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Capítulo 1 
 

Adoecimento mental em profissionais da saúde na 
pandemia de COVID-19: Revisão integrativa 
 
Leonardo Mendes Santos 

Maria Eduarda de Almeida 

Adriano Pasqualotti 

Graciela de Brum Palmeiras 

 

Resumo: Trabalhadores da área da saúde convivem diariamente com situações de alto 

estresse. Diante da pandemia de covid-19, são afetados por uma enorme pressão física 

e psicológica, pois além do risco de serem infectados, ocorre o risco de desenvolver 

adoecimento mental. O estudo objetivou identificar a partir das produções científicas 

publicadas fatores associados ao adoecimento mental, ideação suicida e suicídio dos 

profissionais da saúde durante a pandemia de covid-19. Trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura, em que a busca dos artigos se deu por meio do Portal da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e que abrangeu a base de dados Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), além da plataforma PubCovid-19, que 

apresenta artigos nas bases de dados PubMed e EMBASE. A amostra final foi composta 

por oito artigos, que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

Os fatores que mais destacaram-se como influentes para o adoecimento mental foram 

gênero, idade, profissão, área de atuação e nível de educação, ou seja, enfermeiros e 

técnicos em saúde, mulheres, transgêneros, não binários, jovens, profissionais com 

nível de educação abaixo do bacharelado, profissionais da linha de frente e indivíduos 

de múltiplas raças formam o perfil que favorece o adoecimento mental. Conclui-se que 

desde o início da pandemia diversos fatores de risco estão significativamente 

presentes no ambiente de trabalho dos profissionais da saúde, principalmente da 

enfermagem, influenciando na vida profissional, pessoal e na sua saúde, tanto física 

como psíquica. 
 
Palavras-chave: Saúde mental. Ideação suicida. Enfermagem. Pessoal de saúde. Covid-
19. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o ambiente de trabalho e seus impactos na saúde mental dos trabalhadores, vêm ganhando 
mais atenção. As mudanças sociais influenciam no modo de vida e no processo de saúde-doença, tendo 
grande impacto na estrutura do trabalho (SELEGHIM et al., 2012). Diante deste contexto, é importante 
avaliar os fatores do ambiente de trabalho que levam ao adoecimento mental dos profissionais. Fatores 
geradores de estresse que são importantes indicadores de saúde e segurança para os trabalhadores, 
levando em consideração a cultura organizacional, as atitudes e as práticas do dia-a-dia (BURTON, 
2010). 

Os profissionais da saúde convivem diariamente com situações de alto estresse, colocando-os em risco 
de desenvolver o adoecimento mental. O enfermeiro enquanto profissional que está na linha de frente 
do cuidado e, portanto, em contato direto com o paciente, é um dos profissionais mais afetados pelo 
esgotamento, fato este que implica na sua saúde física e mental. Entre os ambientes hospitalares que 
mais geram condições estressoras para o enfermeiro destaca-se o cenário de urgência e emergência. 
Entre os fatores que mais prejudicam o bem estar mental, e que se agravaram com a atual pandemia, 
destacam-se a falta de recursos materiais e humanos, sobrecarga de trabalho, superlotação, conflitos 
com a equipe, pacientes e familiares e o contato com a morte (NASCIMENTO et al., 2021). 

Manter uma rotina estressante é considerado banal na sociedade atual, porém as consequências são 
severas. Profissionais de atendimento de urgência, também apresentam altos níveis de desgaste 
emocional, despersonalização e sentimento de incompetência profissional (LUZ et al., 2017). Em relação 
à equipe de enfermagem, constata-se que esses profissionais sofrem com ansiedade, sono desregulado, 
irritabilidade, preocupação em excesso, falta de apetite, cefaleia, esquecimento de coisas simples e 
tensão muscular (MORAIS; LYSIA; ARAÚJO, 2015).  

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia de Covid-19 
uma emergência para a saúde pública internacional. A doença é extremamente contagiosa podendo ser 
assintomática no período de incubação, sendo transmitida por gotículas, aerossóis e contato (WHO, 
2020). Com este acontecimento mundial, ocorreu o aumento dos níveis de ansiedade e estresse nos 
profissionais de saúde desde o início da pandemia (JIZHENG et al., 2020). A nova rotina onde o uso de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e a assepsia das mãos é indispensável, pode ter impactos 
graves na saúde mental, especialmente de indivíduos que convivem com a doença entre outras 
situações estressantes.  

Anterior à pandemia, crises de saúde afetaram severamente a saúde mental de trabalhadores da saúde 
(KANG et al., 2018; LEHMANN et al., 2015; LIN et al., 2007). O suicídio é um grave problema nas 
sociedades atuais, podendo ser agravado ainda mais pela pandemia de Covid-19. De acordo com a OMS, 
mais de 700.000 pessoas morrem de suicídio todo ano, e para cada suicídio consumado, muitas outras 
pessoas realizam a tentativa de suicídio (WHO, 2021). Nos anos de 1997 a 2019 ocorreram 48.076 
óbitos por suicídio de jovens no Brasil, sendo 54,93% destes em domicílio e 18,96% em hospitais 
(ARRUDA et al., 2021). 

Infelizmente, as pessoas responsáveis pelo cuidado de saúde de outros, não estão isentas de abalar-se 
mentalmente. Por conta da pandemia de Covid-19 ser altamente contagiosa e anterior a esta data, pouco 
conhecida, os trabalhadores de saúde são afetados por uma enorme pressão física e psicológica, pois 
além do risco de serem infectados, ocorre o surgimento de depressão, ansiedade, insônia e frustração 
(CHEN et al., 2020). 

Considerando o exposto, a pergunta que moveu a pesquisa foi: quais são os fatores geradores de 
adoecimento mental, ideação suicida e suicídio por profissionais da saúde durante a pandemia de covid-
19? E para dar conta de respondê-la, definiu-se como objetivo: identificar a partir das produções 
científicas publicadas fatores associados ao adoecimento mental, ideação suicida e suicídio dos 
profissionais da saúde durante a pandemia de covid-19. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que tem por finalidade reunir e sintetizar resultados 
de pesquisas sobre um determinado tema ou questão, contribuindo, assim, para o aprofundamento do 
conhecimento sobre o tema a ser investigado (WHITEMORE; KNALF, 2005). Metodologia proveniente 
da Prática Baseada em Evidências (PBE) que vêm sendo desenvolvida com mais frequência na área da 
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saúde (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). A revisão integrativa da literatura dá-se pela junção das 
principais informações dos autores alvo da avaliação, tendo foco nos resultados e conclusões originados 
da análise e discussão destas informações a fim de responder à pergunta norteadora de pesquisa e o 
objetivo (CROSSETTI, 2012).Para a construção desta revisão, foram seguidas cinco etapas: 1) 
Identificação do problema; 2) Busca da literatura; 3) Avaliação dos dados; 4) Análise dos dados; e 5) 
Apresentação (WHITEMORE; KNALF, 2005). 

Etapa 1: A elaboração da questão de pesquisa foi realizada com base na estratégia PICo (Population, 
Intervention, Context). No caso: Quais são os fatores geradores de adoecimento mental, ideação suicida e 
suicídio (I) por profissionais da saúde (P) durante a pandemia de covid-19 (Co)?  

Etapa 2: A busca dos artigos científicos nas bases de dados se deu por meio dos Descritores em Ciências 
da Saúde (DeCS) previamente estabelecidos e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa, 
juntamente com os operadores booleano “AND” e “OR”, em português: (suicídio OR "ideação suicida") 
AND (enfermagem OR "profissionais da saúde") AND ("covid-19" OR "infecção por sars-cov-2”). E em 
inglês: (suicide OR “suicidal ideation”) AND (nursing OR “health care workers”) AND (“covid-19” OR 
“sars-cov-2 infection”). Foi consultado o Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que abrangeu a 
base de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), entre os meses de 
agosto e setembro de 2021, na língua inglesa e período de publicação de 2019 a 2021. Também foi 
consultada a plataforma PubCovid-19, que apresenta artigos publicados sobre COVID-19, indexados nas 
bases de dados PubMed e EMBASE. A atualização nesta plataforma é efetuada diariamente e os artigos 
são classificados por área temática a partir da leitura do título e abstract. Em cada tema os artigos são 
apresentados por data de indexação, estando primeiro os mais recentes. Os critérios de seleção 
incluíram como chave de pesquisa: Saúde Mental, Profissionais de Saúde e Mortalidade. 

Etapa 3: Os artigos selecionados obedeceram aos critérios de inclusão: estar disponível online para 
leitura na íntegra, em língua portuguesa ou inglesa, ter sido publicado no período pré-estabelecido, 
responder à questão norteadora e estar em conformidade com o tema e objetivo do estudo. Os critérios 
de exclusão foram: artigos que não abordavam o tema, que só disponibilizavam o resumo, estudos que 
não eram gratuitos, aqueles repetidos em mais de uma base de dados foram contabilizados como 
apenas um, além de teses, dissertações e artigos de revisão de literatura. Foram selecionados oito 
trabalhos dentro de 49 produções encontradas, conforme fluxograma apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos, 2021 

Fonte: Autores 
 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 27 

 

 
 

10 

Etapa 4: Os dados foram organizados em dois quadros no software Microsoft Office Word 2013 com as 
seguintes variáveis: codificação (A1, A2, A3...A8), ano da publicação, periódico, autores e título do artigo 
(Quadro 1), codificação, objetivo do estudo, delineamento do método, principais resultados obtidos e 
conclusões (Quadro 2). 

Etapa 5: Foi realizada a síntese das evidências encontradas. Para a realização dessa pesquisa, foram 
respeitados os direitos autorais e os aspectos éticos das fontes pesquisadas, conforme a Lei nº 9.610 de 
1998 (BRASIL, 1998). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra final desse estudo foi composta por oito artigos. Para a análise dos dados constituiu-se dois 
quadros analíticos com as informações extraídas dos estudos selecionados. O Quadro 1 apresenta a 
codificação (A1, A2, A3...A8), ano da publicação, periódico, autores e título do artigo. 

 

Quadro 1 - Artigos selecionados para a revisão, 2021. 

Código Ano Periódico Autores Título 

A1 2021 Centers for 

Disease Control 

and Prevention 

GENEVIER et al. Symptoms of Depression, Anxiety, Post-Traumatic 

Stress Disorder, and Suicidal Ideation Among 

State, Tribal, Local, and Territorial Public Health 

Workers During the COVID-19 Pandemic 

A2 2021 PlosOne HENNEIN; MEW; 

LOWE 

Socio-ecological predictors of mental health 

outcomes among healthcare workers during the 

COVID-19 pandemic in the United States 

A3 2020 Nursing Outlook HONG et al. Immediate psychological impact on nurses 

working at 2 government-designated hospitals 

during COVID-19 outbreak in China: A cross-

sectional study 

A4 2020 JAMA Network LAI et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes 

Among Health Care Workers Exposed to 

Coronavirus Disease 2019 

A5 2020 Dovepress THAN et al. Mental Health and Health-Related Quality-of-Life 

Outcomes Among Frontline Health Workers 

During the Peak of COVID-19 Outbreak in 

Vietnam: A Cross-Sectional Study 

A6 2020 Elsevier XIAOMING et al. The psychological status of 8817 hospital workers 

during COVID-19 Epidemic: A cross-sectional 

study in Chongqing 

A7 2020 Psychiatric 

online 

YOUNG et al. Health Care Workers’ Mental Health and Quality 

of Life During COVID-19: Results From a Mid-

Pandemic, National Survey 

A8 2020 Journal of 

Affective 

Disorders 

ZHOU et al. The prevalence and risk factors of psychological 

disturbances of frontline medical staff in China 

under the COVID-19 epidemic: workload should 

be concerned 

Fonte: Autores 
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No Quadro 2 está incluído a codificação (A1, A2, A3...A8), objetivo do estudo, delineamento do método, 
principais resultados obtidos e conclusão. 

