritável ou
chorando a
intervalos;
consolável.

Choro estridente ou contínuo;
inconsolável.

Comportamento

Não acorda
com nenhum
estímulo, sem
movimentos
espontâneos.

Desperta com
estímulos mínimos; poucos
movimentos
espontâneos.

Apropriado
para a idade
gestacional.

Inquieto,
retorcendo-se,
desperta com
frequência.

Arqueando-se,
chutando; acordado constantemente ou despertar mínimo
sem ser sedado.

Expressão facial

Boca relaxada,
sem expressão.

Expressão
mínima, com
estímulo.

Relaxada,
apropriada.

Qualquer expressão de dor
intermitente.

Qualquer expressão de dor
continuamente.

Sem reflexo de
agarrar; tônus
flácido.

Reflexo de agarrar fraco, diminuição de tônus
muscular.

Mãos e pés
relaxados; tônus
normal.

Cerrar os
dedos intermitentemente, ou
depois abertos;
corpo não está
tenso.

Cerrar os dedos
continuamente;
corpo tenso.

Aumento de 10
a 20% da base,
Sat. O2 entre
76 e 85% com
estimulação,
aumento rápido.

Aumento de
>20% do valor
base, Sat. O2<
ou igual a 75%
com estimulação; aumenta
lentamente sem
sincronia com
ventilação.

Tônus nas
extremidades

Sinais Vitais
(FC, FR, PA
e Sat. O2)

Sem variação
com estímulo;
apneia ou
hipoventilação.

<10% variação
de base com
estímulo.

Entre os valores
de base ou normal para idade
gestacional.

Fonte: TAMEZ, 2016.

Como a avaliação da dor em recém-nascido deve
ser em equipe, propõe-se que a Escala NIPS seja
avaliada pelos técnicos de enfermagem junto com
os sinais vitais, a Escala EDIN, aplicada pelas enfermeiras a cada turno e a Escala BIIP, pelos médicos sempre que a NIPS e/ou a EDIN estiver(em)

alteradas ou em crianças com possível indicação de
analgesia ou, ainda, em uso de analgésicos. Dessa forma, intervenções adequadas serão prescritas
e administradas, com reavaliação e documentação
da efetividade do tratamento aplicado.
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4 Conclusão
Através da reflexão sobre as publicações científicas
analisadas, considerou-se ser relevante promover a
discussão sobre o tema. Enfatiza-se que a pesquisa sobre a implementação das escalas de dor em
recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é fundamental para que os
neonatos tenham uma assistência qualificada e humanizada.

Sob esta perspectiva, reafirma-se a importância de
a equipe de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, estar consciente das alterações anatomofisiológicas do recém-nascido, ser capaz de reconhecer a dor no recém-nascido e aplicar as escalas de dor para tomar medidas necessárias.

IMPLEMENTATION OF PAIN SCALES IN NEWBORNS IN THE INTENSIVE THERAPY UNIT
Abstract
This article identified, evidenced and described the pain scales that are implemented with newborns in the Neonatal Intensive Care Unit. A bibliographic narrative research was conducted
in the databases SciELO, Bireme and LILACS, between August and October 2017. The evaluation of pain should be considered the “fifth vital sign”. The patient will be evaluated frequently,
and appropriate interventions will be performed to control pain when necessary. The literature
lists several neonatal pain assessment scales, but the most used scales are: BIIP, EDIN, NIPS and
N-PASS. The implementation of pain scales in neonates hospitalized in the Neonatal Intensive
Care Unit is essential for the newborns to have a qualified and humanized care. In this perspective, the importance of the health team, especially the nursing team, is reaffirmed, in being aware
of the anatomical changes of the newborn, recognition of pain in the newborn and application of
the pain scales to take necessary measures.
Keywords: Pain. Neonatal Nurse. Newborn.

Referências
CAETANO, E. A et al. The new-born with pain: the role of the nursing team. Revista Escola Anna Nery, v. 7, n.
3, p. 439-445, jul./set. 2013. Disponível em: <http://dx.
doi.org/10.1590/S1414-81452013000300006>. Acesso
em: 10 out. 2017.
FREITAS, Z. M. P.; PEREIRA, C. U.; OLIVEIRA, D. M. P.
Escalas para avaliação de dor em neonatologia e sua relevância para a prática de enfermagem. Revista Pediatria
Moderna. São Paulo, v. 68, n. 61, p. 18-24, dez. 2012. Disponível em: <http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=4923>. Acesso em: 13 out. 2017.
GUINSBURG, R.; CUENCA, M. C. A linguagem da dor
no recém-nascido. 2012. Disponível em: <http://www.
sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/doc_linguagem-da-dor-out2010.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017.

KLOCK, P.; ERDMANN, A. L. Cuidando do recém-nascido em UTIN: convivendo com a fragilidade do viver/sobreviver à luz da complexidade. Revista Escola de
Enfermagem USP, v. 46, n. 01, p.45-51, ago. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n1/
v46n1a06>. Acesso em: 29 set. 2017.
MOREIRA, M. E. L., LOPES, J. M. A.; CARVALHO, M.
O recém-nascido de alto risco: teoria e prática do cuidar
[online]. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004. Disponível em:
<http://books.scielo.org/id/wcgvd/pdf/moreira-978857
5412374-20.pdf>. Acesso em: 16 out. 2017.
MOTTA, G. C. P.; CUNHA, M. L. C. Prevenção e manejo não farmacológico da dor no recém-nascido. Revista
Brasileira de Enfermagem, v. 68, n. 1, p. 131-135. jan./fev.
2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?s-

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde | Salvador, v. 7, n. 7, p. 45-52, jan./jun. 2018 | 51

SILVA, A.C.O.C. | Implementação das escalas de dor em recém-nascidos internados na unidade de terapia intensiva

cript=sci_arttext&pid=S0034-71672015000100131>.
Acesso em: 13 out. 2017.
SANTOS, L. M.; RIBEIRO, I. S.; SANTANA, R. C. B. Identificação e tratamento da dor no recém-nascido prematuro na Unidade de Terapia Intensiva. Revista Brasileira
de Enfermagem, Brasília, v. 65, n. 2, p. 269-275, mar./abr.
2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672012000200011>.
Acesso em: 16 out. 2017.
TAMEZ, R. Enfermagem na UTI Neonatal. 5 ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

VOSGERAU, D. S. R.; ROMANOWSKI, J. P. Estudos de
revisão: implicações conceituais e metodológicas. Rev.
Diálogo Educ. Curitiba, v. 14, n. 41, p. 165-189, jan./abr.
2014. Disponível em: <http://www2.pucpr.br/reol/index.php/dialogo?dd99=pdf&dd1=12623>. Acesso em:
01 out. 2017.
ZANATTA, E. G.; NEDEL, M. N. B. Dor no recém-nascido. Revista de Enfermagem, v. 1, n. 1, p. 63-74, 2015. Disponível em: <http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistade
enfermagem/article/view/699>. Acesso em: 29 set. 2017.

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde | Salvador, v. 7, n. 7, p. 45-52, jan./jun. 2018 | 52

PERFIL DE VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS E SUICÍDIOS
EM MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO BAIANO NO
PERÍODO DE 2013 A 2015
Girlene Silva Santos Borges*
Resumo
O objetivo deste estudo é descrever o perfil sociodemográfico das vítimas de homicídios e suicídios em 26 municípios do Recôncavo baiano e, para tal, realizou-se uma pesquisa documental,
descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa. As informações referentes às principais características dos vitimados e tipos de crimes praticados foram obtidas no Sistema de Informação
de Administração de Perícia (SIAP), existente na Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, no Departamento de Polícia Técnica, situado no município de Santo Antônio de Jesus. Tais
dados se referem ao período de 2013 a 2015, da jurisdição da 4a Corregedoria Regional de Polícia Técnica. As variáveis pesquisadas foram: sexo, idade, estado civil, etnia, grau de instrução,
local do crime, tipo de crime e número de delitos. Os dados foram apresentados na forma de
quadros e figuras, sendo utilizados valores de frequência simples absoluta. Constatou-se que as
vítimas de homicídio possuem o perfil modal, jovem, de etnia parda, sexo masculino, com grau
de instrução 1o grau completo ou incompleto, morador da zona urbana. Quanto ao tipo de crime, predominou o praticado com arma de fogo. Com relação à taxa de mortalidade, observou-se
um fenômeno crescente de 2013 até 2015, com valores de 50,4, 54,34 e 59,09 casos por grupo de
100 mil habitantes.
Palavras-chave: Violência. Homicídio. Suicídio. Saúde Pública.

1 Introdução
A violência é um fenômeno multifatorial, que acompanha a espécie humana desde a sua origem. Com
o crescimento e desenvolvimento das sociedades,
os índices de violência têm crescido geometricamente. Tal crescimento deve-se a diversos fatores
como: mortes passionais, mortes causadas pelo uso
de álcool ou drogas, preconceito racial ou sexual,

violência doméstica, envolvimento com o tráfico de
drogas ou com organizações criminosas (WAISELFISZ, 2013).
Assim, no século XXI, têm ocorrido profundos
enraizamentos da violência nas estruturas sociais,
econômicas e políticas, o que representa risco para
o processo de desenvolvimento humano, visto que
ocorrem potenciais ameaças à vida e à saúde e con-

* Enfermeira. Especialista em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família pela Atualiza Cursos. E-mail:
enfermagem.girlene@gmail.com.
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sequentes possibilidades de mortes. Entre as várias
formas de expressão da violência e suas principais
causas, estão as agressões físicas, morais, atropelamento no trânsito, assalto e roubo, uso por facções
criminosas (COSTA et al., 2014).
Costa et al. (2014) informam, ainda, que existem
várias formas da violência, como: homicídio, suicídio, enforcamento, afogamento, acidente de trânsito, dentre outras. O homicídio, por sua vez, passa a ser um ato que priva a vítima de todos os seus
direitos de forma definitiva, tornando-se um indicador da incapacidade da sociedade de desenvolver e manter mecanismos não letais de resolução de
conflitos. Nesse contexto, há um grande número de
vítimas na faixa etária de 15 a 44 anos.
Segundo Waiselfisz (2013), os mais atingidos são jovens entre 15 e 29 anos, vitimados por armas de fogo. Com isso, os homicídios, cresceram 502,8%, enquanto os suicídios com armas de fogo cresceram
46,8% e as mortes por acidentes com armas caíram
8,8%. Por último, as mortes por armas de fogo (AF)
de causalidade indeterminada, isto é, sem especificação (suicídio, homicídio ou acidente), tiveram
uma significativa queda, evidenciando uma melhoria na apuração das informações, sendo a maioria
das vítimas residentes na zona urbana, o que causa
grande impacto na sociedade.
Uma forma adequada de intervenção estatal para
coibir ou mesmo prevenir tais ações violentas seria conhecer detalhadamente as situações e o envolvimento dos indivíduos nestes fatos. Para isso,
é fundamental que se conheça o perfil das vítimas,
o que proporcionará conhecimentos básicos para
proposição de ações e programas sociais que levem
à minimização ou precaução dos crimes. Embora
os organismos públicos estejam empenhados em
quantificar os casos de violência e identificar os fatores determinantes, as estatísticas não são fidedignas, pelo fato da existência de subnotificações, o
que impede uma melhor visualização do problema
(WAISELFISZ, 2013).

Considerando apenas os homicídios, observam-se
altas taxas devido a vários fatores, dentre os quais,
podem ser citados: o processo de urbanização, desigualdades econômicas, tráfico de drogas, impessoalidade das relações, mudanças na estrutura familiar, fácil acesso a armas de fogo, violência policial e estresse social (SILVA, 2012).
O interesse pelo tema surgiu por ser estagiária no
Departamento de Polícia Técnica (DPT)/Instituto Médico Legal “Nina Rodrigues”, em Santo Antônio de Jesus, instituição envolvida com casos de
violência. Neste sentido, a visualização dos números significativos de homicídio e suicídio que têm
ocorrido nos municípios abrangidos pelo DPT instigou-me à realização desta pesquisa. Aliada a isso,
a ausência de estudos dessa natureza na região do
Recôncavo da Bahia estimulou a realização do presente estudo, que tem como problema de pesquisa:
Qual é o perfil de vítimas de homicídios e suicídios em municípios do Recôncavo baiano nos anos
de 2013, 2014, 2015 e quais são os tipos de crimes
mais praticados nesses delitos?
O estudo tem como objetivo descrever o perfil socio demográfico das vítimas de homicídios e suicídios nos municípios do Recôncavo baiano, quantificando o índice de criminalidade e a distribuição
geográfica, e conhecendo as armas utilizadas nos
delitos e os principais tipos de crimes.
Esta pesquisa se justifica pelos altos índices de violência, principalmente, aqueles decorrentes dos casos de homicídios e suicídios. Como esse fenômeno pode ser prevenido, o que propiciará a redução
do número de casos, conhecer os fatores envolvidos é fundamental para o controle. Neste contexto,
o conhecimento do perfil das vítimas de homicídios e suicídios praticados nos municípios do Recôncavo baiano tornou-se relevante para identificar as variáveis que podem e devem ser controladas. A partir dessa constatação, será possível propor estratégias eações que minimizem tal cenário
de violência. Isto torna viável este estudo, que pode
servir de fonte de informações para os gestores pú-
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blicos e a sociedade em geral, já que, numa sociedade democrática, o controle social é exercido por
todos os seus segmentos.

2 Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de investigação documental, descritiva, com vista a contemplar o objetivo
proposto no estudo, realizada no Departamento de
Polícia Técnica, em Santo Antônio de Jesus-BA, nos
anos de 2013 a 2015.
A opção pela pesquisa descritiva se deve à necessidade de descrever o objeto de investigação, considerando sua frequência, natureza, causas, relações
e conexões, etapas fundamentais para responder ao
problema ora levantado.
O desenvolvimento da pesquisa necessita de um
recorte espaço-temporal, dessa maneira, o estudo
foi realizado no Departamento de Polícia Técnica, levando em consideração o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. O mesmo atende a 26 municípios, sendo estes: Santo Antônio de
Jesus (sede), Amargosa, Aratuípe, Cabaceiras do
Paraguaçu, Castro Alves, Conceição do Almeida,
Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Governador Mangabeira, Itaparica, Itatim,
Jaguaripe, Jiquiriçá, Laje, Muniz Ferreira, Mutuípe, Nazaré, Salinas da Margarida, Santa Terezinha,
São Felipe, São Miguel das Matas, Sapeaçu, Ubaíra, Varzedo e Vera Cruz.
O referido departamento é localizado na Avenida
Antônio Carlos Magalhães, bairro São Paulo, s/n,
na cidade de Santo Antônio de Jesus-BA, que é
um município localizado na região do Recôncavo
Sul da Bahia, a 187 km da capital do Estado, Salvador. De acordo com o último censo realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística, a população
de Santo Antônio de Jesus- BA foi contabilizada em
101.548 hab/km² (IBGE, 2010). Em se tratando das
questões sobre saúde e regionalização, esse município situa-se na macrorregião leste.

Foi utilizado o Sistema de Informação de Administração de Perícia (SIAP), sendo coletados dados dos
necropsiados cadastrados no Departamento de Polícia Técnica (DPT) no período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2015.
Utilizaram-se como critérios de inclusão: guia policial (identificação do cadáver), espelho de laudo de necropsia (instrumento de importância jurídica), declaração de óbito para identificação das
vítimas que foram necropsiadas, que é de grande
importância para a Saúde Pública e Epidemiológica. Esse Sistema de Informação se encontra alocado na Secretaria de Segurança Pública do Estado
da Bahia.
Inicialmente, realizou-se a seleção dos prontuários
para a coleta das informações necessárias. Em seguida, foram analisados para a triagem, sendo retirados aqueles que não se encontraram dentro dos
critérios estabelecidos. Para a complementação das
informações dos registros, foram esclarecidas algumas dúvidas com o profissional responsável pelo
setor — o Coordenador do serviço. Utilizou-se para a coleta de dados um roteiro para avaliação dos
dados psicossociais contemplando os seguintes aspectos: identificação, perfil do paciente e tabela de
diagnósticos, conforme CID10 (Classificação Internacional de Saúde).
Para realização da pesquisa foi solicitada, por meio
de ofício, a autorização do Coordenador do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus para, assim, ser possível realizar a pesquisa nas dependências do setor.
Para a quantificação da taxa de mortalidade, utilizou-se a fórmula descrita por Centro de Estudo da
Metrópole (2016):
CÁLCULOS:
Nº de mortes violentas letais intencionais x 100.000
População total residente
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O número da população total residente foi obtido
pelo somatório das populações dos 26 municípios
incluídos na pesquisa; tais valores foram obtidos no
site do SEI-BA. A população total residente nessa
área geográfica correspondeu a 441.670 habitantes.