 
Quadro 2 Caracterização dos estudos incluídos na revisão, 2021 

Código Objetivo Delineamento do método Resultados Conclusão 
A1 Avaliar as condições 

da saúde mental dos 
trabalhadores de 
saúde. 

Estudo quantitativo, por 
meio dos instrumentos 9-
item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9), 2-
item General Anxiety 
Disorder (GAD-2) e 6-item 
Impact of Event Scale (IES-
6), com 26.174 profissionais 
de saúde dos Estados 
Unidos. 

92.6% trabalhavam 
diretamente com 
pacientes covid-19. 
Destes, 32% 
apresentaram sintomas 
de depressão; 30.3% 
ansiedade; 36.8% 
transtorno do estresse 
pós-traumático e 8.4% 
ideação suicida. 

Mulheres, transgêneros, 
não binários, indivíduos 
de múltiplas raças e com 
alta carga horária de 
trabalho apresentaram 
sintomas mais severos. 

A2 Identificar fatores 
associados ao 
adoecimento mental 
dos profissionais da 
saúde para melhor 
assisti-los em futuras 
crises. 

Estudo quantitativo, por 
meio dos instrumentos 9-
item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9), 7-
item General Anxiety 
Disorder (GAD-7), Primary 
Care –PTSD (PC-PTSD) e 
Alcohol Use Disorders 
Identification Test-Concise 
(AUDIT-C), com 1.092 
profissionais da saúde dos 
Estados Unidos. 

A idade média dos 
participantes era de 44 
anos, 78,8% eram 
brancos, 72% do sexo 
feminino; 51.9% tinham 
exposição direta à 
pacientes covid-19; 
13.9% apresentavam 
sintomas de depressão; 
15.6% ansiedade; 22.8% 
transtorno do estresse 
pós-traumático e 42.8% 
alcoolismo. 

Características sociais e a 
dinâmica de trabalho 
mostraram-se fatores que 
interferem na saúde 
mental dos profissionais. 

A3 Identificar os impactos 
psicológicos da 
pandemia nos 
profissionais. 

Estudo quantitativo, por 
meio dos instrumentos 9-
item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9), 7-
item General Anxiety 
Disorder (GAD-7) e Patient 
Health Questionnaire 
Somatic Sympton Severity 
Scale-15 (PHQ-15), com 
4.692 enfermeiros, da 
cidade de Chongqing, China. 

A idade estende-se dos 
19 aos 40 anos, 96.9% 
do sexo feminino, 9.4% 
apresentavam sintomas 
de depressão, 8.1% 
ansiedade, 42.7% 
somáticos, 2.978 
reportaram sentir 
cansaço e baixa energia, 
6.5% apresentavam 
ideação suicida, 75.8% 
acharam necessário 
terapia durante a 
pandemia e 7.7% 
relataram precisar de 
um profissional de 
saúde mental. 

A saúde mental de 
enfermeiros apresentou-
se pior durante a 
pandemia, sendo 
impactada por diversos 
fatores. 

A4 Identificar a 
magnitude dos 
impactos na saúde 
mental dos 
trabalhadores e os 
fatores associados. 

Estudo quantitativo, por 
meio dos instrumentos 9-
item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9), 7-
item General Anxiety 
Disorder (GAD-7), 7-item 
Insomnia Severity Index 
(ISI) e 22-item Impact of 
Event Scale-Revised (IES-R), 
com 1.257 profissionais da 
saúde de Wuhan e outras 
regiões da província de 
Hubei. 

A idade estende-se dos 
26 aos 40 anos, 39.2% 
médicos e 61.8% 
enfermeiros. 50.4% 
apresentavam sintomas 
de depressão, 44.6% 
ansiedade, 34.0% 
insônia, 71.5% 
sofrimento psíquico. 

Enfermeiros, mulheres e 
trabalhadores da linha de 
frente apresentaram 
sintomas mais agravados. 
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Quadro 2 Caracterização dos estudos incluídos na revisão, 2021 (continuação) 
Código Objetivo Delineamento do método Resultados Conclusão 

A5 Medir os impactos 
psicológicos nos 
profissionais. 

Estudo quantitativo, por 
meio dos instrumentos 21-
Item Depression, Anxiety 
and Stress Scale (DASS-21), 
Insomnia Severity Index 
(ISI), Impact of Event Scale-
Revised (IES-R) e European 
Quality of Life-Five 
Dimension-Five Level Scale 
(EQ-5D-5L), participaram 
173 profissionais da saúde, 
da cidade Hanoi, Vietnam. 

A idade média era 31 
anos, 63% enfermeiros, 
24.9% médicos e 12.1% 
outros. 20.2% 
apresentavam sintomas 
de depressão, 33.5% 
ansiedade, 12.7% 
estresse, 12.1% 
transtorno do estresse 
pós-traumático, 20.2% 
problemas de sono, 59% 
preocupavam-se com 
redução salarial, 54.3% 
aumento do custo de 
vida, 53.8% transmissão 
do vírus, 55.7% 
quantidade de EPIs e 
60.4% prevenção e 
controle de infecções. 

A proporção de problemas 
mentais dos trabalhadores 
do hospital covid era 
consideravelmente maior 
dos do hospital não covid. 

A6 Investigar o estado 
mental dos 
profissionais para 
gerar referências de 
para intervenções em 
próximas crises. 

Estudo quantitativo, por 
meio dos instrumentos 9-
item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9), 7-
item General Anxiety 
Disorder (GAD-7), Patient 
Health Questionnaire 
Somatic Sympton Severity 
Scale-15 (PHQ-15), além de 
um questionário original, 
tendo 8.817 participantes, 
de Chongqing, China. 

A idade média era 31 
anos, 36.4% médicos, 
53.1% enfermeiros e 
10.4% outros. A 
ansiedade mínima era 
15.6%, a ideação suicida 
mínima era 6.5%, 
destes, 8.61% eram 
profissionais da linha de 
frente. 

Houve um alto nível de 
impacto psicológico e 
ideação suicida nos 
profissionais durante a 
pandemia. 

A7 Quantificar os níveis 
de efeitos psicológicos 
e fatores associados. 

Estudo quantitativo, por 
meio dos instrumentos 9-
item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9), 7-
item General Anxiety 
Disorder (GAD-7), Primary 
Care Posttraumattic Stress 
Disorder Screen (PC-PTSD) 
e Alcohol Use Disorders 
Identification Test-Concise 
(AUDIT-C), participaram 
1.685 profissionais da 
saúde, nos Estados Unidos. 

76% mulheres, 46% 
profissionais da saúde 
mental, 15% da 
emergência, 11% 
pediatras e 14% 
enfermeiros. 63% 
apresentaram ansiedade 
média, 47% depressão 
média, 17% depressão 
grave, sendo a maioria 
mulheres. Quanto aos 
pensamentos de morte 
ou de causarem danos a 
si próprios, 4% 
responderam diversos 
dias, 1% respondeu 
mais que a metade dos 
dias e 0.4% quase todos 
os dias. 8% destes 
tinham histórico de 
doenças psiquiátricas. 

Os profissionais 
apresentaram sintomas de 
adoecimento mental, 
incluindo ideação suicida, 
onde fatores pessoais e o 
ambiente de trabalho 
contribuíram para o 
agravamento do quadro. 
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Quadro 2 Caracterização dos estudos incluídos na revisão, 2021 (continuação) 
Código Objetivo Delineamento do método Resultados Conclusão 

A8 Investigar a 
prevalência e os 
fatores de risco dos 
efeitos psicológicos 
nos profissionais da 
linha de frente. 

Estudo quantitativo, por 
meio dos instrumentos 9-
item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9), 7-
item General Anxiety 
Disorder (GAD-7), Insomnia 
Severity Index (ISI), Symtom 
Check List-90 (SCL-90) e o 
módulo sobre suicídio do 
Mini International 
Neuropsychiatric Interview, 
participaram 606 
profissionais da linha de 
frente no combate à Covid-
19, na China. 

81.2% eram do sexo 
feminino. 57.6% tinham 
risco de depressão, 
45.4% ansiedade, 12.0% 
somáticos, 32.0% 
insônia e 13.0% risco de 
suicídio. 

Os profissionais da linha 
de frente são mais 
suscetíveis a desenvolver 
adoecimento mental. 

Fonte: Autores 
 

Os estudos apresentaram semelhanças quanto à metodologia, sendo oito pesquisas quantitativas 
aplicadas por meio de formulários online. Tendo como público-alvo profissionais da saúde atuantes 
durante a pandemia de Covid-19. Todos os estudos estão publicados na língua inglesa, embora quatro 
tenham sido realizados na China, um no Vietnam e três nos Estados Unidos. Destes estudos, sete 
utilizaram os instrumentos PHQ-9 e GAD-7 para depressão, ideação suicida e ansiedade, três utilizaram 
o ISI para insônia, três utilizaram o IES e dois o PC-PTSD para transtorno do estresse pós-traumático e 
sintoma somático, dois utilizaram o AUDIT-C para alcoolismo, entre outros. 

O teste PHQ-9 consiste em nove questões e leva em consideração a frequência dos sintomas nas últimas 
duas semanas, o GAD-7 e o ISI seguem a mesma dinâmica, embora tenham apenas sete questões cada. O 
IES é utilizado em duas versões, a revisada (IES-R) com vinte e duas questões e a resumida (IES-6) com 
seis questões que avaliam a frequência de sintomas na última semana. O PC-PTSD é formado por quatro 
questões e avalia a frequência de sintomas no último mês. O AUDIT-C contém três questões que avaliam 
a frequência do consumo de álcool, mas sem tempo determinado. Quanto maior a frequência, mais 
pontos são somados e pior é o quadro. 

Quanto aos principais dados relacionados ao adoecimento mental dos profissionais da saúde, a presença 
de sintomas depressivos apresentou porcentagens que variam entre 9,4% e 57.6%. Para sintomas de 
ansiedade a maior porcentagem foi de 63% e a menor 8,1%. No Transtorno do estresse pós-traumático 
os dados foram de 12,1% à 36.8%. Insônia teve 34.0% como o maior índice, o sofrimento psíquico 
71.5%, sintomas somáticos 42.7% e alcoolismo 42.8% (A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8). 