3 Resultados e discussão
A apresentação dos resultados obtidos e a discussão dos mesmos são organizadas em dois subtópicos: no primeiro, apresenta-se breve descrição dos
vitimados e, no segundo, as informações que descrevem as práticas de violência.

Com relação ao estado civil, observa-se, na Tabela
1, a predominância depessoas solteiras. Quanto à
etnia, predominou a parda, em seguida, a raça negra. Considerando-se o grau de instrução, constata-se uma variação nos diferentes anos; por exemplo, no ano de 2013, a maior quantidade de vítimas
possuía grau de instrução fundamental; em 2014,
tinham apenas o 1o grau e, em 2015, o maior número de vítimas possuía 1o grau incompleto. Ainda
merecem destaque os números de vítimas que possuíam nível superior ou superior incompleto. Também se deve evidenciar que as vítimas que eram
analfabetas constituíram um grupo muito pouco
numeroso.

Tabela 1. Algumas características das vítimas de violência, em alguns municípios do Recôncavo baiano,
nos anos de 2013, 2014 e 2015 (continua)
Característica

2013

2014

2015

Masculino

209

229

253

Feminino

15

16

8

Solteiro

154

196

228

Viúvo

2

1

1

Divorciado

4

1

1

Casado

13

15

21

Ignorado

46

23

4

União estável

4

6

5

Pardo

154

146

174

Ignorado

1

2

-

Faioderma

1

-

-

Negro

56

89

72

Branco

11

7

15

Sexo

Estado civil

Etnia
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Tabela 1. Algumas características das vítimas de violência, em alguns municípios do Recôncavo baiano,
nos anos de 2013, 2014 e 2015 (conclusão)
Característica

2013

2014

2015

Superior

-

1

1

Superior incompleto

1

2

-

2º grau

13

27

22

2º grau incompleto

3

2

-

1º grau

35

54

54

1º grau incompleto

35

43

69

Fundamental

42

43

36

Alfabetizado

17

16

31

Analfabeto

17

7

13

Ignorado

59

49

34

Grau de instrução

Fonte: DPT-SSP-Ba (2016)
Conforme Trindade et al. (2015), as crescentes taxas de morbimortalidade por violência no Brasil colocam a população exposta a constantes riscos à
saúde, o que torna esse tema um problema prioritário de saúde pública. Diversos estudos têm apontado para a existência de um crescimento real da
violência no Brasil, em particular, das mortes por
homicídios, desde o final da década de 1970.
Ainda de acordo com os autores, a prevalência de
mortes é mais alta no sexo masculino por ser atribuída à dinâmica dos gêneros nas relações de poder, que pode resultar em opressão para essa categoria, um aspecto que se faz digno de nota com
referência à razão de prevalência de morte. Outro
problema nos óbitos por violência deve-se ao fato de que as vítimas estão na faixa jovem da população, tornando as mortes violentas a primeira
causa de óbito entre adolescentes e adultos jovens
(TRINDADE et al., 2015).

Conforme discutido em Cerqueira e Coelho (2015),
seria possível afirmar que a educação é um escudo contra os homicídios. Esses autores, ao fazerem
um exercício econométrico com base nos microdados do Censo Demográfico do IBGE de 2010 e
do SIM, mostraram que, mesmo controlando pela
Unidade Federativa de residência estado civil e idade, as chances de um indivíduo com até sete anos
de estudo sofrer homicídio no Brasil são 15,9 vezes maiores do que as de alguém que ingressou no
ensino superior, o que demonstra que a educação
é um verdadeiro escudo contra os homicídios, respaldando os dados aqui obtidos.
Nos Gráficos 1, 2 e 3, observa-se a distribuição do
número de vítimas, de acordo com a faixa etária.
Vê-se que, em todos os anos, as maiores quantidades de vítimas estão associadas às faixas etárias
mais novas.
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Gráfico 1. Distribuição de vítimas, em 2013, de acordo com a idade.

Fonte: DPT-SSP-Ba (2016)
Gráfico 2. Distribuição de vítimas, em 2014, de acordo com a idade.

Fonte: DPT-SSP-Ba (2016)
Gráfico 3. Distribuição de vítimas, em 2015, de acordo com a idade.

Fonte: DPT-SSP-Ba (2016).
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Outro problema nos óbitos por violência deve-se ao
fato de que as vítimas estão na faixa jovem da população, o que faz com que as mortes violentas sejam
a primeira causa de óbito entre adolescentes e adultos jovens (TRINDADE et al., 2015.).
Ainda merece destaque a redução significativa do
número de casos de violência com o aumento da
faixa etária, o que pode ser atribuído, provavelmente, à menor participação na vida social das pessoas
na 3a idade.
A violência está presente em todas as culturas, nos
dois gêneros e nas diferentes classes sociais, nas etnias e faixas etárias. Ela atinge tanto os países ricos
como os pobres, embora seja mais notória nos países onde as condições de vida são mais precárias.
De acordo com os dados da Organização Mundial
de Saúde, a violência é uma das principais causas
de morte entre os 15 e os 44 anos, mas existem várias assimetrias regionais, de forma que a África e

a América Latina apresentam índices muito superiores aos de outras áreas do globo. No Brasil, a violência tem sido uma das principais causas de morte
entre os 05 e os 49 anos.
Nos anos 90 do século XX, o reconhecimento da
violência como problema de saúde pública levou a
49ª Assembleia Mundial de Saúde a propor uma resolução que declara a violência como o maior e mais
crescente problema de saúde no mundo (MAIA;
BARRETO, 2012).
A Tabela 2 mostra informações referentes aos locais onde ocorreram os suicídios e homicídios, bem
como os tipos de crimes praticados. A grande maioria dos delitos foi praticada nas zonas urbanas dos
26 municípios; isto pode ser explicado por que, nesses espaços, ocorrem os maiores aglomerados humanos e as maiores interações espaciais e temporais
das relações interpessoais.

Tabela 2. Lócus e tipos de crimes ocorridos em alguns municípios do Recôncavo baiano, nos anos de 2013,
2014 e 2015 (continua)
Variável

2013

2014

2015

Zona urbana

162

190

198

Zona rural

61

50

63

Perfuração por Arma de Fogo

155

165

218

Perfuração por Arma Branca

28

47

15

Homicídio cacetadas

4

1

1

Homicídio degolado

3

-

-

Homicídio agressão física

2

7

1

Homicídio espancamento

1

2

5

Homicídio pedradas

1

-

-

Homicídio queimado

1

-

-

Local

Tipo de crime
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Tabela 2. Lócus e tipos de crimes ocorridos em alguns municípios do Recôncavo baiano, nos anos de 2013,
2014 e 2015 (conclusão)
Variável

2013

2014

2015

Homicídio envenenamento

1

1

-

Homicídio carbonizado

-

1

-

Homicídio PAB

-

3

-

Suicídio envenenamento

6

3

1

Suicídio enforcado

11

11

15

Suicídio PAF

1

1

-

Suicídio PAB

-

1

-

Suicídio

8

-

2

Taxa de mortes (100.000 hab.)

50,49

54,34

59,09

Fonte: DPT-SSP-Ba (2016)
Ainda no Quadro 2, observa-se que os crimes mais
frequentes foram “perfuração por arma de fogo”, seguido por “perfuração por arma branca”. A preferência pelo uso de armas de fogo nos delitos pode
ser explicada pelo efeito mais impactante das armas
com projétil.
O total de homicídios que ocorreram nos três anos
equivale a 24 casos, sendo que 10 foram devido à
agressão física e oito por espancamento; em seguida,
homicídios por cacetadas, que totalizaram 6 ocorrências.
Por outro lado, o total de ocorrências de suicídios
foi 61, sendo o subtipo mais frequente o suicídio
por enforcamento, totalizando 37 ocorrências nos
três anos. Já por envenenamento, registraram-se dez
ocorrências.
Hugo et al. (2006) observaram, quanto aos tipos de
crimes de tendência linear, significativo aumento
referente à categoria homicídio por arma de fogo,
sendo agrupados nas categorias: W32 a W34.
Tem-se verificado expansão no uso das armas de
fogo nas mortes por agressão, sendo as lesões por

Projétil de Armas de Fogo (PAF) apontadas como
responsáveis pelo aumento nas mortes por homicídios no Brasil.
Conforme se pode observar no Quadro 2, as taxas
de mortalidade foram crescentes de 2013 até 2015,
o que pode ser atribuído ao crescimento do número de delitos cometidos neste período.
As taxas de mortalidade mencionadas e calculadas neste estudo são muito superiores à mencionada por Peixoto, Lima e Durante (2004), segundo
os quais a média ponderada nacional é de 12,8 por
100 mil habitantes. Segundo esses autores, a Bahia
se caracteriza por apresentar taxas abaixo da média
nacional e crescendo de 1% a 25% no período, o
que justifica os valores encontrados nesta pesquisa.
De acordo com o site EBC Agência Brasil, a Bahia
registrou o maior número absoluto de mortes violentas, com 6.265 vítimas em 2014. Em 2013, o Estado teve 6.026 óbitos intencionais. De um ano para outro, a taxa subiu de 40,1 por 100 mil habitantes para 41,4 casos para cada 100 mil pessoas.
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Ainda de acordo com essa autoria, em 2014, o Brasil registrou 160 mortes violentas intencionais por
dia. Levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública informou que os homicídios dolosos, latrocínios e as lesões corporais seguidas de morte somaram 58.559 casos no ano passado. O número é 4,8% maior do que as 55.878 vítimas registradas em 2013. Com o aumento, a taxa
de mortes violentas no País passou de 27,8 por 100
mil habitantes para 28,9 para cada grupo de 100 mil
pessoas em 2014.
A incidência do fenômeno dos homicídios ocorre
de maneira heterogênea no Brasil, não apenas no
que diz respeito à dimensão territorial e temporal,
mas no que se refere às características socioeconômicas das vítimas. Pelas informações disponíveis, a
partir de 2008, parece que se alcançou um novo patamar no número de mortes, que tem evoluído de
maneira bastante desigual nas unidades federativas
e microrregiões do País, atingindo crescentemente
os moradores de cidades menores no interior e no
Nordeste, sendo as principais vítimas jovens e negras (CERQUEIRA et al., 2016). Neste sentido, os
dados comentados por esses autores concordam e
discordam, simultaneamente, com parte dos dadosobservados no presente estudo, pois, aqui, o perfil
das vítimas também é formado por jovens, porém
de etnia parda.

4 Conclusão

terização desses grupos e das realidades em que vivem pode subsidiar ações públicas que possibilitem minimizar a ocorrência de fatos violentos ou
até mesmo preveni-los.
A ausência de estudos dessa natureza no Recôncavo sul baiano estimulou a realização desta pesquisa documental. A partir dela, pode-se constatar que
o perfil modal das vítimas de crimes de homicídio
e suicídio é de indivíduo do sexo masculino, solteiro, pardo, instrução 1o grau completo ou incompleto. Os crimes ocorreram, na sua grande maioria,
na zona urbana e foram praticados predominantemente com armas de fogo. Naquelas oportunidades, ocorreram mais suicídios e predominou o enforcamento. Deve-se acrescentar ainda que as taxas de morte intencionais foram de 50,49. 54,34 e
59,09 mortes para cada grupo de 100.000 habitantes residentes nessa região fisiográfica.
Apesar de este estudo ter produzido informações
que preenchem lacunas existentes nas comunidades regionais, alguns aspectos merecem reflexão e
também ser objetos de outras pesquisas, tais como:
a não investigação de motivos que levaram aos delitos e as características socioeconômicas dos envolvidos nos crimes. Essas merecem ser investigadas para se conhecer detalhadamente os condicionantes ou interferentes no fenômeno.
Durante os registros das ocorrências delituosas,

A violência é um fenômeno social e multicausal.
Embora inúmeros programas sociais tenham sido
criados no Brasil, a redução das desigualdades sociais não foi alcançada na sua plenitude. Os atores
envolvidos neste fenômeno vivem condições muito heterogêneas, o que cria cenários diferentes para os diversos tipos de violência e crimes violentos
intencionais.
Considerando que diversos grupos humanos estão
envolvidos, também, com fatos violentos, a carac-

pôde-se observar que os familiares das vítimas demonstram um conformismo incomum frente à perda de um ente. Isto remete para algumas inferências, é possível que os valores religiosos, humanos
e sociais tenham se perdido ao longo dos anos, o
que, possivelmente, tenha sido um fator que facilitou a entrada da vítima no mundo do crime. Isso,
no pior das hipóteses, projeta um cenário de continuação da violência.
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PROFILE OF HOMICIDE AND SUICIDE VICTIMS IN MUNICIPALITIES OF THE RECONCAVO OF
BAHIA IN THE PERIOD FROM 2013 TO 2015
Abstract
The objective of this study is to describe the socio-demographic profile of the victims of homicides and suicides in 26 municipalities of the Reconcavo (geographic region located in Bahia that
surrounds interior and coast), a documentary, descriptive, qualitative and quantitative research
was carried out. Information on the main characteristics of the victims and types of crimes practiced was obtained from the Information System of Administration of Expertise (SIAP), existing
in the Public Security Secretariat of the State of Bahia, in the Department of Technical Police, located in the municipality of Santo Antonio of Jesus. These data refer to the period from 2013 to
2015 from the jurisdiction of the 4th Regional Technical Police Corregidor. The variables studied
were: gender, age, marital status, ethnicity, educational level, place of crime, type of crime and
number of crimes. Data were presented in the form of tables and figures; absolute single frequency values were used. It was found that the victims of homicide have the modal profile, young, of
brown ethnicity, male with a degree of education 1o degree complete or incomplete, living in the
urban zone. As for the type of crime the one practiced the firearm was predominant. Regarding
the mortality rate, a growing phenomenon was observed from 2013 to 2015, with values of 50.4,
54.34 and 59.09 cases per group of 100 thousand inhabitants.
Keywords: Violence. Murder. Suicide. Public health.

Referências
BARROS, E. N de et al. Prevalência e fatores associados
à violência por parceiro íntimo em mulheres de uma comunidade em Recife/Pernambuco, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 21, n. 2, p. 591-598, 2016.
BERTOL, C. E.; SOUZA, M de. Transgressões e adolescência: individualismo, autonomia e representações identitárias. Psicol. cienc. prof., v. 30, n. 4, p. 824-839, 2010.
BRAGA, L de L. Exposição à violência e comportamento suicida em adolescentes de diferentes contextos. 2011.
90 f. Dissertação de Mestrado (Psicologia) – Instituto de
Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, 2011.

CENTRO DE ESTUDOS DA METRÓPOLE – CEM.
Disponível em: <http://www.fflch.usp.br> Acesso em:
30 maio 2016.
CERQUEIRA, D. R. de C. Causas e consequências do crime no Brasil. 2010. 196 f. Tese (Doutorado em Economia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.
CERQUEIRA, D. R de C; COELHO, D. S. C. Redução da
Idade de Imputabilidade Penal, Educação e Criminalidade. Rio de Janeiro: Ipea, 2015.
CERQUEIRA, D. et al. Atlas da violência 2016. Brasília:
Ipea, 2016.

BRAGA, L de L.; DELL’AGLIO, D. D. Suicídio na adolescência: fatores de risco, depressão e gênero. Contextos
Clínic, v. 6, n. 1, p. 2-14, 2013.

CHESNAIS, J. C. A Violência no Brasil: causas e recomendações políticas para a sua prevenção. Ciência &
Saúde Coletiva, v. 4, n. 1, p. 53-69, 1999.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de
2012. Disponível em: <http://www.saude.gov.br> Acesso em: 25 maio 2016.

COSTA, F. A. M. M.et.al. Mortes por homicídios. Rev.
Latino-Am. Enfermagem, v. 22, n. 6, nov./dez. 2014. Disponível em: <http://www.eerp.usp.br>. Acesso em: 25
maio 2016.

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde | Salvador, v. 7, n. 7, p. 53-64, jan./jun. 2018 | 62

BORGES, G.S.S. | Perfil de vítimas de homicídios e suicídios em municípios do recôncavo baiano no período de 2013 a 2015

D’OLIVEIRA. A. F. P. L., et al. Fatores associados à violência por parceiro íntimo em mulheres brasileiras. Rev
Saúde Pública, v. 43, n. 2, p. 299-310, 2009.

MINAYO, M. C de S. Violência contra crianças e adolescentes: questão social, questão de saúde. Rev. Bras. Saude
Mater. Infant., v. 1, n. 2, p. 91-102, 2001.

FERREIRA, V. P. et al. Prevalência e fatores associados à
violência sofrida em mulheres encarceradas por tráfico
de drogas no Estado de Pernambuco, Brasil: um estudo transversal. Ciênc. saúde coletiva, v. 19, n. 7, p. 22552264, 2014.

MORAES, A de et al. Investigação criminal de homicídios.
Brasília: Ministério da Justiça, 2014.