Os estudos que exploram a ideação suicida apresentaram índices menores se comparados à outras 
sintomatologias e trazem porcentagens de 13.0%, 8.4% e 6.5%. O módulo de suicídio do Mini 
International Neuropsychiatric Interview, consiste em seis questões e têm uma dinâmica similar aos 
testes citados anteriormente, enquanto o PHQ-9 questiona com qual frequência tinham pensamentos de 
morte ou de causarem danos a si próprios, 4% responderam diversos dias, 1% mais que a metade dos 
dias e 0.4% quase todos os dias, destes, 8% tinham histórico de doenças psiquiátricas (A1, A3, A7, A8).  

A sociedade atual somada ao contexto da pandemia impõe uma enorme pressão nas profissionais 
mulheres, que fazem presença relevante nos estudos, chegando a 96,9% de participantes do gênero 
feminino em um dos estudos.  A maioria das pesquisas apontam que ser do gênero feminino e ter o nível 
educacional abaixo de bacharelado elevam consideravelmente as chances de desenvolver transtornos 
mentais, associados a graves sintomas de depressão, ansiedade, estresse e sintomas somáticos (A3, A4, 
A6, A7). 

Entretanto, de 32% de participantes que apresentaram sintomas de depressão, 62.4% identificam-se 
como transgêneros e não binários (pessoas que não se identificam com os gêneros masculino ou 
feminino), tornando-os a população mais afetada, em comparação com os 32.3% que se identificaram 
com o gênero feminino. A mesma situação repetiu-se quanto aos sintomas de ansiedade, transtorno do 
estresse pós-traumático e ideação suicida (A1). 
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A idade dos participantes estende-se de 19 a 60 anos, e como fator de risco, apresenta dados 
conflitantes. Os níveis de depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático e ideação suicida 
mostram-se consideravelmente maiores em indivíduos com idade de vinte e nove anos ou menos. 
Embora, há dados que afirmam que a cada ano de vida acrescentado as chances do desenvolvimento de 
ansiedade e alcoolismo ficam maiores (A1, A2, A3). 

Tanto a profissão como a área de atuação, podem ser fatores de risco para o adoecimento. Médicos 
apresentaram menos sintomas de transtorno do estresse pós-traumático que outros profissionais da 
saúde. Enfermeiros, técnicos da área da saúde, mulheres e trabalhadores da linha de frente tiveram 
sintomas severos de depressão, ansiedade, insônia e sofrimento psíquico. Trabalhadores do sistema 
público que não conseguiam folgas no trabalho quando necessitaram, apresentaram quase o dobro dos 
sintomas de adoecimento mental (A2, A4, A5).  

A prevalência de sintomas de depressão, ansiedade, somáticos e insônia eram maiores nos profissionais 
da linha de frente e nos trabalhadores de hospitais designados ao covid-19. Ainda, reportaram sentir 
cansaço, baixa energia e acharam necessário fazer terapia durante a pandemia. Também se 
preocupavam com redução salarial, aumento do custo de vida, transmissão do vírus, quantidade de 
EPIs, prevenção e controle de infecções. Em um estudo, profissionais da saúde mental apresentaram 
menor ideação suicida daqueles que não são da área, e curiosamente profissionais da pediatria 
mantinham menores níveis de ansiedade (A3, A5, A7, A8). 

A maior parte dos participantes eram brancos, chegando a 78,8% em um estudo. Os que se 
identificaram como afro-americanos tinham maiores chances de desenvolver ansiedade. Embora, os 
afro-americanos e asiáticos apresentaram menores chances de desenvolver alcoolismo se comparados 
aos participantes brancos. Outra pesquisa trouxe que a maior prevalência de sintomas de adoecimento 
mental ou ideação suicida era entre os participantes que se identificaram como sendo de múltiplas raças 
(A1, A2). 

O estresse na rotina de profissionais da saúde foi exacerbado durante a pandemia no mundo todo. Pode-
se notar que há a presença da ideação suicida, além dos sintomas de depressão, ansiedade, insônia, 
síndrome do estresse pós-traumático, alcoolismo e sintomas somáticos. Os fatores que mais destacam-
se como influentes para o adoecimento mental dos profissionais de saúde são gênero, idade, profissão, 
área de atuação, nível de educação e etnia. Enfermeiros e técnicos em saúde, mulheres, transgêneros, 
não binários, jovens, profissionais com nível de educação abaixo do bacharelado, profissionais da linha 
de frente e de etnia não branca formam o perfil sociodemográfico que favorece o adoecimento mental. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível constatar que desde o início da pandemia diversos fatores de risco estão significativamente 
presentes no ambiente de trabalho dos profissionais da saúde, principalmente da enfermagem, 
influenciando na vida profissional, pessoal e na sua saúde, tanto física como psíquica. São vários os 
fatores que se destacam favoráveis ao adoecimento mental, além disso, ainda há preocupação 
significativa quanto aos efeitos que ainda virão, uma vez que um evento epidemiológico com tamanha 
intensidade não havia sido presenciado na medicina moderna. 

Vale destacar que métodos de enfretamento podem ser adotados pelos profissionais e pelas instituições, 
com o objetivo de melhorar a saúde mental e ocupacional. Por exemplo, estimular a prática de 
atividades físicas ou hobbies e alimentação saudável, melhorar o ambiente físico do trabalho, diminuir a 
carga horária, entre outros. Além disso, destaca-se como limitação do estudo, que ainda há poucas 
pesquisas publicadas que relacionem os efeitos psicológicos com prováveis agravantes. Sendo assim, 
sugere-se o desenvolvimento de futuras pesquisas com foco no suicídio e ideação suicida, além de 
estudos originais desenvolvidos no Brasil. 
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Capítulo 2 
 
Atualização de fluxo de atendimento odontológico 
frente a pandemia da COVID-19 no município de 
Atílio Vivácqua do Espiríto Santo, Brasil 
 
Lorrayne Coque Fonseca 

Luciana Maria Gonçalves Furtado Ramos 

Natiany de Lima Torres 

Margareth Machado 

 

Resumo: Os profissionais da odontologia se enquadram em grupos de grande 

exposição ao COVID-19, dessa forma mudanças ocorreram no fluxo de atendimento e 

adaptações das técnicas odontológicas para que possamos realizar procedimentos com 

segurança em tempos de COVID-19, ocasionando uma alteração na rotina dos 

consultórios. Considerando que o ambiente odontológico favorece a infecção cruzada 

permitindo um maior índice de contágio viral, devido a uma comunicação face a face, 

exposição a aerossóis compostos de saliva, sangue e outros fluidos. Objetivo: 

Aprimoramento do Fluxo de Atendimento nos serviços de Saúde Bucal na atenção 

básica no município de Atílio Vivácqua, durante a pandemia da COVID-19. Orientar e 

atualizar os profissionais de odontologia do município de Atílio Vivácqua, sobre o 

Fluxo de atendimento e as medidas a serem adotadas frente à pandemia da COVID-19. 

Metodologia: A metodologia usada foi uma revisão de literatura nos períodos de 

novembro de 2020 a março 2021, com busca recente na base de dados LILACS, 

MEDLINE e SCIELO com indexação de artigos nacionais de revistas, websites e 

Portarias do Ministério da saúde do Brasil. 

 

Palavras-chave: Atenção primária a saúde, serviços de saúde bucal, infecção por 

Corona vírus, aerossóis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, um surto de pneumonia começou na cidade de Wuhan, na China e se espalhou 
por várias regiões, sendo causado por uma nova cepa do Coronavírus, denominada de SARS-CoV-2 
(Ministério da Saúde, 2020; Franco AG et al.,2010). 

Durante a pandemia, os cirurgiões-dentistas foram classificados como categoria de alto risco devido ao 
potencial de exposição ao coronavírus. A transmissão de SARS-CoV-2 durante procedimentos clínicos 
odontológicos pode, portanto, ocorrer pela inalação de aerossóis/gotículas de indivíduos infectados ou 
pelo contato direto com membranas mucosas, fluidos orais, instrumentos e superfícies contaminadas 
Izzetti et al.,Por conta dessa facilidade da transmissão, no ambiente odontológico, foram estabelecidas 
algumas medidas e ações para ajudar a diminuir a disseminação da doença. No Brasil, entre estas ações, 
o Ministério da Saúde orientou no início da pandemia a suspensão dos atendimentos odontológicos 
eletivos (aqueles que podem esperar), indicando apenas os atendimentos de urgência e emergência 
(Ministério da saúde, 2020). 

Diante da pandemia as práticas de biossegurança tornam-se ainda mais importantes devido á exposição 
de riscos à saúde de profissionais e pacientes. A biossegurança em odontologia e em outras áreas da 
saúde sempre foi um fator fundamental para diminuir riscos em procedimentos, mas o reforço da 
prática é uma nova realidade. (Santos KF, Barbosa M, 2020; Araújo TP, 2018). 

É notório, que é responsabilidade dos cirurgiões-dentistas adotarem medidas de prevenção e controle 
de infecção para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer 
procedimento odontológico. Diante da situação atual em que o mundo vive o profissional, ciente de sua 
responsabilidade e dos riscos inerentes de sua profissão, devem ter conhecimento das medidas e 
recomendações no atendimento aos pacientes. Essas medidas de proteção objetivam evitar ou reduzir 
procedimentos que produzam gotículas ou aerossóis e inclui a preparação da equipe de saúde bucal, 
ajustes nos equipamentos de proteção individual (EPIs), recomendações para limpeza e desinfecção das 
superficies (moraes el al., 2020). 

Considerando a severidade da pandemia de COVID-19 e as mais recentes recomendações dos órgãos e 
autoridades em saúde, este trabalho foi elaborado com o objetivo de orientar e atualizar os profissionais 
de odontologia sobre as medidas a serem adotadas frente a pandemia do COVID-19, enfatizando os 
cuidados necessários para a proteção dos profissionais e pacientes. 

 

2. OBJETIVO 

• Aprimoramento do Fluxo de Atendimento nos serviços de Saúde Bucal na atenção básica no 
município de Atílio Vivácqua, durante a pandemia da COVID-19. 

• Orientar e atualizar os profissionais de odontologia do município de Atílio Vivácqua, sobre o 
Fluxo de atendimento e as medidas a serem adotadas frente à pandemia da COVID-19. 

 

3. MÉTODOS 

A metodologia consiste em alterar o fluxo de atendimento mediante a pandemia do novo coronavírus, 
baseado em estudos publicados sobre este procedimento nos períodos de novembro de 2020 a março 
de 2021. Foram contemplados artigos nas seguintes bases de dados eletrônicos: LILACS- Literatura 
Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, MEDLINE- Literatura Internacional em Ciência da 
Saúde e no SCIELO- Scientific Electronic Library Online.A análise compõe-se de artigos na língua 
portuguesa e inglesa, sobre a COVID-19, abordando aspectos inerentes à prática odontológica. 

 

4. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com a situação de pandemia pelaCOVID-19, que impactou a maneira de viver de boa parte da população 
mundial nos últimos meses, os profissionais de saúde de odontologia do município de Atílio Vivácqua 
compreenderam a necessidade de alterar forma de atendimento clínico, já estruturada e conhecida, a 
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fim de implementar uma nova rotina de trabalho, tendo em vista o risco de infecção pelo novo 
coronavírus. Os profissionais de odontologia do município, embasados nas resoluções e recomendações 
do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e o Conselho Federal de 
Odontologia atualizaram um manual de esclarecimentos e orientações sobre os Fluxos de Atendimentos 
e os novos Protocolos no ambiente clínico para os profissionais, de forma a servir como roteiro para o 
atendimento clínico. Desse modo, visa à proteção tanto dos profissionais de saúde quanto dos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) já que existem possibilidades de infecção cruzada. (Ramos et al., 
2021). 

Após uma análise da literatura, das portarias e normas técnicas do Ministério da Saúde, Secretarias 
Estaduais e Municipais e de Entidades de Classe e reuniões com equipe Cirurgião Dentista, no período 
de novembro a março de 2021, foi elaborado o novo Protocolo Operacional Padrão (POP) de Saúde 
Bucal em Tempos de COVID-19, baseado no citado acima, com o intuito de normatizar e organizar o 
processo de trabalho, assim como estabelecer protocolos seguros ao atendimento odontológico, nesse 
contexto atual de pandemia. 

Esse instrumento apresenta orientações e recomendações sobre como deve ser organizado o ambiente 
clínico, com estratégias de controle de aerossóis, equipamentos e insumos necessários para 
operacionalização dos serviços de saúde bucal do município. Também define o fluxo de usuários e 
acompanhantes, durante as consultas, a nova configuração da sala de espera, higienização, 
acondicionamento e esterilização dos instrumentais odontológicos, limpeza do ambiente clínico e 
gerenciamento dos resíduos de saúde, descrição de paramentação e desparamentação correta e 
específica para os profissionais de odontologia, Auxiliar Saúde Bucal (ASB) e funcionários de serviços 
gerais, durante a utilização do espaço.  

A modificação do fluxo de atendimento da saúde bucal foi necessária para reduzir a disseminação da 
pandemia da COVID-19, diante disso ficou evidente a necessidade de incluir no referido documento a 
modificação do fluxo de atendimento em saúde bucal nas unidades de Atenção Primária. Inicialmente, 
foram suspensos os atendimentos eletivos, permanecendo somente os atendimentos de urgências por 
um período e logo após, com amenização da pandemia os atendimentos eletivos foram retomados da 
seguinte forma atendimentos por turno realizados de acordo com o número de turbina de alta rotação 
autoclavadas. 

 

5. DISCUSSÃO E RESULTADO 

O ambiente odontológico apresenta alto risco, no que se diz respeito à infecção cruzada. Embora a 
biossegurança já faça parte da rotina do cirurgião-dentista, o contexto de pandemia pressupõe a 
necessidade de revisitar os princípios norteadores dessa prática e conhecer as particularidades 
impostas por um vírus até então desconhecido. (Moraes et al., 2020). 

Com o intuito de reduzir o risco de infecções, para tornar o ambiente clínico mais seguro tanto para 
profissionais, quanto para usuários, foram aplicadas estratégias para o controle de infecção dentro do 
ambiente odontológico, como: treinamentos internos com ASB individualizado, minimização de 
pacientes na sala de espera; disposição das cadeiras com uma distância mínima de 1 metro; limitações 
de acompanhantes; uso de máscaras adequadas dos pacientes, acompanhantes e equipe; fornecimento 
álcool 70% gel aos pacientes em todos os ambientes da clínica; ventilação do ambiente constante; 
triagem previamente ao atendimento; exposição mínima de objetos, instrumentos e materiais no 
consultório odontológico durante atendimento; uso de barreiras físicas em superfícies; uso de 
equipamentos de proteção individual por todos os que estejam na sala clínica; evitar ou minimizar o uso 
de dispositivos geradores de aerossol; priorizar a utilização de instrumentos manuais; esterilização de 
todos os instrumentos críticos, incluindo peças de mão; limpeza e desinfeção da sala clínica após cada 
atendimento; 30 minutos de intervalo entre um paciente e o outro, para a realização da desinfecção; 
caneta de alta rotação esterilizada a cada paciente Ministério da Saúde (2020); Anvisa (2020); Vitor GP 
(2020) em conformidade com esses protocolos sugeridos esses foram inseridos novo Protocolo 
Operacional Padrão (POP) do município de Atílio Vivácqua. 

Os Cirurgiões-Dentistas devem se preocupar com a disseminação de doenças infecciosas respiratórias, 
devido o vírus SARS-CoV-2 ser encontrado na saliva e gengivas de paciente infectado. Franco JB et al., 
(2020) Nesse contexto, a utilização de técnicas minimamente invasivas são procedimentos que evitam 
ou eliminam a produção de aerossóis, diminuendo o uso dos equipamentos rotatórios já que são 
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procedimentos que apresentam uma abordagem manual, conservadora e biológica, com boa relação 
custo/benefício, acessível aos serviços públicos de saúde e com eficiência no controle da doença cárie 
dentária. (Gomes LMT et al., 2020). 

No Guia de Orientação para Atenção odontológica no Contexto da COVID-19. Brasil (2020) reforça que 
as técnicas terapêuticas realizadas diariamente poderão auxiliar na redução da emissão de aerossóis e, 
portanto, diminuir as chances de propagação do Sars-CoV-2 no consultório odontológico. No que se 
refere à clínica odontológica, eram atendidos 8 pacientes por período de 4 horas isso foi alterado para 3 
pacientes para o mesmo período de horas, atendendo recomendação que em todos os atendimentos 
eletivos sejam adotados parâmetros de otimização do cuidado, que estabelecem tempos de consultas 
mais prolongados e resolutividade, com maior quantidade possível de procedimentos ou a finalização 
do tratamento em sessão única, colaborando para a racionalização do uso do EPI e para a diminuição do 
número de idas daquele usuário à unidade de saúde, com exceção para os casos em que os pacientes são 
suspeitos ou confirmados de Sars-Cov2, cujo atendimento deve ser adiado. Ministério da Saúde, (2020); 
política que foi alterada no novo protocolo de fluxo de atendimento. 

O POP anterior já preconizava o uso de autoclaves e o trabalho a quatro mãos, procedimentos sugeridos 
por Franco AG et al., (2020) como sendo uma das principais medidas de biossegurança nos consultórios 
odontológicos. No novo POP incluiu-se no processo de autoclavagem todos os materiais, inclusive as 
peças de mão, medidas também sugerida pelos autores. O estudo recomenda ainda, uso de sugadores de 
alta potência, trabalho a quatro mãos; evitar a utilização da seringa tríplice na sua forma de spray, 
motores com válvulas de antirretração ou antirrefluxo a fim de prevenir contaminação cruzada. 

Antes da pandemia, esses cuidados com biossegurança e fluxo de atendimento já eram observados, o 
risco da contaminação por Covid -19 estabeleceu novas atenções da equipe por receio da nova doença e 
seus riscos desconhecidos, porém, doenças como HIV e Hepatite, por exemplo, sempre foram 
preocupações das equipes de saúde bucal. 

O trabalho executado na atualização dos fluxos e nos protocolos do atendimento odontológico no 
município de Atílio Vivácqua, frente a pandemia de COVID-19 foi de grande valia pois voltou a atenção 
para a proteção da equipe de trabalho e dos usuários, transformando a prática e implementando 
medidas que podem salvar vidas. 
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Resumo: A Política Nacional de Humanização (PNH) surgiu em 2003, com o objetivo de 
tornar a humanização uma prática cotidiana dos serviços de saúde e provocar 
mudanças nos modos de gerir e cuidar. Quando se fala em humanização na atenção 
hospitalar é importante observar inúmeros aspectos. Diferente dos outros setores de 
atenção à saúde, os hospitais apresentam uma rotina acelerada de atendimentos de 
alta complexidade, gerando um ambiente de estresse e tensão. O objetivo do presente 
estudo é relatar a experiência vivenciada na prática do acolhimento e direcionamento 
dos usuários do Pronto socorro e Ambulatório (Amélio Marques) do Hospital das 
Clínicas (HC) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Trata-se de um relato de 
experiência do projeto “Posso ajudar” que surgiu em 2011, com a finalidade de 
acolher, informar e encaminhar os usuários do serviço, trazendo agilidade ao 
atendimento e uma assistência humanizada. O projeto possui uma coordenadora, além 
de contar com a colaboração de todo o setor de Gestão de Humanização do Hospital de 
Clínicas da UFU. É composto por alunos dos cursos de graduação da área da saúde, 
humanas e exatas da UFU, e da Escola Técnica de Saúde (ESTES). A experiência 
relatada corresponde ao período de maio de 2020 a fevereiro de 2021. Foram 
desenvolvidas ações como: acolhimento de usuários e acompanhantes, aferição de 
temperatura, distribuição de máscaras, triagem, campanhas de doação de sangue, 
comprenssão da satisfação dos usuários e doação de kits de higiene. O projeto contou 
com a participação de 30 alunos. No periodo de Maio de 2020 à Fevereiro de 2021 
foram distribuidas 14.600 máscaras e 118 kits de higiene pessoal. Na percepção de 93 
usuários do serviço observou-se alta satisfação com a higiene e conforto do local, 
atendimento da recepção e tempo de espera. Conclui-se que as ações desenvolvidas no 
projeto possibilitaram a compreensão da prática de acolhimento, além de agilizar os 
atendimentos do Pronto socorro e Ambulatórios, trazendo um maior nível de 
esclarecimento e atendendendo às expectativas dos usuários do serviço público de 
saúde. 
 
 
Palavras-Chave: Humanização da assistência; Acolhimento; Assistência Hospitalar. 
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1 INTRODUCAO 

A humanização pode ser considerada uma das principais políticas públicas implantadas no Brasil. Para 
um Sistema Único de Saúde (SUS) S mais humanizado, a garantia de acesso universal e igualitário não é 
o suficiente. É necessária uma transformaçao nas práticas de cuidado, que devem ser voltadas para a 
resposta ao sofrimento do paciente e na tentativa de evitá-lo (Mattos, 2009). Nesse sentido, foi criada 
em 2003 a Política Nacional de Humanização (PNH) com o objeto de tornar a humanização uma prática 
cotidiana dos serviços de saúde e provocar mudanças nos modos de gerir e cuidar (Ministério da Saúde, 
2009a). 

Por humanização compreende-se a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 
produção de saúde. Os valores que norteiam essa política são a autonomia e o protagonismo dos 
sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a participação coletiva nas práticas de 
saúde. Muitas são as dimensões com as quais estamos comprometidos no trabalho em saúde: prevenir, 
cuidar, proteger, tratar, recuperar, promover, enfim, produzir saúde (Ministério da Saúde, 2008; 
2009b).  O termo acolhimento, muito relacionado à humanização, expressa uma ação de aproximação, 
uma atitude de inclusão, de estar em relação com algo ou alguém. Portanto, a PNH afirma a prática de 
acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância (Ministério da Saúde, 2009a).    