FUKUMITSU, K. O. O psicoterapeuta diante do comportamento suicida. Psicologia USP, v. 25, n. 3, p. 270-275,
2014.
FREITAS, H. Análise de dados qualitativos: aplicações
e as tendências mundiais em Sistemas de Informação.
Revista de Administração da USP, São Paulo, v. 35, n. 4,
p.84-102, 2000.
GABATZ, Ruth Irmgard Bärtschi et al. Fatores relacionados à institucionalização: perspectivas de crianças vítimas de violência intrafamiliar. Rev. Gaúcha Enferm.
(Online), Porto Alegre ,v. 31, n. 4, p. 670-677, dez. 2010.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script
=sci_arttext&pid=S1983-14472010000400009&lng
=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 jan. 2018.
GONSAGA, R. A. T. et al. Avaliação da mortalidade por
causas externas. Rev. Col. Bras. Cir., v. 39, n. 4, p. 263267, 2012.
HUGO, S. et al. Mortes e crimes cometidos com armas
de fogo na Cidade Autônoma de Buenos Aires, 2002.
Ciênc. saúde coletiva, v. 11, supl. p. 1235-1246, 2006.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2010. Disponível em: <http://www.ibge.
gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010>. Acesso
em: 06 jul. 2016.

OLIVEIRA, K. B.; OLIVEIRA, G. G de. Olhares sobre
a prevenção à criminalidade. Belo Horizonte: Instituto
Elo, 2009.
PEGORARO, O. A. Ética e bioética: da subsistência à
existência. Petrópolis: Vozes, 2002.
PEIXOTO, B. T.; LIMA, R. S de; DURANTE, M. O. Metodologias e criminalidade violenta no Brasil. São Paulo
em Perspectiva, v. 18, n. 1, p. 13-21, 2004.
PINO, A.. Violência, educação e sociedade: um olhar sobre o Brasil contemporâneo. Educ. Soc., v. 28, n. 100, p.
763-785, 2007.
PONCHIROLLI, O. Reflexão Antropológica da Violência a partir das atividades liberativas da filosofia de Schopenhauer. Kalagatos Revista de Filosofia, v. 6, n. 11. p. 111115, 2009.
SA, S. D.; WERLANG, B. S. G.. Homicídio seguido de
suicídio na cidade de Porto Alegre. Estud. psicol., Campinas, v. 24, n. 2, p. 181-189, 2007.
SAGIM, M. B. Violência doméstica observada e vivenciada por crianças e adolescentes no ambiente familiar. 283f.
2008.Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Ciência
e Letras de Ribeirão Preto/USP, 2008.
SARAIVA, C. B. Suicídio: de Durkheim a Shneidman, do
determinismo social à dor psicológica individual. Rev.
Psiquatria Cliníca, v. 31, n. 3, p. 14, 2011.

KOURY, M. G. P. Medos urbanos e mídia: o imaginário
sobre juventude e violência no Brasil atual. Soc. estado,
v. 26, n.3, p. 10, 2011.

SILVA, H. P. L. Homicídios no Estado da Bahia e seus determinantes socioeconomicos. 80 f. 2012. Dissertação
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde do Departamento de Saúde da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié-Ba, 2012.

MAIA, A. C.; BARRETO, M. Violência contra crianças e
adolescentes no Amazonas: análise dos registros. Psicol.
estud., v. 17, n. 2, p. 195-204, 2012.

SOUZA T.O et. al. Evolução da mortalidade por homicídio no Estado da Bahia, Brasil, no período de 1996 a
2010. Rev. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 19, n. 6, jun. 2014.

MELO, D. L. B de.; CANO, I. Índice de homicídios na adolescência: IHA 2009-2010. Rio de Janeiro: Observatório
de Favelas, 2012.

TRINDADE, R. F. C da.; et al. Mapa dos homicídios por
arma de fogo: perfil das vítimas e das agressões. Rev. Esc
Enferm USP, v. 49, n. 5, p. 748-755, 2015.

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde | Salvador, v. 7, n. 7, p. 53-64, jan./jun. 2018 | 63

BORGES, G.S.S. | Perfil de vítimas de homicídios e suicídios em municípios do recôncavo baiano no período de 2013 a 2015

TURECKI, G. O suicídio e sua relação como comportamento impulsivo-agressivo. Rev. Bras. Psiquiatr., v. 21,
supl. 2, p. 18-22, 1999.
WAISELFISZ, J. J. Mapa da Violência: mapa da violência
2013 mortes matadas por armas de fogo. Disponível em:
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013>. Acesso
em: 16 maio 2016.

ZANDOMENIGHI, R. C.; MARTINS, E. A. P.; MOURO,
D. L. Ferimento por projétil de arma de fogo: um problema de saúde pública. REME: Revista Mineira de Enfermagem, v. 15, n. 3, p. 412-420, jul./set. 2011.

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde | Salvador, v. 7, n. 7, p. 53-64, jan./jun. 2018 | 64

HIPOTERMIA TERAPÊUTICA EM
RECÉM-NASCIDOS DE UNIDADES
DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Jamile Horrana Souza de Jesus*
Priscila Manuela Maciel Santos**
Resumo
A hipotermia induzida é uma técnica utilizada para minimizar ou até sanar danos causados pela
asfixia perinatal e consiste em submeter o recém-nascido a uma temperatura de 33,5ºC a partir
das 6 primeiras horas de vida e, após 72 horas de resfriamento, reaquecer o mesmo de forma lenta. O objetivo do estudo foi descrever a utilização da técnica e demonstrar os cuidados de enfermagem prestados ao recém-nascido em uso da hipotermia induzida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, nos últimos 12 anos, de caráter
exploratório, do tipo revisão integrativa da literatura, através das bases de dados da LILACS, Pubmed, Medline, Scielo e Bireme, utilizando as seguintes palavras-chave: Hipotermia; Hipotermia
induzida; Asfixia neonatal; Encefalopatia hipóxico-isquêmica. Os resultados estão apresentados
em tabela, gráficos e fluxograma. Abordaram-se os critérios para utilização da hipotermia induzida, a forma como a técnica é realizada e os cuidados prestados pela enfermagem ao recém-nascido submetido ao tratamento. Acredita-se que a hipotermia induzida, se realizada de forma correta por profissionais capacitados, é capaz de melhorar, de forma significativa, o prognóstico do
recém-nascido que foi submetido à técnica.
Palavras-chave: Hipotermia. Hipotermia induzida. Asfixia neonatal. Encefalopatia hipóxico-isquêmica.

1 Introdução
A hipotermia terapêutica ou hipotermia induzida é
a técnica de reduzir a temperatura corporal do indivíduo para um padrão preestabelecido, com o intuito de minimizar danos cerebrais ocasionados por

asfixia perinatal (ANDRADE et al., 2011; ZHU et
al., 2004).
Resfriar o recém-nascido até 33,5ºC a partir das primeiras 6 horas de vida e manter o resfriamento por
até 72 horas reduz o risco de morte e as sequelas que

* Enfermeira. Especialista em Enfermagem em UTI neonatal e pediátrica pela Atualiza Cursos. E-mail: jamilehorrana@hotmail.com.
** Enfermeira. Especialista em Enfermagem em UTI neonatal e pediátrica pela Atualiza Cursos. Email:
priscila.maciell@hotmail.com.
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podem ocorrer devido à asfixia perinatal, além de
causar poucos efeitos indesejáveis nos neonatos
submetidos a esta técnica (ARAÚJO et al., 2008;
PRANDINI et al., 2005; SHANKARAN et al., 2002).

mentos de alto custo, sendo realizadas, em alguns
momentos, adaptações locais que colaboram para
o crescimento dos riscos decorrentes do tratamento (RAMALHOSO, 2014).

Os primeiros indícios de que a hipotermia evitava
danos cerebrais ocorreu em 1956. Neste período,
foram realizados estudos nos quais pessoas foram
submetidas a uma temperatura de 23ºC, melhorando os danos cerebrais, contudo, acarretando vários
efeitos indesejados. Na década de 60, foram feitos
estudos não controlados em neonatos que surtiram
efeitos positivos, porém, após um período, deixou
de ser investigado (ARAÚJO et al., 2008).

As principais causas da asfixia perinatal são: hipotensão ou hipertensão materna, cardiopatia materna, ruptura prematura de membranas, malformações congênitas, prematuridade ou pós-maturidade, infecção congênita, placenta prévia/descolamento prematuro de placenta, prolapso de cordão,
imaturidade pulmonar, pneumotórax no neonato,
entre outras (RODRIGUES, 1999).

O primeiro local a realizar a hipotermia induzida
em recém-nascidos com encefalopatia hipóxico-isquêmica foi a Unidade de Cuidados Intensivos
Neonatais, do Serviço de Neonatologia do Hospital de Santa Maria, em novembro de 2009, onde foram tratados 29 recém-nascidos em um período de
18 meses, todos necessitaram de reanimação avançada e apresentaram acidose metabólica (GRAÇA;
SAMPAIO; MONIZ, 2011).
A asfixia perinatal ocorre pelo transporte ineficaz
de oxigênio e nutrientes por via transplacentária,
gerando má perfusão dos órgãos do feto, o que desencadeia alguns distúrbios como hipoxemia, hipercapnia e acidose metabólica. Nesse processo,
partes do sistema nervoso central são privadas de
fluxo sanguíneo e, por consequência, de oxigênio
por um período de tempo que pode levar à lesão cerebral, caracterizada por paralisia cerebral e efeitos
cognitivos (RODRIGUES, 1999; US NATIONAL
INSTITUTES OF HEALTH, 2014).
De acordo com a World Health Organization (2006),
1 a cada 1.000 nascidos vivos morrem por asfixia
em países desenvolvidos, e 7 a cada 1.000 nascidos
vivos morrem por asfixia em países em desenvolvimento. Nos países subdesenvolvidos, estão presentes as maiores taxas de mortalidade e sequelas
resultantes da asfixia perinatal, visto que, nestes locais, há deficiência na disponibilidade de equipa-

A asfixia neonatal pode ser diagnosticada a partir de
alguns critérios, a saber: Apgar no 5º minuto menor
que seis; tempo de reanimação maior que um minuto; comprometimento sistêmico; e comprometimento neurológico. Este é o que possui maior prevalência, estando associado a eventos clínicos precoces ou tardios (ROSA, 2005).
A encefalopatia hipóxico-isquêmica geralmente
ocorre em neonatos a termo e é caracterizada por
um conjunto de sinais e sintomas que afetam, além
do sistema nervoso central, alguns órgãos, como
pulmões, coração, rins, intestino e fígado, e está diretamente relacionada à asfixia perinatal (LAVOR,
2015).
Segundo Ramalhoso (2014), é importante que a encefalopatia seja diagnosticada no primeiro período de vida, pois, quanto mais precocemente forem
realizados o diagnóstico e a indicação à hipotermia,
maior será a probabilidade de êxito terapêutico. Leve-se em conta que, após iniciada, a hipotermia deve ser mantida por 72 horas, sem que haja variação
da temperatura central do recém-nascido, por meio
de uma monitorização constante.
Diante do exposto, torna-se clara a necessidade de
realizar estudos randomizados e controlados que
tenham como foco a utilização da hipotermia terapêutica em UTI neonatal, a fim de encontrar, nos
próximos anos, publicações que comprovem sua
eficácia, contribuindo para o uso e a qualidade da
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assistência prestada a recém-nascidos nas UTIs
neonatais.
Nesse sentido, tem-se como objetivo do estudo descrever a utilização da técnica e demonstrar os cuidados de enfermagem prestados ao recém-nascido
em uso da hipotermia induzida na UTI neonatal.
Espera-se obter resultados que enfatizem a eficácia
da hipotermia em recém-nascidos com encefalopatia hipóxico-isquêmica.

2 Metodologia
Refere-se a um estudo bibliográfico de caráter exploratório, do tipo revisão integrativa da literatura.
Visa demonstrar os benefícios do uso de hipotermia terapêutica em recém-nascidos de UTI neonatal, valorizando a técnica de uso e os cuidados de
enfermagem prestados durante o procedimento, a
fim de propor uma construção crítica acerca dos
dados explorados.
Para a seleção dos periódicos, realizou-se uma busca através da base de dados da LILACS, Pubmed,
MEDLINE, Scielo e Bireme. Foram utilizados periódicos publicados em português e inglês, no período de 2005 a 2017, com resgate de alguns artigos de anos anteriores, seguidos de tais descritores:
Hipotermia, hipotermia induzida, asfixia neonatal, encefalopatia hipóxica-isquêmica. Inicialmente, foram selecionados 93 artigos, dos quais foram
excluídos aqueles que, apesar de possuírem os descritores citados acima, não se enquadravam diretamente no assunto desejado e se apresentavam repetidos durante a busca. Em seguida, foi realizada leitura superficial, sendo incluídos para estudo
e aprofundamento de todo o trabalho 20 periódicos, a fim de expor as ideias e os resultados satisfatórios.
Os resultados serão expostos de acordo com as frequências simples, que correspondem ao ano de publicação, formação dos principais autores dos periódicos, revistas de publicação e as principais temáticas abordadas entre eles. Serão apresentados

em tabela, gráficos e fluxograma a serem mostrados no decorrer do trabalho. As informações que
estarão contidas na pesquisa serão fundamentadas
através de autorias já publicadas, sendo, então, esclarecido que as ideias foram formuladas para embasar a publicação do estudo em questão, respeitando sempre os direitos dos autores, como assegurado pela lei 9.610/98, capítulo I, Art. 22, que
garante ao autor os direitos morais e patrimoniais
sobre a obra que criou. Dessa forma, fica estabelecido que qualquer hipótese de plágio deverá ser
desconsiderada.

3 Resultados e discussão
Para uma abordagem digna da temática, buscaram-se estudos que enfatizassem os principais fatores
que levam à indicação da hipotermia, a forma na
qual a técnica deve ser realizada e os cuidados de
enfermagem prestados ao recém-nascido submetido à hipotermia induzida. Foi possível identificar que os anos predominantes de publicação
foram 2011, 2014 e 2015, com 3 publicações cada,
com um decréscimo de 1999 a 2008, sendo que, em
2005, houve 2 publicações, como mostrado na Tabela 1.
Tabela 1. Descrição do ano de publicação dos estudos sobre encefalopatia hipóxico-isquêmica e hipotermia terapêutica. Salvador-BA, 2017 (continua)
Ano de publicação

N*

1999

1

2000

1

2001

1

2002

1

2004

1

2005

2

2006

1

2008

1
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Tabela 1. Descrição do ano de publicação dos estudos sobre encefalopatia hipóxico-isquêmica e hipotermia terapêutica. Salvador-BA, 2017 (conclusão)
Ano de publicação

N*

2011

3

2012

2

2014

3

2015

3

2017

1

Fonte: produção do próprio autor.
*N = número de exemplares.

Em relação ao número de estudos publicados em
2017, considera-se o fato de estarmos com a conclusão do ano em andamento, acreditando que, neste
ano, poderemos encontrar um número maior de
estudos divulgados sobre hipotermia terapêutica,
realizados no ano anterior.
Ao observar o Gráfico 1, é possível identificar que
várias áreas da saúde realizam estudos sobre encefalopatia hipóxico-isquêmica, hipotermia induzida e cuidados prestados ao recém-nascido submetido à técnica. No entanto, verifica-se que a Neonatologia representa a profissão com maior número
de publicações, estando presente em 47% dos periódicos, seguida da Pediatria, com 5 publicações e
uma porcentagem de, aproximadamente, 29%.

Gráfico 1. Formação do principal autor dos artigos acessados sobre a temática abordada. Salvador-BA, 2011

Fonte: produção do próprio autor.
Ainda no Gráfico 1, observa-se que as demais profissões expostas representam 6%, correspondendo
a 1 publicação, cada. Diante disso, conclui-se que
a encefalopatia hipóxico-isquêmica e a hipotermia induzida são temáticas que preocupam muitos profissionais de saúde, os quais, em conjunto,
podem planejar a criação de protocolos e o treinamento dos profissionais para utilizarem a técnica,
a fim de reduzir a morbimortalidade decorrente da
asfixia perinatal.

A redução das taxas de morbimortalidade devido
à asfixia perinatal é um item capaz de ser resolvido
nas primeiras horas de vida de um recém-nascido,
se os profissionais atuantes na sala de parto e na
UTI neonatal estiverem devidamente capacitados
para identificar, de forma precoce, os casos em que
tenham a necessidade de utilizar a hipotermia induzida, realizando um trabalho conjunto com toda
a equipe, com o objetivo de intervir, de forma favorável, na vida desses indivíduos, como mostra a
Figura 1, a seguir.

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde | Salvador, v. 7, n. 7, p. 65-75, jan./jun. 2018 | 68

JESUS, J.H.S.; SANTOS, P.M.M. | Hipotermia terapêutica em recém-nascidos de unidades de terapia intensiva neonatal

Figura 1. Fluxograma representando os critérios de utilização da hipotermia induzida. Salvador-BA, 2017

Fonte: produção do próprio autor.
A hipotermia induzida deve ser iniciada em até 6
horas de vida, como apresentado no fluxograma,
pois, quanto mais tempo se perde, menor é a eficácia do tratamento, podendo levar o paciente a
apresentar diversas sequelas, inclusive ocasionar a
morte. Nesse sentido, é conveniente afirmar que,
além do tempo de início do tratamento, existem
outros fatores que são determinantes para que o
mesmo ocorra, incluindo o compromisso da equi-

pe e os materiais adequados para se obter resultados satisfatórios.
O resultado do trabalho realizado deve vir junto
com produções científicas, para que a teoria e a prática sejam comprovadas através de dados verídicos
publicados em revistas especializadas em divulgação, a fim de promover um conhecimento seguro
acerca do assunto em estudo.

Gráfico 2. Revistas de publicação dos artigos da temática em estudo. Salvador-BA, 2017

Fonte: produção do próprio autor.
Como visto no Gráfico 2, as revistas Jornal de Pediatria, Pediatrics e Nascer e Crescer apresentam
maior número de publicações, obtendo um total

de 6 estudos, publicando mais de 50% dos periódicos. E as demais revistas visualizadas publicaram
somente 1 estudo, cada.
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Faz-se necessária, contudo, a publicação de um
quantitativo maior de pesquisas realizadas, visando ao aprofundamento e aperfeiçoamento da técnica de hipotermia induzida, como forma de minimizar danos causados pela asfixia perinatal. É evidente que as descobertas estatísticas irão adquirir
credibilidade se forem divulgadas em revistas científicas renomadas.

Dos 20 periódicos selecionados nas bases de dados, foi possível expor como variáveis as principais
temáticas abordadas entre eles (Gráfico 3). Destacam-se, assim: hipotermia induzida em 14 (46%)
dos estudos, encefalopatia hipóxico-isquêmica em
11 (37%) dos estudos e asfixia perinatal em 5 (17%)
dos 20 estudos.

Gráfico 3. Principais temáticas dos artigos acessados nas bases de dados. Salvador-BA, 2017

Fonte: Produção do próprio autor.
Fica esclarecido que foi(foram) encontrada(s) uma
ou mais temáticas num mesmo estudo, com exceção de 5 publicações que enfatizaram apenas hipotermia induzida, 3, apenas encefalopatia hipóxico-isquêmica e 3, somente asfixia perinatal.

3.1 Critérios para início do tratamento
com hipotermia induzida
Para que um recém-nascido inicie o seu tratamento com hipotermia induzida, é necessário que ele
passe por uma avaliação de rastreio, com o objetivo
de identificar os casos em que o tratamento acarretará benefícios (GRAÇA et al., 2012).
Os critérios para a indicação do tratamento utilizando hipotermia induzida são: recém-nascidos
com idade gestacional a partir de 36 semanas, menos de 6 horas de vida, Apgar igual ou inferior a 5
aos 10 minutos de vida, tempo de reanimação superior a 10 minutos, pH do sangue do cordão umbilical < 7,0, défice de bases igual ou superior a 16

mmol/L na primeira hora de vida, convulsões, encefalopatia moderada/grave e eletroencefalograma
de amplitude integrada com alteração da atividade
de base. Não é necessário, porém, que um paciente
apresente todos estes critérios para que se indique
a hipotermia. Outro item muito importante para
sua realização é esclarecer os pais sobre a técnica,
sobre a ausência de evidência científica e a obtenção do consentimento informado (GRAÇA; SAMPAIO; MONIZ, 2011; GRAÇA et al., 2012; PROCIANOY, 2012).
O diagnóstico da encefalopatia hipóxico-isquêmica
é empregado apenas em recém-nascido a termo ou
prematuros tardios, sem anomalias congênitas. Bebês com peso inferior a 1.500g prematuros, nascidos com menos de 35 semanas, não devem ser submetidos ao uso da hipotermia terapêutica, mediante o reconhecimento da relevância de regulação térmica neste grupo de recém-nascidos, bem como a
possibilidade da ocorrência de eventos nocivos relacionados à hipotermia (SOUSA; VILAN, 2011).
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Tem-se discutido sobre a utilização da hipotermia
induzida em recém-nascidos entre 32 e 36 semanas,
contudo, o resfriamento é realizado apenas na cabeça, mantendo a temperatura corporal de 36,1 a 37ºC,
já que o resfriamento por completo pode levar o paciente a apresentar um quadro de hipotermia (US
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2014).
Outra questão que também vem sendo estudada é
com relação ao tempo do tratamento, pois se verifica a possibilidade de início variando de 6 a 24
horas e continuando por 96 horas, isto por conta
do tempo que se tem levado para o recém-nascido
chegar à unidade de terapia intensiva (US NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2017).

3.2 Técnica para realização da hipotermia
induzida
O procedimento deve ser realizado em hospitais
com suporte perinatal diferenciado, que disponibilizem todos os equipamentos necessários para a
execução correta da técnica, uma equipe multidisciplinar capacitada para a otimização do diagnóstico, tratamento de comorbidades e complicações,
bem como a determinação de um prognóstico prévio e preciso (GRAÇA; SAMPAIO; MONIZ, 2011).
Segundo Ramalhoso (2014), a hipotermia terapêutica aplicada de forma correta tem a capacidade de
minimizar possíveis danos causados pela encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal, sendo estes: hipotensão, coagulopatia, insuficiência renal, alterações hepáticas, infecção, hipertensão pulmonar.
Se, após 10 minutos de vida, o recém-nascido demonstrar sinais de indicação para o uso da hipotermia terapêutica, é necessário, de imediato, iniciar a
hipotermia passiva, que consiste na retirada de fontes de calor como, por exemplo, o berço de calor radiante na sala de parto ou a incubadora aquecida
na unidade neonatal. O recém-nascido deverá ser
mantido somente com fraldas para facilitar as perdas de calor naturais, monitorizando-se sua temperatura através de termômetro retal e registrando a
cada 15 minutos. O neonato precisará estar sedado,

visto que o estresse resultante da exposição ao frio
poderá impedir a ação neuroprotetora da hipotermia terapêutica (SOUSA; VILAN, 2011).
Após o diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica, o paciente deve ser monitorizado através
do eletroencefalograma de amplitude integrada, porém este exame não pode atrapalhar o início da hipotermia induzida e nem pode ser utilizado como único critério de utilização ou não utilização
da mesma. Tal monitoramento deverá ocorrer de
forma contínua, desde o início da hipotermia até
o final do reaquecimento, com o objetivo de prever possíveis convulsões e prevenir complicações
(GRAÇA et al., 2012; RAMALHOSO, 2014).
Durante o preparo da incubadora para receber o recém-nascido que irá realizar a hipotermia, a mesma
deverá estar aberta e ser aquecida a uma temperatura de 33,5ºC, o colchão térmico deverá estar a uma
temperatura em torno de 4ºC e deve-se colocar um
lençol em cima do colchão para auxiliar na mudança de decúbito, prevenindo, assim, lesões cutâneas
(GRAÇA et al., 2012; PROCIANOY, 2012).
Segundo Ramalhoso (2014), se o período inicial
ocorrer ainda em sala de parto, é importante que
o berço aquecido seja desligado e o recém-nascido transportado para UTI neonatal em incubadora desligada.
No momento da admissão do recém-nascido na
UTI neonatal, deve-se colocá-lo na incubadora sobre colchão térmico, inserir sonda retal e fixá-la para identificar qualquer deslocamento, monitorizar
diurese, instalar acesso venoso periférico ou central,
inserir ou trocar cateter umbilical arterial e venoso
de duplo lúmen para facilitar as coletas de hemocultura, realizar exames laboratoriais, verificar peso, comprimento e perímetro cefálico, frequência
cardíaca, saturação, PAM invasiva, aplicar eletrodos
para monitoramento da função cerebral (GRAÇA
et al., 2012; RAMALHOSO, 2014).
De acordo com Graça et al. (2012), é necessário que
a antibioticoterapia seja introduzida logo após a co-
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lheita da hemocultura, com o intuito de prevenir
um possível quadro de infecção grave.
Ao iniciar a hipotermia induzida, é preciso registrar o horário e verificar, de forma regular, o posicionamento correto das sondas térmicas e a temperatura da incubadora, mantendo-a em 33,5ºC. É
necessária a utilização de uma almofada protetora
para evitar possível aquecimento cerebral (GRAÇA
et al., 2012; RAMALHOSO, 2014).
Após 72 horas do tratamento com hipotermia induzida, o reaquecimento necessitará ser realizado
de forma lenta, retirando o colchão térmico e elevando a temperatura de 0,1 a 0,5ºC a cada hora, até
alcançar uma temperatura retal de 36,5 a 37ºC. O
procedimento deverá durar em torno de 12 horas,
porém o monitoramento precisa ser mantido por,
pelo menos, 24 horas, para assegurar que o reaquecimento foi realizado de forma correta e segura
(GRAÇA et al., 2012; PROCIANOY, 2012; RAMALHOSO, 2014).
Segundo Graça et al. (2012), durante o tratamento
com hipotermia induzida é necessário que seja realizada uma monitorização precisa, para que o recém-nascido possa ter o suporte vital do qual necessita. A temperatura do colchão e a temperatura
da pele devem ser verificadas a cada 1 hora, nas primeiras 12 horas, após este tempo, a cada 4 horas. Os
sinais vitais devem ser aferidos a cada 15 minutos
durante as primeiras 4 horas, nas 8 horas seguintes,
a cada 1 hora, e até terminar o esfriamento, verificar a cada 2 horas. Realizar no início do tratamento exames de hemograma, plaquetas, glicose, ureia,
creatinina, cálcio, magnésio, TP, TTPA, TGO, TGP
e eletrólitos e repetir nas próximas 24, 48 e 72 horas
(PROCIANOY, 2012).
Segundo Hickey et al. (2000), a eficácia do tratamento utilizando hipotermia vai depender da temperatura a que o recém-nascido será submetido, já
que temperaturas muito baixas ou muito altas podem desencadear efeitos contrários ao desejado.
Durante o tratamento, é indispensável que a temperatura do paciente seja devidamente monitori-

zada, pois seu controle inadequado pode ocasionar
o que se chama de cold-injury syndrome, caracterizada por uma série de complicações clínicas como:
escleroma, eritema cutâneo, acrocianose, hemorragia pulmonar, insuficiência renal, hipoglicemia,
distúrbios ácidos básicos e eletrolíticos, coagulação
intravascular disseminada, risco aumentado de infecções e distúrbios cardiovasculares significativos
(SOUSA; VILAN, 2011).

3.3 Cuidados de enfermagem prestados
ao recém-nascido submetido à hipotermia
induzida
Dentre os cuidados a serem prestados ao recém-nascido durante a hipotermia induzida, é necessário aferir a temperatura retal de forma contínua ou
a cada 20 minutos, evitando que a mesma ultrapasse o intervalo pretendido. Nos casos em que a temperatura retal se apresente <34ºC, serão tomadas
algumas medidas, como: cobrir o recém-nascido
com uma ou mais cobertas, colocar luva com água
quente ou bolsa de gel aquecido dentro da incubadora sem contato direto com o recém-nascido e ligar a incubadora no mínimo. Já nos casos em que
a temperatura estiver >35ºC, será preciso retirar as
medidas de aquecimento, abrir as portas da incubadora e colocar luvas com água fria ou bolsa de gel a
uma temperatura de 10ºC próximo do recém-nascido (GRAÇA et al., 2012).
É preciso estar atento ao quadro de bradicardia sinusal, pois é uma resposta esperada em pacientes
hipotérmicos, porém essa frequência cardíaca não
poderá estar <80 batimentos por minuto, se isto
acontecer, deve-se ajustar a temperatura- alvo para
34ºC. Em alguns casos, pode ocorrer taquicardia e
é possível que sua causa seja por conta de dor ou algum desconforto, devendo melhorar estes sintomas
por meio da sedação (GRAÇA et al., 2012; PROCIANOY, 2012).
Estudos comprovam que a dor e o estresse aos quais
os recém-nascidos são expostos durante a hipotermia têm influência direta na efetividade do tratamento, ocasionando resultados contrários ao efei-
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to neuroprotetor. Por conta disso, apela-se para o
uso de medicações para manejo da dor, atentando-se, entretanto, para sua aplicação, que deve ser,
inicialmente, em doses baixas. Tal procedimento
torna-se fundamental enquanto o recém-nascido
estiver mantido no período de resfriamento (RAMALHOSO, 2014).
Durante o tratamento, o estado neurológico do recém-nascido deve ser avaliado de forma criteriosa, observando-se a resposta a estímulos, o esforço
respiratório, os movimentos espontâneos, a evolução do perímetro cefálico e se há presença de convulsão. É importante salientar que a regularização do traçado do eletroencefalograma de amplitude integrada nas primeiras 48 horas e/ou a melhora clínica do recém-nascido às 6 horas de vida
é(são) sinal(ais) positivo(s) para seu prognóstico,
porém não representa indicação para suspender o
tratamento com a hipotermia (GRAÇA et al., 2012;
MARGOTTO; ZACONETA, 2015).
O reaquecimento deverá ser suspenso sempre que
o recém-nascido apresentar convulsões e/ou hipotensão, as quais deverão ser tratadas antes de sua
retomada. O neonato não poderá apresentar convulsões por, pelo menos, 2 horas antes do tratamento e, em casos de hipotensão, deverá ser administrado um bolus de volume, podendo ser necessária, também, a realização do ecocardiograma
(GRAÇA et al., 2012).
A ventilação assistida só deverá ser realizada em recém-nascidos diagnosticados com encefalopatia hipóxico-isquêmica se estes apresentarem esforço respiratório ineficaz ou doença parenquimatosa pulmonar associada. Para a realização deste suporte,
poderá ser utilizada a ventilação convencional, a
de alta frequência, CPAP ou óxido nítrico, porém
a escolha do tipo de ventilação dependerá do protocolo de cada instituição (GRAÇA et al., 2012).
A enfermagem precisa estar atenta aos recém-nascidos que estão sendo submetidos à ventilação, a fim
de que não ocorra uma hiperóxia, devendo manter a
saturação entre 92% e 98%. Outro cuidado que a en-

fermagem deverá ter com esses pacientes é realizar
a aspiração de secreções, pois, com a hipotermia, a
secreção pulmonar fica mais espessa (GRAÇA et al.,
2012; MARGOTTO; ZACONETA, 2015).
O recém-nascido deve ficar restrito de fluídos durante a hipotermia e devem ser feitos registros da
diurese e balanço hídrico, mas, se o mesmo apresentar oligúria por mais de 8 horas, deverão ser administrados 20 ml/kg de volume com diurético, conforme prescrição médica. Deve-se verificar também
a glicemia capilar a cada 4 horas, mantendo os parâmetros da glicose de 50 a 150 mg/dl (GRAÇA et
al., 2012).
A alimentação do recém-nascido deverá ser iniciada no 2º dia de vida, por via parenteral e após a estabilização dos eletrólitos e da função renal. Já a
alimentação por via entérica só poderá ser iniciada
após 48 a 72 horas de vida, em uma quantidade mínima de leite materno ou fórmula semielementar
se o paciente estiver clinicamente estável (GRAÇA
et al., 2012; PROCIANOY; SILVEIRA, 2001; MARGOTTO; ZACONETA, 2015).
É importante que o profissional esteja atento aos
cuidados à pele do recém-nascido, visto que o tratamento da hipotermia leva a uma redução da perfusão da pele, tornando-se fundamental observar
edema periférico causado por asfixia grave e necrose na gordura subcutânea causada pelo atrito da pele com o material utilizado para resfriá-la (RAMALHOSO, 2014).

4 Conclusão
O desenvolvimento do presente estudo oportunizou uma análise de como a hipotermia terapêutica
deve ser realizada em recém-nascidos, nas unidades de terapia intensiva neonatal. Além disso, permitiu a coleta e explanação de dados bibliográficos
sobre as indicações da hipotermia terapêutica e os
cuidados prestados pela enfermagem aos pacientes
submetidos à técnica. Nesse sentido, os objetivos
propostos foram realmente alcançados.
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De modo geral, a hipotermia terapêutica é uma
técnica eficaz na redução de agravos neurológicos
causados pela asfixia perinatal, porém, é importante que o recém-nascido tenha acesso a essa técnica,
que os pacientes em risco de asfixia sejam identificados de forma precoce e que os profissionais estejam devidamente capacitados para realizar o tratamento de acordo com os protocolos estabelecidos
pelas instituições.
Os artigos e protocolos analisados conseguiram
demonstrar a situação dos estudos sobre a hipotermia terapêutica, possibilitando uma ampliada percepção da forma como a técnica deve ser realizada
para que se alcancem os efeitos esperados.