Quando fala-se em humanização em ambiente hospitalar, é importante observar inúmeros aspectos. 
Diferente dos outros setores de atenção a saúde, os hospitais apresentam uma rotina acelerada de 
atendimentos de alta complexidade, gerando um ambiente de estresse e tensão. É comum que pacientes, 
familiares e profissionais de saúde em ambiente de urgência e emergência tenham que lidar com 
sentimentos de angústia e ansiedade. Dessa forma, é importante que a estrutura desse ambiente, tanto 
fisica quanto organizacional e relacional, seja voltada para a valorização e respeito à pessoa, garantindo 
a qualidade do atendimento, esse é o conceito de hospital humanizado (Andrade et al., 2017; Paula, 
Ribeiro, Werneck, 2019). Pesquisas evidenciam que um dos motivos de maior insatisfação dos usuários 
dos serviços de urgência é o tempo de espera e uma assistência acolhedora de forma integral pode ser 
essencial para evitar essa insatisfação. O acesso fácil ao serviço e o acolhimento ao paciente e familiar 
são elementos diretamente ligados à qualidade da assistência prestada (Lima et al., 2015). 

Observa-se que a humanização no contexto de ensino apresenta alguns aspectos importantes. É comum 
que alunos de graduação apresentem despreparo para um atendimento humanizado: dificuldade de 
escuta, de envolvimento com o sofrimento apresentado pelo paciente e de acolhimento a esse usuarios 
dos serviços. Isso ocorre porque na prática prevalece o fazer técnico em detrimento da humanização. O 
ensino nas áreas de saúde deve ser pautado em uma prática reflexiva, permitir ao aluno a possibilidade 
de solução dos problemas e lidar com situações únicas, tratando o paciente de maneira individual. É 
importante que o aluno tenha esse contato com o atendimento humanizado e saiba como acolher o 
paciente de forma integral (Barbosa et al., 2013).  

O Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Uberlândia (HCU/UFU) é um Hospital Público 
Universitário de referência regional para 86 municípios. É um hospital Público Federal com 100% dos 
leitos destinados ao atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e apresenta altas médias mensais de 
internações, atendimentos no Pronto-Socorro e atendimento no Ambulatório Amélio Marques, 
configurando-se assim, provavelmente, uma sobrecarga de trabalho para funcionários e como 
consequência a possibilidade de uma piora na qualidade do atendimento aos usuários (EBSERH, 2020). 

Os usuários que aguardam atendimento no Pronto-Socorro e Ambulatório do HCU/UFU, que muitas 
vezes não recebem todas as informações de maneira clara e objetiva, podem permanecer com dúvidas 
referentes à filas, local de atendimento, agendamento de consultas, pedidos de exames e atestados. A 
falta de uma escuta adequada e de uma atenção individualizada a estes usuários gerou a necessidade de 
criação do Projeto “Posso Ajudar? Urgências e Emergências Pronto Socorro” (Diretoria Técnica do 
Hospital de Clínicas, 2011). 

 Este projeto foi criado em 2011, em sua última atualização, em 2019, o título do projeto foi simplificado 
e passou a ser “Posso Ajudar?”.  O projeto tem o objetovio  de agilizar e encaminhar corretamente estes 
usuários fazendo com que a espera por atendimento se torne menos estressante e mais humanizada. 
Desenvolve um trabalho de melhoria da satisfação do usuário, no qual os estudantes aprendem a 
promover o diálogo, respeitar as individualidades de cada paciente, trabalhar em equipe, e 
principalmente compreender a importância de um atendimento acolhedor e de qualidade, baseado na 
humanização da atenção em saúde. O acolhimento e a escuta estão entre as principais atividades 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 27 

 

 
 

24 

desenvolvidas pelos alunos participantes e são entendidas como uma postura ética, que visa à resolução 
das demandas colocadas pelos usuários (Diretoria Técnica do Hospital de Clínicas, 2011).   

Frente ao exposto, o objetivo do presente trabalho é relatar a experiência vivenciada na prática de 
acolhimento e direcionamento dos usuários do Pronto socorro e ambulatório (Amélio Marques) do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

2 DESENVOLVIMENTO DA EXPERIÊNCIA  

O projeto “Posso ajudar?” surgiu com a finalidade de acolher, informar e encaminhar os  usuários do 
seviço, trazendo agilidade ao atendimento e uma assistência humanizada. O projeto teve sua última 
submissão ao Sistema para registro das atividades de extensão e cultura desenvolvidas na Universidade 
Federal de Uberlândia (SIEX/UFU)  em 2019, com o número de registro 20268 e aprovação para o 
período de 01/08/2019 a 31/03/2021. Em abril de 2020 houve uma seleção emergencial de bolsistas 
para atuação durante a pandemia de covid-19.  

O projeto possui uma coordenadora, além de contar com a colaboração de todo o setor de Gestão de 
Humanização do Hospital de Clínicas de Uberlândia (HC-UFU) e de participantes de outros projetos 
relacionados  ao setor. É composto por alunos dos cursos de graduação da área da saúde, humanas e 
exatas da UFU, e da Escola Técnica de Saúde (ESTES). 

Os alunos são divididos em equipes para a cobertura de todos os setores, sendo que as maiores 
demandas são do Pronto Socorro e do ambulatório de pediatria. Os alunos do projeto dos cursos que 
não são da área da saúde (Jornalismo, Teatro, Letras e Física) ficam responsáveis pelas atividades com 
as crianças e manutenção do quiosque.  

As demais ações descritas a seguir foram desenvolvidas pelos graduandos dos cursos da área da saúde 
(Enfermagem, Odontologia, Medicina, Fisioterapia e Psicologia). Foi realizado o acolhimento de usuários 
e acompanhantes que dão entrada no Pronto Socorro do HC-UFU para o esclarecimento de dúvidas,  
direcionamento  e acompanhamento ao setor correto de atendimento, orientações quanto a data de 
retorno, agendamento de exames e consultas. Esta abordagem também foi feita com pacientes e 
acompanhantes no Ambulatório Amélio Marques. Após conversa com o paciente acolhido, caso 
necessário, era solicitado o encaminhamento ao serviço social ou psicologia para o atendimento das 
necessidades psicosociais do paciente. 

Com a pandemia de Covid-19, houve um  aumento na procura por atendimento no pronto socorro e foi 
necessária a adoção de novas medidas no ambiente hospitalar. Desta forma, várias ações foram 
implementadas e designadas aos participantes do projeto “Posso ajudar?”.  

A aferição de temperatura se tornou uma das principais medidas na prevenção de Covid-19 e foi 
implementada em todas as portarias de acesso ao HC-UFU, nos horários de troca de plantão. A aferição 
de temperatura era realizada em todos os funcionários na chegada ao hospital e alguns solicitavam a 
aferição também na saída.  A temperatura foi aferida na fronte, por meio de termômetro de sensor 
infravermelho sem contato com a pele.  

Foi realizada a distribuição de máscaras, fornecidas pela Central de EPI (Equipamento de Proteção 
Individual) do HC-UFU, para pacientes e acompanhantes que deram entrada pelo Pronto Socorro. Esta 
ação aconteceu uma vez ao dia, todos os dias da semana. A triagem rápida na portaria do Pronto Socorro 
foi realizada para maior agilidade no direcionamento de pacientes com suspeita de Covid-19 para o 
setor específico. Desta forma, os pacientes suspeitos ficaram o menor tempo possível em contato com os 
demais pacientes que aguardavam abertura de ficha. 

Com as medidas adotadas para enfrentamento da covid-19 houve uma redução no número de consultas 
eletivas realizadas no Ambulatório Amélio Marques. Também houve uma queda nas doações de sangue, 
o que diminuiu o estoque do hemocentro. Assim, o projeto “Posso ajudar?” atuou no incentivo à doação 
de sangue, por meio de campanhas dentro do hospital, divulgando e encorajando acompanhantes e 
funcionários a realizarem a doação.  

O projeto utilizou-se de informações do hospital sobre a percepção dos usuários a respeito da satisfação 
com o serviço, durante o quadrimestre de 2020. As informações foram obtidas por meio da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), à qual o hospital é filiado, considerando os seguintes 
aspectos: local/serviço do HC-UFU onde o usuário foi assistido; gênero/sexo; conforto no local da 
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recepção; higiene, limpeza e organização; conforto das instalações na área de atendimento médico; 
atendimento da recepção; atendimento da equipe de saúde; tempo de espera; satisfação do 
atendimento; indicação do Hospital e grau de escolaridade do usuário.                          

Outra ação importante realizada pelo projeto foi a doação de kits de higiene pessoal. Todos os itens 
foram recebidos por meio de doação para o setor de humanização e cada kit montado de acordo com a 
necessidade do paciente. O kit contém escova de dente, creme dental, sabonete, desodorante, pente, 
absorvente, chinelos e cobertores. A solicitação foi feita diretamente pelo paciente acolhido ou através 
do serviço social. 

 

3 DESDOBRAMENTOS DA EXPERIÊNCIA  

O projeto contou com a participação de 30 alunos, sendo 17  dos cursos de graduação da Enfermagem, 
Odontologia, Medicina, Fisioterapia, Psicologia, Jornalismo, Teatro, Letras e Física (Gráfico 1), e 13 da 
Escola Técnica de Saúde (ESTES), como Técnico em enfermagem, Técnico em análises clínicas, Técnico 
em Saúde Bucal e Técnico em Prótese Dentária (Gráfico 2).  

 

Gráfico 1. Número de participantes por curso de graduação 

 

 

Gráfico 2. Número de participantes por curso de nível técnico 
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Os dados apresentados corresponderam ao período de maio de 2020 a fevereiro de 2021. Nesse período 
o projeto “Posso Ajudar?” acolheu todos os pacientes que deram entrada no Pronto Socorro do HC-UFU. 
No caso de pacientes inconscientes, os familiares e acompanhantes eram abordados. Uma parcela dos 
pacientes atendidos (total de 24.218 pacientes atendidos) foi internada (total de 11.560 pacientes 
internados), nesses casos o paciente recebia assistência até o momento da alta (Gráfico 3). A proporção 
total de pacientes atendidos e pacientes internados foi de 47,7%. 

 

Gráfico 3. Pacientes atendidos e internados no Pronto Socorro no período de maio/20 à fevereiro/21 

 

A distribuição de máscaras foi realizada todos os dias pela manhã, após o banho dos pacientes. A 
quantidade de máscaras liberadas pela central de EPI, inicialmente, eram de 100 máscaras por semana, 
com realização de pedido todas as segundas-feiras. Em novembro de 2020 essa quantidade aumentou 
para 100 máscaras por dia. No total foram 14.600 distribuidas. 

 A montagem e distribuição dos kits de higiene dependia dos itens recebidos  pelo setor de 
humanização. No mês de maio o setor não recebeu nenhum item de higiene e por  isso não houve a 
doação de kits. Nos meses seguintes, o estoque foi reabastecido e as doações ocorreram normalmente. 
Foram doados, no total, 118 kits. A tabela 1 mostra a quantidade mensal de máscaras distribuidas e de 
kits de higiene doados no período de maio de 2020 a fevereiro de 2021. 