Dada a importância do assunto, torna-se necessária a realização de estudos randomizados e controlados para que as pesquisas bibliográficas já existentes possuam maior relevância. Isso levará, certamente, hospitais e maternidades a investirem em
recursos pessoais e materiais para a implantação da
técnica nos seus serviços.
A utilização da hipotermia terapêutica nas maternidades e unidades de terapia intensiva neonatal, contudo, possibilita melhor condição de vida à
criança e, consequentemente, aos familiares, reduzindo custos hospitalares e períodos de internação
ao longo da vida e proporcionando o contentamento da equipe multidisciplinar de saúde por reduzir sequelas causadas pela asfixia perinatal.

THERAPEUTIC HYPOTHERMIA IN NEWBORNS OF NEONATAL INTENSIVE THERAPY UNITS
Abstract
Induced hypothermia is a technique used to minimize or even cure damage caused by perinatal
asphyxia and consists of subjecting the newborn to a temperature of 33.5ºC from the first 6 hours of life and after 72 hours of cooling to reheat the same slowly. The objective of the study was to
describe the use of the technique and to demonstrate the nursing care provided to the neonate in
the use of induced hypothermia in the neonatal Intensive Care Unit (ICU). An exploratory literature review of the type integrative literature review was carried out in the last 12 years through
the LILACS, Pubmed, MEDLINE, Scielo and Bireme databases, using the following keywords:
Hypothermia; Induced hypothermia; Neonatal asphyxia; Hypoxic-ischemic encephalopathy. The
results are presented in table, graphs and flowchart. The criteria for the use of induced hypothermia, the way the technique was performed and the nursing care provided to the newborn undergoing treatment were discussed. It is believed that induced hypothermia, if performed correctly
by trained professionals, is capable of significantly improving the prognosis of the newborn who
was submitted to the technique.
Keywords: Hypothermia. Induced hypothermia. Neonatal asphyxia. Hypoxic-ischemic encephalopathy.
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Resumo
Objetivo: Analisar a atuação do enfermeiro emergencista no controle da sepse. Métodos: Esta pesquisa caracteriza-se por ser uma Revisão de Literatura descritivo-exploratória, de natureza qualitativa, com base em artigos científicos publicados pelo SciELO, LILACS e Instituto Latino Americano para estudos da Sepse (ILAS) na íntegra. O método utilizado foi a reflexão geral e
compreensão dos discursos propostos por Minayo. Resultados: Segundo os achados deste estudo, notou-se que, por se tratar de uma patologia de difícil identificação e ter um índice de morbimortalidade elevadíssimo, a sepse é um problema de saúde pública que necessita de uma visão
holística da equipe de saúde, principalmente da enfermagem. A adesão ao tratamento ligado à
Surviving Sepsis Campaign (Campanha sobrevivendo à sepse) resulta em agilidade no diagnóstico,
através de abordagem sistemática visando à otimização clínica do paciente e inserção do tratamento. Conclusão: Apesar dos avanços tecnológicos em relação ao diagnóstico e tratamento da
sepse, ainda existe alta taxa de morbimortalidade. O tratamento demanda custos altos e necessita de qualificação profissional para compreender os sinais e sintomas em tempo hábil. Diante da
complexidade do quadro, é necessária a participação de toda a equipe assistencial, sobretudo o
enfermeiro que executa procedimentos invasivos, logo, todos devem estar cientes dos cuidados
para prevenir o risco de infecção.
Palavras-chave: Sepse. Emergência. Enfermagem.

1 Introdução

uma perda anual de mais de 8 milhões de vidas, é

Mundialmente, a sepse é uma das mais comuns
doenças que matam e, apesar de ser responsável por

problema de saúde pública/privada (REINHART;

pouco conhecida. No Brasil, já é considerada um
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DANIELS; MACHADO, 2013; BOECHAT; BOECHAT, 2010). Segundo o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), o Brasil é campeão mundial
— ao lado da Malásia — em mortes por sepse.
O conceito de sepse abrange as situações nas quais
se estabelece uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS, do inglês Systemic Inflammatory Response Syndrome), desencadeada por um
agente agressor, associado a uma infecção sistêmica (SIQUEIRA-BATISTA, 2011; BOECHAT; BOECHAT, 2010).
Desse modo, sepse é uma síndrome clínica que se
manifesta em distintos espectros de gravidade e, caso não seja diagnosticada e tratada de forma correta, pode agravar-se com o decorrer do tempo e evoluir para óbito (VALEIRO; SILVA, 2012; SIQUEIRA-BATISTA, 2011). Usualmente, o início do quadro clínico se manifesta por alterações inespecíficas
e sutis dos sinais vitais, que decorrem do processo
infeccioso primário, do processo inflamatório subjacente e das disfunções orgânicas instaladas ou
em instalação. Os sinais e sintomas decorrentes do
insulto infeccioso primário dependem da localização do foco de infecção.
A sepse é frequentemente diagnosticada tardiamente. Pacientes e profissionais de saúde não suspeitam de sepse, e os sintomas clínicos e sinais laboratoriais atualmente utilizados para o diagnóstico, como febre, taquicardia, taquipneia ou alterações na contagem de leucócitos, não são específicos da sepse (REINHART; DANIELS; MACHADO, 2013).
A assistência terapêutica, incluindo a antimicrobiana, vai depender do local da infecção primária.
O controle do foco é peça fundamental para que
as defesas do hospedeiro, bem como a antibioticoterapia, tenham sucesso na eliminação do agressor.
Existe um aumento significativo da taxa de mortalidade em pacientes sépticos quando a escolha inicial
do esquema antimicrobiano é inadequada (DIAMENT, 2010).

A equipe de enfermagem tem um papel relevante no
diagnóstico e tratamento do paciente séptico, devido ao fato de permanecer, a maior parte do tempo, à
beira do leito, identificando e atuando frente às necessidades humanas básicas afetadas e contribuindo com a equipe multiprofissional na instituição
de tratamentos e cuidados pertinentes, precocemente, o que pode ajudar no aumento da sobrevida. É importante salientar a realização de uma assistência crítica de forma precisa e ágil, embasada em
conceitos, para que identifique as medidas eficazes e
modifique-as, proporcionando o pleno cuidado, auxiliando no tratamento adequadamente (BRASIL-SP, 2016; PENINCK; MACHADO, 2012).
Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo
de explanar sobre as vertentes da sepse, contextualizando a atividade do enfermeiro emergencista na
assistência do paciente com essa patologia. Devido
às experiências vivenciadas, percebemos o quanto a equipe multidisciplinar, destacando o enfermeiro emergencista, negligencia o reconhecimento dos sinais e sintomas da sepse. É válido, portanto, conhecer os aspectos da sepse, salientando para
a ação e conduta do enfermeiro emergencista na
assistência desses pacientes.

2 Metodologia
Esta pesquisa constitui-se de um estudo do tipo
descritivo-exploratório, de natureza qualitativa. Foram analisados artigos científicos adequados para
descrever e analisar a atuação do Enfermeiro Emergencista no controle de sepse. Estabeleceram-se como critérios de inclusão de artigos, além da ideia
principal, revisões de literaturas publicadas no período de 2009 a 2016. As buscas foram iniciadas
nas bases de dados eletrônicos disponíveis no SciELO, LILACS, BIireme, MEDLINE, Instituto Latino
Americano de Sepse (ILAS) e Revistas de Enfermagem online, utilizando como descritores: Sepse, Enfermagem e Emergência. Assim, foram encontrados 30 artigos referentes a paciente com sepse, sendo excluídos aqueles que não atendiam aos critérios
estabelecidos. Ao final, foram selecionados 13 arti-
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gos, sendo organizados em pastas nas quais constavam seus dados de identificação e uma síntese para
perceber vertentes sobre a Assistência de Enfermagem a pacientes com sepse. A análise dos dados teve como base o referencial teórico sobre a atuação
do enfermeiro emergencista no controle da sepse.

3 Resultados e discussão
3.1 Sepse – definindo o problema
Em 1914, desde que foi estabelecida a primeira relação direta entre a presença de microrganismos
na corrente sanguínea e o surgimento de sinais e
sintomas sistêmicos, muitas definições foram aplicadas à sepse. Atualmente, ela é definida como uma
síndrome clínica, em que a síndrome de resposta
inflamatória sistêmica (SIRS) não tem causa reconhecida, a não ser a associação com um foco infeccioso. Caracteriza-se por manifestações múltiplas,
que podem determinar disfunção ou falência de
um ou mais órgãos ou mesmo a sua morte (BOECHAT; BOECHAT, 2010; PENINCK; MACHADO,
2012; BRASIL, 2008).
A síndrome da resposta inflamatória sistêmica
(SIRS) é a disseminação sistêmica da resposta inflamatória, que, se for de origem infecciosa, recebe a denominação de sepse, sendo esta diagnosticada pela associação entre sinais clínicos de infecção (comprovada ou suspeita) e SIRS. O contexto
de sepse grave corresponde a situações de sepse associadas à disfunção de órgãos, hipoperfusão tecidual ou hipotensão arterial, podendo incluir acidose lática, oligúria ou alterações do estado mental. O termo choque séptico aplica-se às situações
de sepse com hipotensão arterial sistêmica refratária à ressuscitação volêmica e associada com anormalidades de perfusão tissular (PEREZ, 2009).

3.2 Epidemiologia
A sepse já é considerada um problema de saúde
pública no mundo. Estima-se que, em todo o mundo, de 20 a 30 milhões de pacientes sejam atingidos

por ano. Mundialmente, a cada hora, cerca de 1.000
pessoas e, a cada dia, por volta de 24 mil pessoas
morrem de sepse. Os índices de incidência ainda
são muito altos, mesmo em países que apresentam
taxas mais baixas. Nos países em desenvolvimento,
a sepse responde por 60 a 80% das vidas perdidas
na infância, com mais de 6 milhões de neonatos e
crianças afetados pela sepse a cada ano. É responsável por mais de 100 mil casos de sepse materna
a cada ano e, em alguns países, atualmente, é uma
ameaça maior durante a gravidez do que as hemorragias ou o tromboembolismo (REINHART; DANIELS; MACHADO, 2013).
Dentre todas as doenças que acometem pacientes
críticos, a sepse é motivo de grande preocupação
por ser a principal causa de morte nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI). Atualmente, cerca de 10
a 15% dos leitos das unidades de terapia intensiva
brasileiras são ocupados por pacientes com sepse,
totalizando 400 mil casos da doença por ano, com
taxa de mortalidade entre 10% e 64%. Em números
absolutos, o número de óbitos iguala ao número
de infartos agudos do miocárdio e supera aqueles
causados por câncer de mama e AIDS (PENINCK;
MACHADO, 2012).

3.3 Fisiopatologia
A sepse é resultado de uma complexa interação entre o microrganismo infectante e a resposta imune,
pró-inflamatória e pró-coagulante do hospedeiro
(HENKIN et al., 2009). É entendida também como
uma síndrome clínica em que a síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS) está associada
à infecção (BOECHAT; BOECHAT, 2010).
Durante anos, pensou-se que a sepse era resultado
de uma hiperestimulação do sistema imune. Entretanto, alguns estudos mostraram que a frequência
de uma resposta inflamatória sistêmica exagerada
é menor do que se pensava. A resposta do hospedeiro e as características do organismo infectante
são as principais variáveis fisiopatológicas da sepse.
Dessa maneira, ocorre progressão da sepse quando
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o hospedeiro não consegue conter a infecção primária por resistência à opsonização, à fagocitose, a
antibióticos e presença de superantígenos. (HENKIN et al., 2009)
Em função de as manifestações da sepse não serem
marcadas por um ictus, como acontece no infarto
agudo do miocárdio (IAM) ou no acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi), essa entidade nosológica frequentemente não é percebida em seus
estágios iniciais (VALEIRO; SILVA, 2012).
O progresso de sepse após lesão orgânica ou infecção é determinado não só pelo agente agressor
ou virulência do patógeno, mas, sobretudo, por caracteres genéticos do indivíduo. O somatório destes fatores combinados desencadeia uma série de
eventos imunológicos, metabólicos e hemodinâmicos que atinge o ponto mais elevado, que é o estado de sepse. A quebra de barreiras anatômicas, lesão orgânica ou a simples redução da imunidade de
um indivíduo possibilitam a invasão microbiana de
tecidos. Cada microrganismo tem um caráter molecular próprio. Esse caráter é denominado de Padrão Molecular Associado ao Patógeno (PAMPS).
(BOECHAT; BOECHAT, 2010).
Uma vez que invadem e multiplicam-se nos tecidos, esses patógenos são identificados por elementos do sistema imune inato através desses padrões
moleculares. As células do sistema imune inato,
como macrófagos, neutrófilos e linfócitos T, reconhecem elementos moleculares através de receptores que reconhecem padrões moleculares. Após esta fase de reconhecimento, sucedem-se vários eventos de ativação celular e produção de citocinas, cujo
resultado é a SIRS. Macrófagos e células dendríticas, uma vez ativadas, produzem grandes quantidades de citocinas pró-inflamatórias, como as interleucinas 1, 2, 6, 8, 12, (IL1, IL2, IL6, IL8, IL12),
que são capazes de promover inflamação tecidual.
(BOECHAT; BOECHAT, 2010; SIQUEIRA-BATISTA et al., 2011).
Na sepse, grandes quantidades de fator de necrose tumoral (TNF) levam a sintomas sistêmicos, au-

mento do metabolismo, hipotensão arterial e trombofilia, são eventos cruciais para a sepse. Além disso, a explosão respiratória, no interior de macrófagos e neutrófilos ativados, é responsável pela liberação de óxido nítrico, cujo efeito vasodilatador
e hipotensor irá contribuir para o choque séptico.
Citocinas anti-inflamatórias — como as interleucinas 4, 5, 10,11 e 13 (IL-4, IL-5, IL-10, IL-11, IL-13)
— também são produzidas, possibilitando o desenvolvimento de anergia e provocando um contexto de imunossupressão, a síndrome da resposta
anti-inflamatória compensatória (CARS). A regulação desse equilíbrio pró/anti-inflamatório é complexa (BOECHAT; BOECHAT, 2010; SIQUEIRA-BATISTA et al., 2011).
Um indivíduo com sepse pode perder cerca de 10%
do peso corporal em poucas semanas de doença.
A redução do retorno venoso, hipotensão e redução do débito cardíaco, além da trombose micro
vascular, associados produzem menor oferta de
oxigênio aos tecidos (DO2) e anaerobiose, com aumento progressivo da lactacidemia. A elevação do
lactato sérico é indício de baixa perfusão tecidual
e está associada à alta mortalidade na sepse. O lactato sérico, portanto, pode ser usado como marcador de gravidade bem como no manejo clínico da
sepse, uma vez que medidas terapêuticas instituídas
para promover a depuração de lactato sérico precocemente estão associadas ao melhor prognóstico do
paciente séptico (BOECHAT; BOECHAT, 2010; SIQUEIRA, 2011).

3.4 Diagnóstico
A sepse é frequentemente diagnosticada tardiamente. Pacientes e profissionais de saúde não suspeitam de sepse, e os sintomas clínicos e sinais laboratoriais atualmente utilizados para o diagnóstico, como febre, taquicardia, taquipneia ou alterações na contagem de leucócitos, não são específicos da sepse. A baixa conscientização a respeito de
sepse entre profissionais de saúde, como entidade
clínica distinta, é derivada da falta de sistemas confiáveis para ajudar na identificação e tornar mais
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rápida a provisão de cuidados. Seu reconhecimento em neonatos e crianças é ainda mais problemático, porque os sinais e sintomas podem ser sutis
e não específicos, mas a deterioração, geralmente, é rápida. A variação de parâmetros fisiológicos
normais com a idade é mais um fator contribuinte para as dificuldades na identificação precoce da
doença aguda (REINHART; DANIELS; MACHADO, 2013).
As manifestações clínicas da sepse decorrem do
processo infeccioso primário, do processo inflamatório subjacente e das disfunções orgânicas instaladas ou em instalação. Os sintomas e sinais decorrentes do insulto infeccioso primário dependem da localização do foco de infecção inicial. Incluem, geralmente, alterações do estado de consciência; taquipneia (hipoxemia/hipocapnia); febre
e leucocitose; acidose metabólica (láctica); intolerância periférica à glicose; oligúria; elevação da
ureia e creatinina plasmática; hipermetabolismo
e desnutrição. A hipotensão sistêmica, os defeitos
microcirculatórios regionais, a hipóxia tecidual e
ativação da cascata inflamatória estão relacionados
às lesões de múltiplos órgãos que caracterizam a
evolução clínica.
Salienta-se que a sepse se manifesta por uma variedade de situações, de complexidade crescente, como a sepse grave, entendida como sepse associada
à disfunção de órgãos, hipoperfusão e hipotensão;
choque distributivo do tipo séptico, entendido como a sepse associada às alterações da hipoperfusão
mais a hipotensão persistente mesmo após ressuscitação volumétrica adequada; e síndrome da disfunção de múltiplos órgãos (SDMO), que pode representar o estágio final da resposta inflamatória
sistêmica grave (PENINCK; MACHADO, 2012).
Deve ser ressaltada a necessidade de diagnóstico
precoce, de maneira que as intervenções de alto
impacto na morbimortalidade da sepse possam ser
instituídas no tempo adequado. Sabe-se que as seis
primeiras horas após o diagnóstico constituem-se
a janela de oportunidades do tratamento da sepse,

e a terapia de otimização precoce de variáveis fisiológicas, quando aplicada nesta fase, é capaz de reduzir a mortalidade da sepse grave e choque séptico
em cerca de 16% (BOECHAT, BOECHAT, 2010).

3. 5 Tratamento – manuseio da sepse na
sala de emergência
O tratamento da sepse grave e do choque séptico
sofreu profundas e significativas modificações na
última década, graças às evidências advindas de
importantes estudos no cenário clínico. Dado que
o prognóstico da sepse grave e do choque séptico
está relacionado ao diagnóstico precoce, bem como na abordagem sistemática visando à otimização clínica do paciente, o manuseio inicial do paciente deve ser iniciado prontamente ainda na sala de emergência. Neste contexto, o emergencista
exerce papel fundamental no seu tratamento. Além
disso, o desenvolvimento de uma campanha mundial, chamada Surviving Sepsis Campaign, com o
objetivo de reduzir a mortalidade em 25% em cinco
anos, estabeleceu uma rotina padrão para o atendimento desses pacientes. A Campanha Sobrevi
vendo à Sepse está baseada na adesão aos pacotes:
a) de ressuscitação (6 horas iniciais de atendimento), que inclui o diagnóstico correto, coleta do lactato sérico, hemoculturas, antibiótico em uma hora e metas de ressuscitação com EGDT; b) de 24
horas, incluindo o uso de corticosteroides e proteína C ativada quando indicados, controle glicêmico
e pressão de platô menor que 30cm H2O durante
ventilação mecânica (HENKIN et al., 2009; BOECHAT, BOECHAT, 2010).

3.6 Assistência de enfermagem
Os índices de mortalidade desta afecção são alarmantes no Brasil. Perante esses indicadores, há que
se mobilizar com toda energia e esforço possíveis
nas mais diversas frentes de assistência e de atendimento à pessoa com sepse, dentre as quais os profissionais de enfermagem detêm papel de maior
importância, na identificação da doença e no cuidar da pessoa, como decorrência de sua ininter-
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rupta atividade nas 24 horas do dia. A equipe de enfermagem, constituída por enfermeiros e técnicos
de enfermagem, iniciando a observação, pela enfermeira, da classificação de risco, na porta de entrada
da emergência, deve, primeiramente, conhecer as
definições, conceitos, fisiopatologia, quadro clínico e intervenções terapêuticas pertinentes à sepse.
A fim de que a assistência de enfermagem ao paciente séptico seja adequada, a busca do saber em
enfermagem deve aproximar a prática assistencial
da educacional, já que o enfermeiro utiliza o processo ensino-aprendizagem em todas as suas ações
de cuidado. Dessa forma, o enfermeiro pode se tornar um multiplicador de conhecimentos para a
equipe multiprofissional e promover a implementação de protocolos e condutas, baseado em evidências científicas, para que as ações sejam realizadas de maneira uniforme. Isso requer dos profissionais constantes reflexões sobre suas ações e planejamento baseados na realidade, sendo necessário incentivar e adequar às práticas educativas. São
vários profissionais extremamente qualificados por
seus conhecimentos de emergência, mas sem experiência na identificação e controle da doença
(ARAÚJO, 2014; BRASIL, 2016).
O enfermeiro tem a responsabilidade de planejar,
coordenar e implementar ações que visem à recuperação do paciente em tempo hábil, atuar na monitorização constante e intensificar o controle de infecções através de medidas preventivas (BONFIM;
BÁRBARA; CARVALHO, 2013). Vale ressaltar que
os enfermeiros capacitados propiciam racionalização de rotinas, padronização e mais segurança na
realização dos procedimentos, justificando a necessidade de acompanhar as novas tendências e participar da construção de alternativas que respondam aos desafios de melhorar a oferta de qualidade dos serviços prestados (PENINCK; MACHADO, 2012). A atuação do enfermeiro e sua concepção são indispensáveis perante o paciente séptico,
sendo que o enfermeiro o acompanha durante todo
o tempo de internação, tornando-se, assim, importantíssimo no reconhecimento precoce nos even-

tos que antecedem e precedem o choque séptico
(BONFIM; BÁRBARA; CARVALHO, 2013).
Para reduzir os óbitos por sepse, é necessário o engajamento de profissionais de saúde em todos os
níveis de cuidado, desde médicos até agentes comunitários de saúde, e de estreita colaboração interdisciplinar entre todos os participantes, inclusive profissionais de saúde pública, medicina comunitária, higiene, microbiologia, doenças infecciosas, medicina de emergência, medicina intensiva
e reabilitação. Dessa forma, encarecemos que os
profissionais de saúde facilitem a criação de coalizões interdisciplinares e multiprofissionais, tanto
em nível nacional quanto local (REINHART; DANIELS; MACHADO, 2013).
Com base nos achados deste estudo, notou-se que,
por se tratar de uma patologia de difícil identificação e ter um índice de morbimortalidade elevadíssimo, a sepse é um problema de saúde pública, que necessita de uma visão holística da equipe
de saúde, principalmente da enfermagem. Seus sinais e sintomas têm relação estreita com patologias
que desviam do diagnóstico da sepse, esse fator é o
principal para dificultar o reconhecimento precoce e início do tratamento adequado, levando a uma
coação inexorável.
Contemporâneamente, a adesão ao tratamento ligado à Surviving Sepsis Campaign (Campanha sobrevivendo à sepse) resulta em agilidade no diagnóstico, abordagem sistemática visando à otimização clínica do paciente e inserção do tratamento,
consequentemente, diminuindo as taxas de mortalidade, que devem ser realizados inicialmente nos
setores de emergência. Pelo fato de ter um contato
mais contínuo com o paciente, o enfermeiro tem
destaque em suas atividades perante o controle da
doença, realizando medidas preventivas, bem como se atentando às manifestações clínicas de hipoperfusão, tais como: rebaixamento do nível de
consciência, queda do débito urinário, queda da
pressão arterial e diminuição da oxigenação. Para que isso ocorra, são necessárias a utilização do
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Processo de Enfermagem e a adequada realização
e conhecimento da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), tendo como objetivo um cuidado contínuo, humano, individualizado e de qualidade a cada paciente. Dessa forma, espera-se que a
enfermagem, juntamente com a equipe, esteja atenta à complexidade da sepse, pois a mesma demanda
atendimento ágil, dialógico, responsável, fruto da
união de todos, para que, assim, seja possível diminuir os altos índices de mortalidade.

4 Conclusão
Inferimos que a situação da sepse no Brasil e no
mundo é preocupante, apesar dos avanços tecnológicos em relação ao seu diagnóstico e tratamento,
ainda existe uma alta taxa de morbimortalidade. O
tratamento demanda custos altos e necessita de qualificação profissional para compreender os sinais e
sintomas em tempo hábil, auxiliando na identificação precoce de possíveis complicações que culminam em choque séptico, apresentando risco iminente de morte. Diante da complexidade do quadro, é necessária a participação de toda a equipe

assistencial, sobretudo o enfermeiro que executa
procedimentos invasivos, todos devem estar cientes
dos cuidados para prevenir o risco de infecção, que
é causada por microrganismos existentes no ambiente hospitalar. As intervenções para controle
devem estar baseadas nas diretrizes da campanha
de Sobrevivência à Sepse, que possibilita a otimização de protocolos de atendimentos. Assim, é perceptível que devem existir a valorização do conhecimento e a sensibilização de que as açoes assertivas da enfermagem salvam vidas, e quanto mais
cedo diagnosticados os casos de sepse, maior sobrevida terão estes pacientes.
Compreende-se que é indispensável estar atento
ao controle da patologia, obtendo ações educativas
que possam influenciar no seu comportamento,
por meio de medidas simples, como o envolvimento dos profissionais, o acolher, o escutar, o abordar,
a implantação de um protocolo de atendimento e a
educação continuada em saúde, criando elos e táticas para, assim, manter uma boa adesão ao tratamento e para o controle do fator de risco, levando
à mudança do hábito e estilo de vida da população.

EMERGENCY NURSE ACTIVITY IN THE SEPSE CONTROL
Abstract
Objective: To analyze the emergence nurse’s role in the control of Sepsis. Methods: This research
is characterized by being a Review of descriptive-exploratory Literature of qualitative nature. Based on scientific articles published in Scielo, Lilacs, Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS),
it has as method a general reflection and understanding of the discourses proposed by Minayo.
Results: Based on the findings of this study, it was noted that, because it is a pathology difficult to
identify, and has a very high morbidity mortality rate, the Sepsis, is a public health problem that
requires a holistic view of the health team, especially nursing, in the face of Sepsis. Adherence
to treatment linked to the Surviving Sepsis Campaign, result in agility in diagnosis, a systematic
approach to clinical optimization of the patient and insertion of treatment. Conclusion: Despite
the technological advances regarding the diagnosis and treatment of Sepsis, there is still a high
morbidity and mortality rate, treatment requires professional qualification to understand the signs and symptoms in a timely manner. In view of the complexity of the picture, it is necessary to
involve all care staff, especially the nurse who performs invasive procedures, should be aware of
the care to prevent the risk of infection.
Keywords: Sepsis. Emergency. Nursing.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA MOTORA
EM CRIANÇAS COM DISTROFIA MUSCULAR
DE DUCHENNE E BECKER
Amanda Barbosa Rebouças Campos*
Débora Barreto Santana**
Resumo
Distrofias musculares de caráter genético consistem em fraquezas e atrofias musculares progressivas, que comprometem o quadro funcional. Neste contexto, encontram-se a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) e a Distrofia Muscular de Becker (DMB), sendo essas as mais conhecidas das distrofias. O objetivo deste estudo foi explanar condutas fisioterapêuticas no tratamento
motor das DMD e DMB, apresentando questões sobre terapias motoras e sugerindo terapêuticas
que possam ser implementadas. Na fundamentação teórica, analisaram-se livros, sites, revistas e
artigos que investigaram abordagens fisioterapêuticas ligadas ao tratamento motor dos portadores de DMD e DMB e/ou tratamento concomitante. Palavras-chave: Distrofia muscular, Duchenne, Becker, Reabilitação, Exercício, Cinesioterapia, Intervenção, Tratamento motor, Fisioterapia
e correlatos nas línguas inglesa e espanhola, pesquisados nas bases de dados indexadas: LILACS, SciELO, Pubmed, periódicos Capes e Bireme. Os artigos selecionados compreenderam dados de 2005 a 2014. Os critérios de inclusão foram pesquisas sobre aspectos clínicos das distrofias musculares citadas e abordagens fisioterapêuticas aos quadros motores supracitados. A análise
de dados foi realizada por debates entre os autores e suas afirmações, que se correlacionam ou se
opõem. A base teórica envolveu 14 artigos, dos quais 11 foram selecionados, 7 voltados à DMD e
4 à DMB. Conclui-se a necessidade de novos estudos que atentem à relevância da análise detalhada desses pacientes e suas particularidades, sendo a principal meta envolver o ganho da funcionalidade do portador de DMD, e de DMB, a oferta de um maior grau de independência possível,
buscando sempre melhora na qualidade de vida dos mesmos.
Palavras-chave: Distrofia muscular de Duchenne. Distrofia muscular de Becker. Reabilitação.
Exercício. Cinesioterapia. Tratamento motor. Fisioterapia.

* Bacharela em Fisioterapia pela Universidade Católica de Salvador. Especialista em Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia pela Atualiza Cursos. E-mail: amandafisio062@hotmail.com.
** Bacharela em Fisioterapia pela Unijorge. Especialista em Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia pela
Atualiza Cursos. E-mail: delxdel@hotmail.com.
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1 Introdução
Segundo a Associação Carioca dos Portadores de
Distrofia Muscular (2006), as distrofias musculares de caráter genético consistem em fraquezas e
atrofias musculares progressivas, comprometendo
o quadro funcional. As alterações clínicas não são
visíveis durante os primeiros anos de vida, somente mais evidenciadas durante a aquisição da marcha, de posturas e, principalmente, ao levantar-se
do solo.
Dentro deste contexto, encontram-se a Distrofia
Muscular de Duchenne (DMD) e a Distrofia Muscular de Becker (DMB), que são as mais conhecidas das distrofias. A DMD é considerada a mais comum, pois possui uma incidência de 1/3.500 nascidos vivos, atingindo apenas o sexo masculino devido à sua carga genética recessiva. A DMB resulta
da mutação de gene que codifica a proteína distrofina (BRASILEIRO, 2000).
Segundo Marques, Rizzo e Lemos (2005), a DMB
é menos frequente que a DMD, com incidência de
1/30.000 nascidos vivos, também atingindo somente o sexo masculino; é caracterizada pela diminuição da proteína distrofina e apresenta alterações
musculoesqueléticas, por volta dos 10 anos de idade, tais como: diminuição do controle motor, desalinhamento postural, déficit de equilíbrio e coordenação muscular global.
Ainda não existe nenhuma estratégia medicamentosa que mostre isoladamente eficaz o tratamento
das distrofias musculares, necessitando, assim, de
terapias associadas que visem retardar a evolução
do quadro desses pacientes. Por essa razão, há necessidade de se buscar formas alternativas de terapia. Uma delas é a fisioterapia, com o objetivo
de melhorar e atenuar o déficit motor causado pela doença, especialmente para os pacientes gravemente afetados (CUNHA et al., 2000).
A intervenção fisioterapêutica no quadro motor tem
por objetivos: evitar contraturas musculares e atro-

fia por desuso que levam à incapacidade funcional
e diminuir a dor (HALUM, 2004).
Cohen (2001) enfatiza também que a fisioterapia
contribui para a aquisição do equilíbrio e coordenação geral, além de retardar a fraqueza muscular
e corrigir o alinhamento postural.
Este trabalho, portanto, teve como objetivo discorrer sobre as condutas fisioterapêuticas realizadas no
tratamento motor de crianças portadoras de Distrofia Muscular de Duchenne e Distrofia Muscular de
Becker. A escolha do tema deve-se ao fato de as patologias terem grande impacto no aparelho musculoesquelético e quadro funcional dos seus portadores, limitando-os em suas atividades de vida diária.

2 Metodologia
Trata-se de uma Revisão Sistemática, segundo o presente estudo, pois consiste numa reunião de resultados de pesquisas clínicas, discutindo diferenças
entre estudos primários que tratam do mesmo objeto de pesquisa (GIL, 2007). E tem por objetivo
principal explanar sobre condutas fisioterapêuticas
no tratamento motor das distrofias musculares de
Duchenne e Becker, além de apresentar indagações
sobre as terapias motoras discutidas e sugerir terapêuticas que possam ser implementadas.
Como fundamentação teórica deste trabalho, serão analisados: livros, sites, revistas e monografias
de estudos que investigarão abordagens fisioterapêuticas ligadas ao tratamento motor dos portadores de distrofia muscular de Duchenne e distrofia Becker ou o tratamento combinado destas. Foram utilizadas as palavras-chave: distrofia muscular, distrofia muscular de Duchenne, distrofia de
Becker, reabilitação, exercício, cinesioterapia, intervenção, tratamento motor e fisioterapia, bem como
seus correlatos nas línguas inglesa e espanhola. As
mesmas palavras foram pesquisadas nas seguintes
bases de dados indexadas com seus devidos artigos: LILACS, SciELO, Pubmed, periódicos Capes
e Bireme.
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Os artigos selecionados compreenderão dados coletados entre os períodos de 2005 a 2014. Como critério de inclusão, há pesquisas referentes aos aspectos clínicos das distrofias musculares citadas, bem
como a abordagem fisioterapêutica no que tange ao
quadro motor desses pacientes. A análise de dados
foi elaborada diante das evidências científicas encontradas nos debates entre os autores em suas afirmações, que se correlacionam ou se opõem.