 

Tabela1. Número de máscaras e kits de higiene distribuidos por mês no Pronto Socorro 

Mês/ano Número de máscaras 
distribuidas 

Número de kits de higiene 
doados 

Maio/2020 400 0 
Junho/2020 500 15 
Julho/2020 400 15 
Agosto/2020 500 14 
Setembro/2020 400 16 
Outubro/2020 400 21 
Novembro/2020 3.000 14 
Dezembro/2020 3.100 11 
Janeiro/2021 3.100 6 
Fevereiro/2021 2.800 6 

Total 14.600 118 

 

Foram utilizados informações sobre a satisfação do usuário do último quadrimestre de 2020, obtidas 
pela gerência hospitalar. Foram obtidos 10 quesitos: sexo do usuário, conforto no local da recepção, 
higiene, limpeza e organização do hospital, conforto das instalações na área de atendimento médico, 
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atendimento da recepção, atendimento da equipe de saúde, tempo de espera para atendimento, 
satisfação, de modo geral, com o atendimento recebido, se indicaria esse hospital para algum familiar ou 
amigo e qual grau de escolaridade do entrevistado. Foram obtidas 93 respostas dos usuários acolhidos 
na recepção.  

O sexo feminino (71%) prevaleceu na pesquisa (Gráfico 4). O total de 38,7% possuiam ensino médio 
completo (Gráfico 5). Em relação ao conforto no local da recepção, 35,5% consideraram ótimo (Gráfico 
6).  Sobre a higiene, limpeza e organização do hospital, 40,9% responderam ótimo e bom (Gráfico 7). 
Quanto ao conforto das instalações na área de atendimento médico, 40,9% responderam bom (Gráfico 
8). Dos participantes avaliados, 51,6% disseram ser ótimo o atendimento recebido na recepção (Gráfico 
9) e 54,8% responderam ser ótimo o atendimento da equipe de saúde (Gráfico 10). Em relação ao 
tempo de espera para atendimento, 39,8% consideraram o tempo bom (Gráfico 11). De modo geral, 
58,1% se sentiram satisfeitos com o atendimento recebido (Gráfico 12). Cerca de 94,6% dos 
entrevistados indicaria o hospital a um familiar ou amigo (Gráfico 13). 

 

Gráfico 4. Sexo dos pacientes participantes da pesquisa de satisfação 

 

Gráfico 5. Resposta ao quesito “Grau de escolaridade do entrevistado” 
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Gráfico 6. Resposta ao quesito “conforto no local da recepção” 

 

 

Gráfico 7. Resposta ao quesito “Higiene, limpeza e organização do hospital” 

 

 

Gráfico 8. Resposta ao quesito “Conforto das instalações na área de atendimento médico” 
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Gráfico 9. Resposta ao quesito “atendimento da recepção” 

 

 

Gráfico 10. Resposta ao quesito “Atendimento da equipe de saúde” 

 

 

Gráfico 11. Resposta ao quesito “Tempo de espera para atendimento” 
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Gráfico 12. Resposta ao quesito “Satisfação com o atendimento recebido, de modo geral” 

 

 

Gráfico 13. Resposta ao quesito “Indicaria esse hospital para algum familiar ou amigo?” 

 

 

4 REFFLEXÕES ACERCA DA EXPERIÊNCIA  

A extensão Universitária é uma ação comprometida com a realidade social, que possibilita a interação 
entre universidade e sociedade. Mas além de estar comprometida com a construção da sociedade onde 
está inserida, a extensão é também uma possibilidade de aprendizagem para o estudante, que é 
beneficiado por conhecimentos que contribuem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Essa 
oportunidade leva a uma transformação qualitativa e forma um profissional com consciência crítica e 
preparado para identificar, entender e suprir as necessidades da comunidade (Diemer, 2019). 

Na formação dos profissionais de saúde para a realização do cuidado integral, da promoção da saúde e 
da valorização da dimensão subjetiva e social a PNH é um dos temas centrais, considerando o processo 
saúde-doença-cuidado. A extensão universitária voltada para o atendimento humanizado aos usuários 
do serviço público de saúde, com o objetivo de incentivar os alunos à participação e autonomia, vai de 
encontro a valorização do usuário do serviço de saúde como sujeito principal na defesa dessa diretriz da 
política de humanização (Casate, Correa, 2012).  

Além da importância das ações extensionistas no contexto cotidiano do ensino superior, pode-se 
observar a relevância dessas ações no contexto atípico vivenciado nos serviços de saúde. O “Posso 
Ajudar?” foi o único projeto de extensão dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 
Uberlândia (HC-UFU) que manteve suas atividades durante a pandemia de Covid-19.  

 

Perfil sociodemográfico dos pacientes atendidos 

Os resultados revelaram que a maioria dos pacientes entrevistados foi do sexo feminino, confirmando a 
predominância de mulheres na busca por serviços de saúde. As diferenças observadas no cuidado com a 
saúde em função do gênero ainda demonstram um caráter histórico-cultural. Além disso, devido a sua 
condição fisiológica e reprodutiva, as mulheres se preocupam mais com a saúde. No geral, agendam 
mais consultas, fazem exames preventivos e aceitam melhor os tratamentos e terapêuticas (Costa-Júnior 
et al., 2016). 
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No presente estudo, entre os pacientes entrevistados a maioria possui ensino médio completo e o 
segundo maior grupo concluiu o ensino fundamental. A baixa procura por atendimento por pessoas com 
ensino superior pode estar relacionada ao maior acesso à informação. Quando relacionamos anos de 
estudo com os fatores de risco à saúde, pessoas com maior escolaridade tendem a apresentar 
comportamentos mais saudáveis. Anos adicionais de estudo reduzem a probabilidade de fumar e 
aumentam a probabilidade da realização de exames preventivos, como de câncer do colo do útero e 
mamografia. Ainda aumenta as chances de praticar algum exercício físico e usar o cinto de segurança 
(Besarria et al., 2016). Além disso, o acesso ao serviço privado e a planos de saúde está associado a um 
melhor poder aquisitivo, escolaridade e emprego. Essa é outra característica que justifica a prevalência 
de um grupo de menor condição socioeconômica na utilização do sistema público de saúde (Assis, Jesus, 
2012; Costa-Filho, 2020). 

Uma pequena parcela dos pacientes entrevistados não sabe ler ou escrever. A falta de acesso à 
informação e a condição financeira desse grupo podem estar relacionadas a dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde. Os indivíduos com piores condições socioeconômicas muitas vezes não conseguem 
receber atendimento (Ribeiro et al., 2006). 

 

Satisfação do usuário com o serviço de saúde 

Conforme os resultados apresentados neste relato, com a superlotação e a sobrecarga dos profissionais 
da instituição, os participantes do projeto contribuíram para que não houvesse prejuízo à qualidade dos 
serviços prestados.   

O atendimento ao paciente, desde o momento da chegada até o momento da alta hospitalar, deve ter 
como foco a satisfação de suas necessidades. A qualidade na prestação de cuidados à saúde tem como 
característica principal a experiência do paciente. É através dessa experiência que se avalia a qualidade 
do atendimento. A relação paciente e profissional está diretamente ligada à satisfação do usuário e a 
percepção que ele terá sobre as práticas de saúde. Essa satisfação diz respeito as expectativas da 
população e se elas estão sendo atendidas. São expectativas que nem sempre estão ligadas ao estado de 
saúde, mas ao atendimento digno, ao respeito, à confidencialidade, à privacidade e a autonomia para 
escolha entre as possíveis opções de tratamento. Além de um atendimento ágil com um tempo de espera 
que seja o menor possível e a oferta de apoio social (Silva, Hecksher, 2016). 

O atendimento de modo geral e o tempo de espera apresentam maior relevância em comparação aos 
quesitos de higiene, limpeza, conforto e indicação do hospital. A maioria dos pacientes entrevistados no 
Pronto Socorro do HC-UFU responderam como ótimo o atendimento recebido pelos profissionais. O 
trabalho dos profissionais é considerado o componente melhor avaliado por usuários que participaram 
de pesquisas de satisfação. Essa alta satisfação com o trabalho dos profissionais é um importante 
resultado para o serviço público de saúde. Outro aspecto bem avaliado pelos usuários foi o tempo de 
espera para o atendimento. Esse ponto tem grande importância para o hospital, visto que, em estudo 
realizado em outros atendimentos de emergência o tempo de espera até ser atendido foi o quesito que 
apresentou o menor grau de satisfação por parte dos usuários, dentre todos os aspectos analisados 
(Santiago et al., 2013).  

 

Limitações observadas no desenvolvimento do projeto 

A falta de EPIs adequados para atendimento de pacientes suspeitos de covid-19 foi a principal 
preocupação apresentada pelos participantes do projeto. Outra limitação importante foi a 
infraestrutura. O hospital cedeu ao projeto uma pequena sala que não atendia as normas de 
distanciamento e causava aglomerações, além de não apresentar ventilação adequada. A disponibilidade 
horária dos estudantes inseridos no projeto muitas vezes não era compatível com a necessidade do 
pronto socorro. Isso gerou uma sobrecarga para a equipe escalada nos turnos de maior fluxo de 
pacientes. Foi possível identificar também que muitas ações tinham registros incompletos ou erro no 
arquivamento, o que dificultou a coleta de dados.  
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5 DISCUSSÃO CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das ações desenvolvidas, o projeto possibilitou a compreensão da prática de acolhimento, 
além de agilizar os atendimentos do Pronto Socorro e Ambulatórios do HC-UFU, trazer um maior nível 
de esclarecimento e atender às expectativas dos usuários do serviço público de saúde. Essa experiência 
contribuiu para a formação de um profissional consciente da necessidade integral do paciente atendido 
e ainda possibilitou um retorno da Universidade Pública 
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Capítulo 4 
 
Classe trabalhadora e a questão social frente à crise 
sanitária brasileira1 

                                                                                          

 

Lara Iara Gomes Borges 

Alessandra Teixeira da Cunha Silva 

 

 

Resumo: Esse artigo trata de uma reflexão teórica da conjuntura socioeconômica 

diante da crise sanitária que assola o Brasil, em específico, traz apontamentos do 

trabalho do(a) assistente social no contexto de recessão política, econômica, social sob 

o comando do grande capital; faz menção às mobilizações de 2013, o golpe de 2016, 

até a chegada de um dos maiores desafios do século XXI, a crise sanitária da COVID-19 

em território brasileiro. Por fim, os(as) assistentes sociais estão trabalhando com 

diversas mazelas da questão social, em meio a uma dinâmica “assustadora” com 

aumento das desigualdades sociais, que coloca em xeque as relações de gênero, classe 

e raça/etnia entre outras. 

 

Palavras-chave: Assistente Social; Crise sanitária; Brasil; Classe trabalhadora. 

  

 
1 A versa o deste artigo foi apresentada no II Encontro Nacional de Trabalho Interdisciplinar e Sau de 

(ENTIS), no ano de 2021. 
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1. INTRODUCAO 

Os (As) assistentes sociais trabalham cotidianamente com as múltiplas mazelas da questão social que se 
manifestam na vida da classe trabalhadora. Para isso, possui em seu arcabouço teórico meios para 
desenvolver a reflexão dialética no trabalho profissional em uma perspectiva de totalidade. Desta forma, 
o Serviço Social se constrói cotidianamente por meio dos membros da história inseridos na realidade 
brasileira, como também por meio da história da profissão. “Assim, o cotidiano do trabalho da (o) 
assistente social é, indiscutivelmente, determinado pelas condições objetivas dos processos de trabalho 
na contemporaneidade” (MOREIRA, 2020, p. 57). 

Portanto, é necessário analisar o processo dinâmico das contradições impostas pelo capitalismo. Assim:  

Por ser uma profissão de caráter interventivo exige-se, pois, a formação de 
um assistente social com competência para, em tempos de barbárie, 
encontrar na realidade contraditória estratégias e possibilidades da defesa 
intransigente dos direitos humanos na sua integralidade, indivisibilidade, 
interdependência e relação com o projeto profissional que articula estes 
conceitos (OLIVEIRA, 2018, p. 282).  

Mais do que nunca, é imprescindível o olhar crítico para a realidade que se desvela mediante a crise 
sanitária, política e social, dentre outros aspectos impostos pela Pandemia da COVID-192. Neste sentido, 
faz-se necessário a contextualização dessa realidade social que se expressa pelos aspectos estruturais e 
conjunturais que permeiam a desigualdade social brasileira apreendendo o movimento do real em sua 
densidade histórica. 

Acerca da pandemia, é pertinente retomar alguns marcos da trajetória da política brasileira nos últimos 
tempos elucidando que a crise já estava em curso e se acentuou com a COVID-19 (GOUVÊA, 2020). Desta 
forma, aborda-se, a seguir, os principais acontecimentos que levaram a esta nova face da 
contemporaneidade.    

No momento histórico de 2013, as cidades foram as expressões das relações sociais de produção 
capitalista, está na base da reprodução do Capital (IASI,2013). 

O autor pontua que as pessoas vivem em explosões urbanas cotidianas na forma de uma serialidade 
presas em casulos individuais. Analisa que, neste movimento, a consciência toma uma forma particular 
da realidade, como se fosse a realidade que sempre foi e sempre será, assim compreendendo a vida de 
forma fragmentada, aligeirada e afastada de uma perspectiva de totalidade. O movimento de 2013 teve 
grande mobilização das redes sociais3, configurou-se como um movimento de pautas heterogêneas 
apesar de seu mote ser a redução das passagens do transporte urbano (IASI,2013). 

Já o golpe orquestrado em 2016 contra a presidente Dilma Rousseff revela que seu governo de 
conciliação não servia mais aos interesses do capital que agora determinava a construção de um 
governo genuinamente neoliberal e que não cedesse ao mínimo para a classe trabalhadora (BRAZ, 
2017). Para atender ao interesse do grande capital, o golpe tornou-se um espetáculo midiático sendo 
massivamente noticiado, uma votação, um show de horrores, priorizando os interesses partidários, 
enquanto a democracia e os direitos da classe trabalhadora foram colocados na lona. 

Criou-se uma situação, deliberada e irresponsavelmente, que afundou não 
apenas Dilma e seu governo, mas o próprio país foi levado a uma crise 
monumental que, para além de seus determinantes econômicos principais, foi 

 
2 A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de 
elevada transmissibilidade e de distribuição global. 

O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com 
pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence 
ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos 
(BRASIL, 2021). 

3 Redes sociais são meios de comunicação eletrônica para pessoas, grupos e organizações se conectarem, conforme 
seus interesses. As redes sociais possuem grande relevância na sociedade brasileira contemporânea. São utilizadas 
para fins pessoais e profissionais. Alguns exemplos de redes sociais utilizadas pela população brasileira são o 
Facebook, o Twitter, o WhatsApp, o Linkedin, etc.. 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 27 

 

 
 

35 

piorada conscientemente pelas classes dominantes para que atingissem a 
qualquer custo seus objetivos políticos (BRAZ, 2017, p.88). 

A crise no governo Dilma Rousseff foi a brecha para sua saída e a instalação do ilegítimo governo de 
Michel Temer. 

O governo Dilma se viu diante de um cenário caótico de estagnação 
econômica, com crescentes gastos governamentais e falta de controle das 
taxas de inflação impostas pelo próprio governo, indicando um quadro de 
possível recessão. Esse contexto de instabilidade possibilitou a efetivação do 
golpe jurídico-parlamentar que alterou a base de sustentação do governo 
Dilma e permitiu a ascensão do governo ultrarreacionário e ilegítimo de 
Michel Temer, em uma ampla coalizão que assegurou a intervenção por meio 
de um duro plano de austeridade (CASTILHO et al,2017, p. 455). 

É possível compreender as diferentes nuances presentes nesta conjuntura. De acordo com (SANTOS, 
2019), o projeto de levar Temer ao poder tinha o objetivo de recolocar as rédeas do Estado Brasileiro 
sob o domínio do Capital internacional e nativo. Assim [...] “em meio a agudização da crise, traduzida no 
déficit da economia brasileira ao final de 2015, a burguesia decidiu ‘se livrar de intermediários’ 
(SANTOS, 2019, p. 488-489). 

Nesse contexto de imensos retrocessos sob a lógica mercantil do desmonte e da precarização sendo “o 
Estado fundamental no Capitalismo Brasileiro, tendendo a ser dominado pelos interesses das classes 
dominantes” (SANTOS, 2019, p. 489), um novo protagonista dos interesses do Capital ganha a cena nas 
eleições de 2017. Inicialmente, ele não era uma aposta ao ideário burguês. 

Ele servia apenas a um propósito secundário: ser a versão explícita da 
extrema-direita que despertaria o ódio irracional contra o PT para apeá-lo do 
poder ou constrangê-lo a fim de aceitar os duros ajustes contra a classe 
trabalhadora. No entanto, ocorreu que a criatura fugiu da coleira e chegou à 
Presidência (IASI, 2019, p. 01). 

Sob discursos de ódio, em uma campanha impulsionada por fake News4, correntes de WhatsApp5 e 
como o salvador da pátria para um novo país repleto de ordem e progresso, o (des)governo de Jair 
Bolsonaro chega ao poder. Com isso, adota uma política externa a partir de duas vertentes: a adesão 
ideológica ao trumpismo e a adoção de uma agenda neoliberal radical (MARTINS, 2019). 

Santos (2019), analisa que sua candidatura cresceu pela ausência de uma alternativa para a burguesia, 
aliado ao movimento antipetismo. Esta conjuntura também é verificada por Brettas (2020): 

Mesmo não sendo um representante legítimo da grande burguesia, surgiu 
como a alternativa viável para implementar seu projeto de dominação de 
classe que previa o aprofundamento de medidas ultraliberais, na linha do 
governo golpista que o antecedeu (BRETTAS, 2020, p. 12). 
 

Neste contexto, a extrema direita minimiza as orientações sanitárias de distanciamento social com a 
justificativa de manter a atividade econômica. Tal discurso é reforçado pelo governo federal que atua no 
enfrentamento da pandemia sob duas perspectivas: o uso de medicamentos sem eficácia comprovada e 
o apoio ao fim do isolamento social em defesa da manutenção da economia (BRETTAS, 2020).  

São aspectos que podem redesenhar as situações de desigualdade vivenciadas por diversas famílias 
levando a um quadro de agudização do que já era precarizado antes da pandemia. Desde o anúncio do 
primeiro caso da COVID-19 no Brasil, foi possível observar as particularidades que a Pandemia teria em 
terras brasileiras e de como ela iria se desenrolar em um país de capitalismo periférico. Portanto, este 
contexto se traduziu no alto número de mortes, na subnotificação dos casos, na falta de leitos, 
equipamentos, dentre outros aspectos. “É importante salientar que a pandemia do novo coronavírus 

 
4 Termo em inglês no qual a tradução em língua portuguesa é notícia falsa. É um termo muito utilizado nas redes 
sociais para disseminar notícias falsas. 

5 O WhatsApp é um aplicativo de trocas de mensagens, informações, arquivos, filmes e áudios entre outros. É um 
aplicativo gratuito que já vem instalado no celular. 
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tem um claro recorte de classe social, atingindo as camadas exploradas e desprotegidas das sociedades 
capitalistas” (ALVES, 2020, p. 1). 

Neste sentido, termos como distanciamento social, ensino a distância, máscaras, álcool em gel, trabalho 
remoto e auxílio emergencial obtiveram novas interpretações a partir de uma perspectiva de classe. O 
trabalhador chão de fábrica, a trabalhadora doméstica, a uberização do trabalho trouxe a relativização e 
a cruel escolha de isolar-se para evitar o vírus ou expor-se para não morrer de fome.   

Tal conjuntura exige um (a) profissional crítico, dotado de competência, capacidade teórico-
metodológica, ético-política e técnico-operativa para o conhecimento e construção de estratégias de 
enfrentamento da realidade social junto a classe trabalhadora. “O compromisso fim do nosso trabalho 
profissional é a qualidade dos serviços prestados aos usuários e usuárias. Tal qualidade se constrói na 
realidade, logo em condições objetivas” (MATTOS, 2020, p. 06). 

Partindo deste pressuposto, a pandemia da COVID-19 tem provocado inúmeras mudanças na vida 
destas famílias. Dentre os vários aspectos, chama atenção o aumento do desemprego, da uberização nas 
relações de trabalho, o ensino escolar a distância, a insegurança alimentar, a falta de condições para 
promover medidas de prevenção a COVID-19, a violência no ambiente doméstico. O autor Antunes 
(2018) afirma a respeito das mudanças societárias frente ao Capital: 

[...] adentramos em uma nova era de devastação, uma espécie de fase ainda 
mais destrutiva da barbárie neoliberal e financista que almeja a completa 
corrosão dos direitos do trabalho em escala global (ANTUNES, 2018, p. 10). 

No momento da construção deste texto, conforme os dados públicos do Ministério da Saúde, no ano de 
2021, o Brasil acumulava 493.693 mortes em decorrência da COVID-19. Com a propagação da 
pandemia, houve o aumento dos índices de desemprego. De acordo com dados da PNAD-COVID-19, no 
“período de setembro de 2020 a taxa de desocupação era 15,3% milhões de pessoas não procuraram 
emprego em razão da pandemia ou por falta de trabalho no território” (IBGE, 2021). Tal contexto 
evidencia um cenário que já estava em crescimento: trata-se da precarização do trabalho, a uberização. 
Além disso, uma classe que até então estava invisibilizada a dos entregadores de aplicativo. A este 
respeito, Antunes (2018) analisa a degradação do trabalho humano nos dias atuais em razão do sistema 
global do Capital no qual aponta a precarização das relações de laborativas vivenciadas por estes 
trabalhadores e trabalhadoras 

Trabalham (e recebem) quando são chamados, esperam (e não recebem) 
quando ficam torcendo para que seus celulares escapem da mudez e os 
convoque para qualquer tipo de trabalho intermitente da era da escravidão 
digital. Uber, zero hour contract, trabalho pago por voucher, pejota, frila fixo, 
empreendedor de si mesmo, a gama é heterogênea e variada (ANTUNES, 
2018, p. 10). 