3 Resultados e discussão
A base teórica desta pesquisa consistiu de 14 artigos científicos. Dos selecionados, 11 contribuíram
como embasamento conceitual da pesquisa, sendo
diretamente utilizados na introdução e nuances de
resultados e discussão devido à sua importância na
definição das moléstias.
Os estudos que discorrem sobre a abordagem fisioterapêutica no tratamento motor de crianças portadoras das distrofias musculares de Duchenne e
Becker conjuntamente totalizaram 11 pesquisas,

sendo 7 com ênfase no tratamento de crianças com
Duchenne e algumas abordagens sobre Becker, em
contrapartida, 4 exemplares apresentam as possibilidades terapêuticas motoras para reabilitação de
crianças com distrofia muscular de Becker.
Esses artigos científicos foram utilizados como embasamento científico nesta pesquisa, devido à sua
explanação sobre a abordagem fisioterapêutica no
tratamento de portadores das distrofias musculares
de Duchenne e Becker, apresentando possibilidades terapêuticas, através de experiências vivenciadas em campo ou através de revisão de literatura.
As técnicas fisioterapêuticas utilizadas no tratamento variaram quanto ao cenário clínico e ao objetivo
proposto. Foi preferencialmente utilizada a cinesioterapia como propedêutica em solo, visando ao ganho ou à manutenção de força muscular e amplitude de movimento e flexibilidade, otimização da
marcha e funcionalidade.
A seguir, o Quadro 1 com o resumo dos artigos incluídos na presente pesquisa:

Quadro 1. Resumo dos artigos incluídos na presente pesquisa (continua)
Autor

Título

Revista/Ano

Objetivo

Conclusão

Flávia de Freitas
Pena, Fernanda Cid
Rosolém, Ângela
Maria Sirena
Alpino.

Contribuição da
fisioterapia para o
bem-estar e a participação de dois
alunos com distrofia muscular de Duchenne, no ensino
regular.

Revista Brasileira
de Educação
Especial/2008

Verificar os efeitos
de uma proposta de
consultoria colaborativa da fisioterapia
junto às professoras
de sala e de Educação Física de dois
alunos com DMD,
estendendo-se à visita ao ambiente domiciliar de um deles, que apresentava
grave comprometimento funcional, no
sentido de melhorar sua participação
e conforto na escola
e em casa, contextos significativos no
convívio diário.

Constatou-se que
a abordagem fisioterápica ecológica, orientada para
adaptações ambientais e planejamento
colaborativo de atividades, proporcionou algum apoio e
conforto aos alunos
participantes e favoreceu seu/sua envolvimento/participação na escola, além
de contribuir para a
capacitação específica de suas professoras.
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Quadro 1. Resumo dos artigos incluídos na presente pesquisa (continua)
Autor

Título

Revista/Ano

Objetivo

Conclusão

Ana Laura de
Oliveira Gome,
et al.

Desempenho motor
e funcional na Distrofia Muscular de
Duchenne: estudo
de um caso.

Revista do Instituto
de Ciência da
Saúde/2011

Descrever a evolução de um caso de
DMD, a partir de
pesquisa documental e de campo.

Nossa prática clínica e a própria descrição deste caso
levam a crer que há
necessidade do desenvolvimento de
escalas específicas
para avaliação funcional de pacientes
com DMD, a fim de
obter uma descrição
cinesiológica mais
refinada.

Ricardo Marques
Frezza, Simone
Rizzo Nique da
Silva, Sílvia Lemos
Fagundes.

Atualização do tratamento fisioterapêutico das distrofias musculares
de Duchenne e de
Becker.

Revista Brasileira
em Promoção da
Saúde/2005

Evidenciar a importância da realização
de fisioterapia nas
doenças estudadas.

A evolução de novas
técnicas e instrumentos utilizáveis
na fisioterapia tem
contribuído sobremaneira para o objetivo de melhoria
de qualidade de vida e a funcionalidade desses pacientes.

Rashna S.
Dastur, Gaitonde,
Satish V. Khadilkar1, Jayshree J.
Nadkarni.

Distrofia muscular
de Becker em pacientes indianos:
análise dos padrões
de deleção do gene
da distrofina.

Neurology
India/2008

Estudar os padrões
de eliminação de
DMB e correlacionar o mesmo com a
regra de leitura e diferentes fenótipos.

Esta análise significativa de deleção do
gene foi realizada
para pacientes DMB
particularmente
do oeste da Índia,
usando 32 exons.

Núbia Mendes Santos, Marília de Moraes Rezende, Andréa Terni, Maria
Clariane Berto Hayashi, Francis Meire Fávero, Abrahão
Augusto Juviniano
Quadros, Ludmila
Isabel Oliveira dos
Reis, Miriam Adissi,
Ana Lúcia Langer,
Sissy Veloso Fontes,
Acary Souza.

Perfil clínico e funcional dos pacientes
com Distrofia Muscular de Duchenne
assistidos na Associação Brasileira de
Distrofia Muscular
(ABDIM).

Revista
Neurociências/2006

Foi caracterizar o
perfil clínico e funcional apresentado pelos pacientes
com DMD, que se
encontravam em
acompanhamento
na Associação Brasileira de Distrofia
Muscular (ABDIM).
Método: Foram coletados os dados de
58 pacientes com
o diagnóstico de
DMD.

Concluiu-se que os
perfis clínico e funcional dos pacientes da ABDIM se
apresentaram heterogêneos, mostrando que a progressão
da doença varia de
sujeito para sujeito dentro da população estudada,
mesmo levando em
consideração a faixa
etária.
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Quadro 1. Resumo dos artigos incluídos na presente pesquisa (continua)
Autor

Título

Revista/Ano

Objetivo

Conclusão

Eduardo Costa
Ramacciotti, Carla
Ferreira do Nascimento

Efeito do exercício
resistido na função
motora do paciente
com Distrofia Muscular de Duchenne.

Revista
Neurociência/2009

Relatar o caso de
uma criança portadora de DMD, com
o intuito de observar quantitativamente a variação
da FM de preensão
manual, pós-treinamento com exercícios resistidos. Vis
lumbrou-se mitigar
a evolução da doença, as propostas terapêuticas através
dos exercícios resistidos que atuam
nas deficiências impairment, tais como FM, equilíbrio e
ADM; incapacidades disabilities, como mobilidade e/ou
locomoção; limitações e desvantagens
sociais handicap.

O exercício resistido pode aumentar
a FM no paciente
com DMD. Dessa
forma, a periodização do programa de
exercícios e o respeito ao princípio
da especificidade,
condutas para aumentar e/ou manter a força muscular, são bem-vindos
ao paciente com
DMD. O exercício
resistido e ativo livre ofertou um upgrade no tratamento desta criança,
encontrando uma
motivação extra
para lutar contra a
evolução inimutável desta doença.
Devem ser incentivadas pesquisas que
abranjam uma população, em estudo
maior, na tentativa
de obter melhores
resultados e tratamentos outros para
a DMD.

de Carvalho, Bruno Augusto, Daniela
Carrogi-Vianna; Silvana Maria Blascovi-Assis.

Influência do uso
do Nintendo® Wii™
na destreza e na força de preensão manual: estudo de caso
na distrofia muscular de Becker.

ConScientiae
Saúde/2014

Verificar a relação
dos jogos virtuais
do console Nintendo® Wii™ com a destreza e a força de
preensão manual
em um adolescente
com diagnóstico de
distrofia muscular
de Becker.

Observou-se progresso nas habilidades manuais de
destreza e de força
de preensão, avaliadas antes e após
a intervenção, porém, sugerem-se
novas pesquisas
para comparar os
dados encontrados
com os do atual
estudo.
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Quadro 1. Resumo dos artigos incluídos na presente pesquisa (conclusão)
Autor

Título

Revista/Ano

Objetivo

Conclusão

Sonia da Silva
Oliveira, Silvana
Maria Blascovi-Assis

Qualidade de vida
de crianças com
distrofia muscular:
Estudo de dois
casos.

Universidade
Presbiteriana
Mackenzie/2011

Avaliar a qualidade de vida de duas
crianças portadoras
de Distrofia Muscular Congênita, a
partir da Escala de
Avaliação de Qualidade de Vida (AUQEI – Autoquestionnaire Qualité de Vie
Enfant Imagé).

O conhecimento
obtido é de fundamental importância para um melhor
planejamento dos
programas de tratamentos.

Kaitiana Martins da
Silva, Douglas Martins Braga, Ricardo
Cristian Hengles,
Allan Rogers Venditi Beas, Fernanda
Moraes Rocco.

Interferência da fisioterapia aquática
na agilidade de paciente com distrofia
muscular de Duchenne não deambulador.

Acta Fisiátrica/2012

Verificar a interferência da fisioterapia aquática na
agilidade de uma
criança com DMD
não deambuladora.

Os resultados demonstraram que,
para este paciente, a
fisioterapia aquática pode interferir de
forma positiva na
agilidade do deslocamento com a cadeira de rodas.

Fonte: elaborado pelos autores.
Num contexto geral, o programa fisioterapêutico
neuromuscular deve ter por meta principal a manutenção da independência funcional máxima possível. O fisioterapeuta é o profissional capaz de direcionar o programa de condutas e o cenário terapêutico mais adequado, de acordo com as características de cada paciente.
Observa-se, nos estudos apresentados, a utilização
da cinesioterapia, no que tange à realização de exercícios musculares, visando ao ganho de força muscular e funcionalidade. No que diz respeito aos exercícios musculares, verificou-se uma preocupação
comum em todas as pesquisas, em relação ao fortalecimento muscular, que é a fraqueza progressiva
oriunda das patologias.
Em seu estudo, Ramacciotti e Nascimento (2010)
apresentam um portador padrão de DMD, sexo
masculino, seis anos. O tratamento consistiu de três
atendimentos realizados por semana, durante um
mês, totalizando 10 atendimentos ao paciente, sen-

do a duração de cada sessão de 60 minutos. Durante as sessões de fisioterapia, o paciente realizava atividades de forma lúdica visando incentivar maior interação. Os exercícios resistidos e livres eram executados através da brincadeira de cabo de guerra, utilizando a bandagem elástica (Thera
Band) como resistência evolutiva, conforme ganho
de força do paciente.
Como o estudo também tinha como ênfase o treino de preensão palmar, foram utilizadas, como recurso, massas elásticas de diferentes resistências.
O paciente pressionava a massa com a mão realizando duas séries de dez repetições (2x10) e com a
ponta dos dedos (2x8), aumentando a textura conforme minimização de suas dificuldades em conseguir mobilizá-la. Dentro do circuito terapêutico,
atividades como subir em espaldar, desatarraxar
vasilhas, esticar bolas de assoprar, brincadeiras de
encaixe (Lego), cones sobrepostos e encaixe de formas geométricas também foram utilizadas.
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O resultado final obtido foi aumento na facilidade
de executar as atividades propostas e ganho de força importante na preensão palmar de 67% da mão
esquerda e 33% da mão direita. Isso corrobora a
afirmativa de Amanajás (1999), que diz que exercícios resistidos podem aumentar a força muscular
em pacientes com distrofias, desde que haja periodização do programa de exercícios e o respeito ao
princípio da especificidade.
Através de atividades lúdicas, que exigiam a execução de exercícios ativos e isométricos, Amanajás (1999) buscou o ganho de força muscular em
portadores de Duchenne. Através do brincar de
boneco de madeira, da manutenção da postura de
4 apoios, o autor buscou fortalecimento da cintura escapular e pélvica, além do ganho de amplitude de movimento.
Outro fator que pode ter sido de caráter decisivo
no estudo de Ramacciotti e Nascimento (2010) diz
respeito à idade do paciente estudado. Um estudo norte-americano, cuja autoria pertence a Skura, Padden e Fowler (2005), revelou que os exercícios resistidos podem acrescentar ganhos maiores de força quando realizados por crianças de menor idade. Foram três semanas de intervenção com
duas crianças com DMD, de idades distintas e que
possuíam características clínicas e físicas semelhantes. Ambas aumentaram o torque isométrico para
músculos extensores e flexores do joelho, contudo,
a criança que possuía seis anos obteve maior ganho
de força muscular do que a criança com 9 anos de
idade, sugerindo, assim, que a idade pode ser fator
decisivo no tratamento motor de portadores dessa
desordem.
Em contrapartida ao estudo acima citado, Leitão
et al. (1995), em seu artigo, salientam as controvérsias da cinesioterapia em portadores de DMD.
Nesse estudo, participaram 10 meninos com faixa
etária de 6 a 12 anos, em estágios diferentes da patologia, ou seja, dois estavam acamados, dois já tinham retrações dos tendões dos membros inferiores e os menos afetados apresentaram marcha Wa-

ddling, uma espécie de andar similar ao do pato,
caracterizada pelo aumento na base de sustentação
e ângulo externo do pé e manutenção do quadril
em rotação.
De acordo com a literatura médica utilizada como
base para o estudo, foram excluídos do protocolo
de tratamento os exercícios resistidos, alongamento de estruturas contraturadas e mobilização passiva dos segmentos corporais. Por outro lado, quando houve a perda de deambulação, ocorreu a assistência para transferências para posição ortostática
e ajustes posturais e prevenção da fadiga muscular.
Ao mesmo tempo, foi organizado um programa de
atividade física moderada que envolveu as ocupações escolares e recreativas, além de exercícios de
alongamento.
Observou-se que a remoção da cinesioterapia do
tratamento motor de crianças afetadas com a marcha de Waddling, marcha e sinal de Gowers resultou na diminuição da fadiga muscular e, consequentemente, melhora do desempenho físico, na qualidade de deambulação, bem como na habilidade de
subir escadas de acordo com a Escala de Archibald
e Vignos.
O laboratório realizado com os participantes do estudo, entretanto, não justifica nem tampouco serve
como conclusão para a eficácia e o valor da cinesioterapia no tratamento de portadores de desordens
neuromusculares. Fazendo alusão a outra atividade qualquer, pode-se afirmar que é impossível que
a mesma seja aprimorada sem que haja treinamento. Evidencia-se que o fisioterapeuta deve respeitar
os limites físicos de cada paciente em questão, mas
simplesmente retirar a cinesioterapia, baseada em
alicerces fisiológicos, é negligenciar o quadro motor de um indivíduo e deixá-lo à mercê da própria
sorte. Segundo Kisner e Colby (1992), a cinesioterapia é indispensável para a manutenção e/ou melhora da força muscular, resistência à fadiga, coordenação e equilíbrio, devendo também ser utilizada
na reabilitação de desordens neuromusculares. De
acordo com Cohen (2001), os objetivos da fisiote-

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde | Salvador, v. 7, n. 7, p. 84-94, jan./jun. 2018 | 90

CAMPOS, A.B.R.; SANTANA, D.B. | Intervenção fisioterapêutica motora em crianças com distrofia muscular de Duchenne e Becker

rapia, nestes casos, visam capacitar o indivíduo
a adquirir domínio sobre seus movimentos possíveis, equilíbrio e coordenação geral, retardar a fraqueza da musculatura, corrigir o alinhamento postural, equilibrar o trabalho muscular, evitar a fadiga e desenvolver, quando possível, a força contrátil
dos músculos.
Visando evitar fadiga durante as condutas, Amanajás (1999) ressalta a importância do descanso entre
as séries de repetições, também em conjunto com
a imposição de cargas moderadas para que a cinesioterapia evolua no sentido de escolher o melhor
exercício, de acordo com a clínica e a necessidade
de cada paciente.
Neste caso, o tratamento e os achados do estudo
acima citado coincidem com o estudo de Bellini e
Costa (2010), que teve por objetivo verificar o efeito
da liberação miofascial sobre dois pacientes portadores da distrofia de Duchenne, sendo um cadeirante e o outro deambulante. Foram obtidos também resultados positivos, como manutenção e diminuição de amplitude de mobilidade em alguns
movimentos. Realizou-se avaliação criteriosa, em
que foram registrados os sinais particulares de cada
paciente, e outros similares aos dois, destacando-se
a hiperlordose lombar, hipertrofia de panturrilhas
e diminuição global de força muscular com movimentação contra a gravidade singular a cada um.
A flexibilidade articular foi verificada através de
um flexímetro. As sessões eram semanais e tinham
duração de, aproximadamente, 60 minutos ou até
que a criança referisse fadiga ou indisposição. Foram totalizadas seis sessões de tratamento realizadas em 6 semanas. As avaliações foram feitas no início e no final do tratamento. Durante a coleta de dados, foi solicitado às mães e aos próprios pacientes
observarem se houve mudanças em relação às funcionalidades do paciente em seu cotidiano.
As técnicas de liberação miofascial foram realizadas na maca, em ambos os pacientes, utilizando-se
manobras liberatórias e liberação dos músculos de
membros inferiores, coluna lombar, coluna toráci-

ca e coluna cervical. Como resultado, obtiveram-se
resultados positivos, manutenção e diminuição de
amplitude de mobilidade em alguns movimentos
em ambos os indivíduos, com melhora mais significativa nos membros superiores nos dois casos.
Quanto ao relato sobre a melhora da funcionalidade, a mãe do paciente cadeirante informou que seu
filho está dormindo mais estendido, voltou a engatinhar, está erguendo-se do chão para apagar as luzes na posição de joelhos e consegue subir no sofá,
algo que não fazia há tempos.
A mãe do paciente deambulante refere que o filho
melhorou sua condição quanto à facilidade e agilidade. A criança passou a caminhar melhor e sem
o auxílio da mãe. Melhor estabilidade nos pés. As
dores que o paciente sentia na perna ao dormir e
ao subir escadas desapareceram.
Apesar dos resultados positivos, devido ao fato de
não ter uma referência quanto ao que seria o esperado na liberação miofascial em portadores de
DMD, os achados tornam-se sem parâmetros para comparação. Todavia, esses achados podem demonstrar uma possibilidade terapêutica ainda pouco explorada, pois, segundo Martin (2009), a liberação miofascial reverte encurtamentos e aumenta
a amplitude de movimentos concomitantemente à
rápida remodelação do tecido, em pacientes com a
doença de origem genética ou autoimune.
Logo, a liberação miofascial é demonstrada como
objeto valioso no tratamento de portadores das
mais diversas distrofias musculares, por devolver
a flexibilidade e elasticidade da fáscia, tendo, portanto, grande capacidade de alterar a amplitude de
movimento corporal e funcionalidade do corpo.
Na DMB, segundo Dastur et al., em um estudo realizado, o início desta patologia varia de 8 anos a 22
anos, tendo hipertrofia e dificuldade em subir escadas, podendo apresentar, ainda, o sinal de Gowers. Este sinal é conhecido também como manobra de Gowers ou manobra do levantar miopático,
no qual o indivíduo indica fraqueza dos músculos proximais, com ênfase em membros inferiores.
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O sinal descrito pelo portador de DMB e DMD se
manifesta quando ele utiliza suas mãos para “escalar” seu próprio corpo, a partir de uma postura agachada por consequência da falta de força (fraqueza)
muscular no quadril e coxas.
Em relação à DMB, pesquisas com realidade virtual têm sido feitas com pacientes com diferentes
diagnósticos, sendo relatados inúmeros benefícios
para pessoas acometidas e não acometidas por algum tipo de doença. Observe-se o que Hurkmans
et al. (2001) demonstraram em um estudo:
amostragem de dez pacientes com acidente
vascular encefálico, que os jogos de tênis e boxe da linha Wii Sports™ possibilitaram aos jogadores gastarem uma quantia de energia suficiente para beneficiar a saúde. Verificaram benefícios para o equilíbrio em 12 pacientes hemiparéticos, em um estudo no qual utilizaram
o jogo Wii Fit™,com o acessório Wii Balance
Board™ – uma plataforma que identifica precisamente a pressão exercida sobre ela. Outra
pesquisa com o Wii Balance Board™, na influência do equilíbrio numa paciente com ataxia cerebelar precoce, realizada por Schiavinato et al.16, demonstrou bons resultados, com
uma evolução de 35 para 48 pontos na escala.

4 Conclusão
Vários artigos apresentam a fisioterapia como conduta importante na reabilitação de pacientes aco-

metidos de DM, com ênfase nas DMD e DMB no
presente estudo. Conforme demonstram os resultados, a cinesioterapia é uma conduta que deve ser
aplicada aos pacientes, visando retardar a evolução, principalmente na atenção à fraqueza muscular, principal característica das distrofias musculares, visto que essas alterações afetam funções básicas para a independência funcional desses indivíduos. Outra ressalva a ser feita é quanto à apresentação de prática de atividades terapêuticas e exercícios para a melhora e/ou manutenção da patologia
com relação ao seu desempenho funcional, diminuição e/ou manutenção da fraqueza e da fadiga.
À luz dos achados, na aplicação das terapêuticas
supracitadas, observa-se melhor resultado no desempenho da prática funcional (atividades da vida
diária), e não ao ganho motor propriamente dito,
como, por exemplo, aumento de força muscular,
aumento de amplitude de movimento entre outros.
Logo, a fim de considerar um programa de tratamento completo, faz-se necessária a elaboração de
novos estudos que atentem para a grande relevância da análise detalhada de cada paciente e suas particularidades, e não somente a visão da patologia
global. Nesse contexto, a principal meta deve envolver a manutenção e o ganho da funcionalidade
do portador de DMD e DMB e a oferta do maior
grau de independência possível, buscando sempre
a melhora na qualidade de vida e no convívio com
as limitações impostas pela patologia.

INTERVENTION PHYSIOTERAPEUTIC MOTOR IN CHILDREN WITH DUCHENNE MUSCULAR
DYSTROFY AND BECKER
Abstract
According to the Carioca Association of people with muscular dystrophy (2006), muscular dystrophies of genetic character consist of weakness and progressive muscular atrophy, compromising the staff. In this context, it is Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) and Becker Muscular
Dystrophy (BMD) and dystrophy of the best known. The aim of this study was to explain physical therapy procedures in engine treatment of DMD and BMD, with questions about motor
therapies and suggest therapies that could be implemented. In the theoretical framework analyzed books, websites, magazines and articles that investigated physiotherapy approaches linked to
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engine treatment of patients with DMD and BMD and / or concomitant treatment. Key words:
muscular dystrophy, Duchenne, Becker, Rehabilitation, Exercise, Kinesiotherapy, Intervention,
Treatment engine, Physiotherapy and related in English and Spanish, studied in indexed databases: LILACS, SciELO, Pubmed, Bireme and Capes journals. The place of work conducting study
at the institution Updates Specialization courses for health professionals. Selected articles comprised data from 2005 to 2014. Inclusion criteria were studies on clinical aspects of muscular dystrophies cited and physical therapy approaches to the tables above engines. Data analysis was by
discussion between the authors and their claims that correlate or opposes. The theoretical basis
involved 14 articles, which, 11 were selected, 7 facing the DMD and 4 DMB. The conclusion is
the need for new studies that attempt the relevance of detailed analysis of these patients and their
particularities, the main goal to involve the gain of DMD carrier functionality and DMB offering
a greater degree of independence possible, always seeking improvement in quality of life thereof.
Keywords: Duchenne muscular dystrophy. Becker muscular dystrophy. Rehabilitation. Exercise.
Kinesiotherapy. Treatment engine. Physiotherapy.
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ATENÇÃO HUMANIZADA À MULHER EM
PROCESSO DE ABORTAMENTO NO MESMO
AMBIENTE DAS PARTURIENTES
Fabiola Pereira Soares*
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Resumo
O abortamento é um grave problema de saúde pública e a desumanização do atendimento às mulheres que passam por esse processo é uma realidade de muitos serviços de saúde. Tal situação
pode sensibilizar a mulher, fazendo-a sofrer física e emocionalmente, e se agravar devido a uma
assistência despreparada. O presente trabalho busca contribuir para a humanização do atendimento a pacientes em processo de abortamento. Trata-se de uma pesquisa de Revisão Bibliográfica Narrativa, com o objetivo de mostrar a importância da atenção humanizada ofertada à mulher
em processo de aborto diante das parturientes, identificar os constrangimentos passíveis de ocorrer durante e após procedimentos e sugerir propostas que venham a minimizar a dor psicológica
dessa mulher e seus familiares frente ao processo de abortamento.
Palavras-chave: Abortamento. Enfermagem. Humanização.

1 Introdução
Abortamento — trata-se de um grave problema de
saúde pública. Na visão estritamente médica, obstétrica, a palavra aborto é reservada para a interrupção da gestação até a 24ª semana de gravidez, ou
seja, até a ocasião em que o feto passa a tornar-se

capaz de vida, independentemente do útero materno; daí em diante, o fato ocorrido passaria a se chamar parto prematuro. Não há diferença substancial,
salvo a exigência que a lei faz, de que, para denominar-se uma situação como aborto é indispensável
que tenha ocorrido a morte do nascituro, cuja vida
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é o valor a ser juridicamente preservado. (PESSINI;
BARCHIFONTAINE, 2007).

tura física, a fim de evitar maiores constrangimentos para essas clientes e familiares.

A desumanização do atendimento às mulheres em
processo de aborto é uma realidade de muitos serviços de saúde. É importante reconhecer que a qualidade da atenção desejada inclui aspectos relativos
à sua humanização, incitando profissionais, independentemente dos seus preceitos morais e religiosos, a preservarem uma postura ética, garantindo
respeito aos direitos humanos das mulheres. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

Logo, qual é a importância, neste trabalho, da atenção humanizada ofertada à mulher em processo
de abortamento diante das parturientes que estejam no mesmo ambiente? A importância consiste
em identificar os constrangimentos passados pelas
mulheres que estão nessa situação, bem como citar
os problemas psicológicos passíveis de ocorrer durante e após procedimentos, sugerindo propostas
que venham a minimizar sua dor psicológica e de
familiar frente ao processo de abortamento.

A maternidade é algo desejado pela maioria das
mulheres. Por isso, a mulher que engravida e passa pelo processo de abortamento acaba enfrentando
processos dolorosos. Muitas vezes, a culpa e a depressão são alguns dos sinais desse processo (MOTTA, 2005).
O processo de abortamento sensibiliza a mulher,
fazendo-a sofrer física e emocionalmente, e é passível de agravar devido a uma assistência despreparada. Isso pode pôr em risco a vida da mulher,
expondo-a a intercorrências que podem gerar repercussões no âmbito biopsíquico-social-espiritual.
Isso se torna evidente no ambiente hospitalar. E esse
ambiente, no qual ela é colocada, até por questão de
números de leitos, salas disponíveis, é o mesmo ambiente das mulheres que estão em trabalho de parto.
Segundo Motta (2005), muitas mulheres já relataram constrangimento no atendimento, quando alguns profissionais percebem indícios de que se trata de aborto induzido. Infelizmente, as relações interpessoais no âmbito da vida hospitalar são superficiais. Existem profissionais competentes no que
fazem, mas com dificuldades de interagir com essas
mulheres.
Na prática profissional, constata-se que mulheres
que estão em trabalho de parto ficam no mesmo
ambiente trazendo, muitas vezes, uma dor ainda
maior para a mulher que gostaria de ter seu bebê
no colo. Faz-se, portanto, necessário rever a estru-

As mulheres nesse processo, na Unidade Hospitalar, são expostas a situações constrangedoras, podendo desenvolver transtornos emocionais. O presente trabalho busca, de forma teórica, contribuir
para a humanização do atendimento a pacientes em
processo de aborto e que estejam no mesmo local
que as parturientes.

2 Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de Revisão Bibliográfica
Narrativa, que consiste em publicações apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento
sob o ponto de vista teórico ou contextual. É importante salientar que, neste tipo de estudo, a seleção e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade do autor. Constitui-se,
basicamente, de análise da literatura que foi publicada em livros, artigos, assim como análise crítica
pessoal do autor.
Um artigo de Revisão Narrativa é constituído
de: Introdução, Desenvolvimento (texto dividido em seções definidas pelo autor com títulos e subtítulos, de acordo com as abordagens
do assunto), Comentários e Referências (ROTHER, 2007).

Foram utilizados os seguintes descritores — aborto, humanização, enfermagem — como critérios de
inclusão de todo referencial teórico relativo aos descritores e o período de tempo escolhido.
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O período de busca deu-se entre os meses de agosto e outubro de 2017. Foram escolhidos como período de publicação os últimos 5 anos, salvo trabalho com data superior a este períodos pelo fato de
conter dados relevantes sobre o tema.

3 Resultados e discussão

a cometer o ato, outras fazem por vontade própria,
mas encontramos, também, as situações de mulheres ou casais que desejavam muito a criança que
estava por vir. E o constrangimento existe quando
essas mulheres são colocadas no mesmo ambiente que as mulheres que estão ali para ter o bebê ou
simplesmente passando pela emergência para alguma avaliação, em que a ausculta de batimentos
daquele feto é possível de ser ouvida por elas, sem
contar com o descaso que passam e até as piadas
que, às vezes, acabam escutando.

Segundo o Ministério da Saúde, o aborto é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana, com
o produto da concepção pesando menos de 500 g,
sendo este eliminado no processo de abortamento.
(ANJOS, 2013).

No processo de abortamento, há a interrupção de
um percurso biológico natural e esperado. Independentemente de esta gestação ser desejada e planejada ou não, a mulher vai se deparar com a maternidade (NOMURA, 2011).

Os únicos três casos nos quais pode ser praticado
legalmente por médicos são: risco de vida da gestante, gravidez resultante de estupro e, desde abril
de 2012, anencefalia (ZORDO, 2012). Em países
como o Brasil, onde o aborto é criminalizado na
maioria das situações, há uma perversidade para
com as mulheres, especialmente às de classe social
menos favorecida (ANJOS, 2013).

Berek (2015) comenta que se percebe uma variedade de sentimentos que marcam a trajetória na vivência da situação abortiva, o que deixa a mulher,
no momento, apreensiva com essa nova experiência, mesmo tendo apoio.

A partir da busca na base de dados LILACS, Bireme,
SciELO e MEDLINE, foram encontrados 10 trabalhos relacionados ao tema.

Esse processo é a segunda causa de internamento
nas unidades de Emergência Obstétrica no Brasil.
O aborto está entre as quatro principais causas de
mortalidade materna no País. Os dados referentes
à hospitalização no Sistema Único de Saúde (SUS)
mostram que a curetagem pós-aborto representa um dos procedimentos obstétricos mais realizados (MCCALLUM; MENEZES; REIS, 2016).
Quando as mulheres chegam aos serviços de saúde
em processo de abortamento, sua experiência é física, emocional e social (BRASIL, 2011). Essas mulheres ficam em unidade de pré-internamento junto com parturientes, e submetidas a preconceitos de
diversas formas, tanto dos profissionais que ali estão presentes quanto das parturientes e familiares.
Mesmo se tratando de um aborto provocado, nós,
profissionais, não sabemos a motivação de tal ato.
Algumas são obrigadas por familiares ou parceiros

A literatura não traz uma relação direta de causa e
efeito entre aborto e depressão, no entanto, essa associação tem sido reconhecida. O que alguns trabalhos trazem, hoje, sobre o tema é que existe uma alta frequência de melancolia, sentimento de culpa e
diminuição de autoestima em mulheres que vivenciaram alguma situação de abortamento (ZEFERINO, 2013).
É uma situação responsável por intenso sofrimento e que pode gerar depressão e diminuição da estima pessoal, dependendo do contexto socioeconômico e cultural das mulheres associado aos fatores
de risco, tais como econômicos, apoio familiar e do
companheiro, uso de álcool e drogas por elas e pela
família, desemprego, falta de renda, trabalho, moradia e qualidade de vida (ZEFERINO, 2013).
A enfermagem brasileira tem reconhecido há
muito tempo que não apenas a saúde física,
mas também a saúde mental são um direito do
ser humano, sendo uma de suas tarefas pro-
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mover a saúde mental das pessoas em todas as
fases do processo saúde-doença.

É importante o preparo de profissionais de saúde
para atender a essas mulheres, em especial, de enfermagem, pois necessitam de qualificação para assistência integral à saúde da mulher, em especial,
no que diz respeito à situação abortiva, o que, muitas vezes, deixa a mulher sem a devida assistência
hospitalar ou, quando esta existe, pode ocorrer de
maneira desumanizada. Este fato é constatável pela
observação direta de visitantes e de trabalhadores
sensíveis e comprometidos com a missão social.
(NERY, 2014).
É importante conscientizar estes profissionais e os
responsáveis por esses setores a investir em métodos que minimizem a dor de tais mulheres, através
de conversas com psicólogos e assistentes sociais, e
privacidade, já que se percebe que o abortamento
é um fenômeno complexo, permeado por questões

éticas, culturais e religiosas. Há que se considerar a
importância dos profissionais de saúde, a partir da
proposição de reflexões acerca do cuidado, que vão
além do conhecimento científico e de procedimentos técnicos, envolvendo percepções, sentimentos
e ética (SANTOS, 2011).

4 Conclusão
O ato de acolher e orientar as mulheres em situação de abortamento é fundamental quando se fala
em atenção com qualidade e humanizada. É tratar
de maneira digna e respeitosa.
Todos os profissionais da equipe deveriam promover esse acolhimento, inclusive pelo fato de o mesmo fazer parte da prática educativa. Ressalte-se que
é responsabilidade da equipe, entre outras coisas, a
realização de procedimentos técnicos de forma humanizada e informando às mulheres sobre as intervenções necessárias.

HUMANIZED ATTENTION TO WOMEN IN THE PROCESS OF ABORTMENT IN THE SAME
ENVIRONMENT OF THE PARENTS
Abstract
Abortion is a serious public health problem and the dehumanization of care for women who go
through this process is a reality of many health services, which can sensitize the woman, causing
her to suffer physically and emotionally, and can aggravate due to to unprepared assistance. The
present work seeks to contribute to the humanization of care to patients in the process of abortion. This is a Narrative Bibliographic Revision research, aiming to show the importance of the
humanized care offered to the woman in the process of abortion before the puerperal women
and to identify the constraints passed by these women who are in abortion situation, as well as to
mention the psychological problems that may occur during and after procedures and be able to
suggest proposals that will minimize the psychological pain of women and their families in the
face of the abortion process.
Keywords: Abortion. Humanization. Nursing.
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