É importante salientar que “cabe ao Estado prover as condições de vida até o momento em que a saúde 
das pessoas não estiver mais sob a ameaça da pandemia” (BRETTAS, 2020, p.17). Com o agravamento 
da pandemia, houve a aprovação do Auxílio Emergencial em meio a um campo de tensões políticas. 
Entretanto, o que deveria ser sinônimo de proteção à classe trabalhadora contra a COVID-19, se 
transformou em aglomerações em frente de agências bancárias em mais desigualdade a classe 
trabalhadora.  

“Diante da ajuda emergencial do governo que, em muitos casos, tiveram dificuldade de receber, ou 
sequer receberam, precisaram sair às ruas e enfrentar o risco da contaminação e da morte” (BRAGA E 
SANTANA, 2020, p. 01). 

Outro determinante que chama atenção, se refere à questão racial, de acordo com os dados da Síntese 
de Indicadores Sociais (SIS) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano 
de 2019. 

No ano de 2018, pessoas de cor ou raça preta ou parda tiveram rendimento 
médio domiciliar per capita de R$ 934, quase metade do rendimento de R$ 
1.846 das pessoas de cor ou raça branca. Entre 2012 e 2018, houve ligeira 
redução dessa diferença, explicada por um aumento de 9,5% no rendimento 
médio de pretos ou pardos, ante um aumento de 8,2% do rendimento médio 
dos brancos. Mas tal redução não foi capaz de superar a histórica 

https://theconversation.com/covid-19-is-hitting-black-and-poor-communities-the-hardest-underscoring-fault-lines-in-access-and-care-for-those-on-margins-135615
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desigualdade de rendimentos, em que brancos ganham o dobro de pretos e 
pardos. 

Em relação às condições de moradia, 56,2% (29,5 milhões) da população 
abaixo da linha da pobreza não têm acesso a esgotamento sanitário; 25,8% 
(13,5 milhões) não são atendidos com abastecimento de água por rede; e 
21,1% (11,1 milhões) não têm coleta de lixo. 

Tanto em relação às inadequações habitacionais como em relação à ausência 
de saneamento, as proporções registradas são maiores entre pretos e pardos 
do que entre brancos. Entre pretos e pardos, 42,8% (49,7 milhões) não são 
atendidos com coleta de esgoto; 17,9% (20,7 milhões), não têm 
abastecimento de água por rede; e 12,5% (14,5 milhões) não têm acesso a 
coleta de lixo (IBGE, 2019). 

A partir dos dados apresentados, é necessário discutir a temática étnico-racial um determinante caro a 
um país que foi um dos que mais demoraram a abolir a escravidão sendo possível analisar que “a 
COVID-19 é a atualização da oportunidade de falarmos do passado, do presente e do futuro do nosso 
país” (CALMON, 2020, p. 131). 

No Brasil, a questão racial perpassa “por fatores históricos que remontam à escravidão e reforçam a cor 
como um indicativo de inferioridade e estigma social”. (AMARO, 2005, p. 63).  

De acordo com Eurico (2018), o racismo no Brasil passa por um processo de silenciamento cuja 
valorização de alguns aspectos da cultura negra tem por objetivo trazer ao imaginário social que o 
Brasil é um país multicultural, miscigenado onde o racismo não existe, a partir do mito da democracia 
racial. A autora reforça que há relação entre o capitalismo, o racismo e o desenvolvimento do trabalho 
dos e das profissionais assistentes sociais. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desses apontamentos, ao propor a análise desta temática para a categoria profissional traz-se a 
reflexão da importância do avanço deste debate sobretudo no âmbito da pandemia da COVID-19, 
podendo (re)significar o resgate histórico de resistência da classe trabalhadora, problematizar a 
desigualdade social, o silenciamento do racismo brasileiro, que é envolto em uma face cruel, 
historicamente estabelecida e concretizada nas relações sociais, econômicas, culturais, políticas e 
religiosas.  

São faces das desigualdades sociais que devem fazer parte do engajamento dos e das assistentes sociais 
na análise dos determinantes sociais que se traduzem na realidade da classe trabalhadora, enquanto 
reconhecimento das suas lutas, vulnerabilidades, no intuito de imprimir possibilidades de se 
organizarem enquanto classe, sob as diversas perspectivas críticas de gênero, classe, raça, etnia entre 
outras. 
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Capítulo 5 
 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família: 
Reflexão sobre a atuação profissional 

 

Rânder Jorge Alcântara 

Maria da Conceição Costa Rivemales 

 

Resumo: Busca-se, neste artigo, apresentar uma experiência na formação da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Trata-se de um estudo de 

abordagem qualitativa, realizado na região metropolitana de Salvador, durante o 

período de 2018 a 2020. Como resultado, evidenciou-se a contribuição da psicologia 

nas ações de saúde junto à equipe, qualificando o cuidado em saúde e colaborando 

com práticas e saberes. Nesse sentido, defende-se aqui que a atuação do psicólogo 

possibilitou uma prática profissional com um olhar ampliado através da 

interprofissionalidade, permitindo uma ação articulada com o território.  

 

Palavras-Chave: Saúde da Família; Assistência à Saúde; Psicologia; Equipe de 

Assistência ao Paciente. 
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1.INTRODUÇÃO 

A formação da residência multiprofissional em saúde da família tem uma duração de dois anos e ocorre 
em serviço, ou seja, o aprendizado é construído por meio da prática, capacitando o profissional para 
uma atuação multiprofissional, sob supervisão de um preceptores da área e de outras formações, 
possibilitando espaços de discussões, estudos de caso, atuação multiprofissional articulada as ações 
com o território e, sobretudo, dentro dos princípios e diretrizes do SUS. Dessa maneira, possibilita 
ampliar a visão do que é saúde ao prestar serviço à comunidade, através de uma perspectiva de cuidado 
humanizado.  

Nesse campo de atuação da saúde da família, as ações são desenvolvidas no território e a interação 
nesse espaço propicia a construção de vínculos com a comunidade. Todo trabalho ocorre de modo 
interprofissional, uma vez que há uma colaboração de saberes para a construção da intervenção com o 
foco no usuário. Dentro desse contexto, a psicologia participa integrando o Núcleo Ampliado da Saúde 
da Família (NASF) e busca através da sua prática contribuir nas ações de saúde.  

Nesse sentido, este artigo, construído com base no trabalho de conclusão de curso da residência 
multiprofissional em saúde da família, problematiza a atuação do psicólogo a partir desse contexto de 
atuação. Dessa forma, buscou-se trazer elementos de reflexão sobre os desafios e dilemas da prática na 
saúde pública dentro do contexto da atenção básica no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Para construção desta reflexão, utilizou-se como método a técnica da observação participante e o diário 
de campo, construído na atuação desenvolvida na região metropolitana de Salvador, durante o período 
de 2018 a 2020. Os dados foram analisados qualitativamente a partir dos conteúdos obtidos pelas 
técnicas descritas e, posteriormente, foram realizadas discussões sobre a formação do profissional do 
psicólogo durante a residência multiprofissional em Saúde da Família. 

 

2. A ATUAÇÃO DA EQUIPE NO TERRITÓRIO 

As constantes construções de ações com outros profissionais da Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família, através da atuação no NASF, possibilitou ampliar a percepção acerca da 
interprofissionalidade, questionando o lugar do núcleo da área de psicologia, por estar em constante 
interação e ações conjuntas com outros profissionais.  

O NASF atua na saúde da família dando apoio às equipes, através do compartilhamento de saberes e 
práticas, colocando os profissionais em diversas situações e desafios que vão aparecendo e auxiliando 
na resolução das situações em saúde (PERRELA, 2015). Durante a atuação, as relações com os 
profissionais da equipe, o apoio pedagógico e os saberes compartilhados são muito significativos para 
lidar com as demandas. Essa interação entre os diversos conhecimentos com o foco de cuidar da 
coletividade, buscando a resolutividades das demandas dos usuários, insere-se nas práticas da saúde 
coletiva (CAMPOS; GUARIDO, 2007).  

Essa forma de atuação desses profissionais da equipe da Estratégia da Saúde da Família está inserida no 
território e, por essa razão, é significativo o processo de conhecer a cultura local daquela comunidade 
que colabora com a construção de vínculos, através da inserção nas dinâmicas daquele espaço e 
interação com os moradores. O profissional de saúde ao interagir nesse meio oportuniza perceber as 
rotinas e potencialidades do local, os aspectos socioculturais, religiosos, problemas sociais, redes de 
apoio e a rotina daquele espaço.  

O vínculo facilita o acesso às questões de saúde da população e incentiva as pessoas a acessarem a 
unidade de saúde e participarem mais das atividades, fazendo-as perceber esse espaço como um local 
de cuidado da saúde e como integrante e colaborador na construção do serviço.  

Com isso, ao pensar na estruturação do cuidado, percebe-se que envolve diversos atores, 
reconhecimentos dos diversos aspectos da comunidade e implicações do serviço, possibilitando que as 
ações sejam mais acertadas. 

 

3. A ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

Ao ir para o âmbito do profissional de saúde, pensando enquanto área, a inserção na atuação 
multiprofissional exige a integração das ações, através da articulação com outras categorias 
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profissionais. Nesse contexto, o psicólogo participa de uma atuação conjunta, levando sua perspectiva 
para os outros profissionais e considerando as contribuições específicas de cada área profissional, no 
processo de compor o conjunto de saberes (CELA; OLIVEIRA, 2015), através da visão da prevenção e da 
promoção de saúde no campo da saúde pública. Para esse trabalho, é importante considerar os saberes 
locais e colocar como foco da intervenção o usuário, não deixando de considerar a interação social da 
área e a análise epidemiológica para gerar um bom diagnóstico (CREPOP, 2019).  

Nessa perspectiva de trabalho de atenção à saúde, busca-se perceber o sujeito de forma integral e 
identificar os aspectos biopsicosocioambientais relacionados ao processo de adoecimento, visando um 
tratamento efetivo ou que possa melhorar a qualidade de vida do usuário. O campo dessa forma de 
atuação é o território que, através da interação das pessoas no seu ambiente via ações de saúde, desafia 
o psicólogo a construir um arsenal terapêutico que vai além do consultório privado. Dessa maneira, a 
dimensão da clínica passa a considerar a micro e a macro política, percebendo a relação entre o 
contexto que o usuário vive e as políticas de saúde, reconhecendo esse meio produtor de subjetividade e 
colaborador e integrante do processo terapêutico (ALEXANDRE; ROMAGNOLI, 2017).  

Nessa perspectiva da clínica na saúde da família, ultrapassa-se os espaços institucionais e passa-se a 
incluir o território, sendo praticada em movimento ao considerar o deslocamento por esse espaço do 
usuário, propiciando encontros que possibilitam afetar e ser afetado, dentro de uma dinâmica que 
produz subjetividades. Esse processo não deixa de perder de vista a relação com os outros profissionais 
e a interconexão de saberes, possibilitando a produção da saúde (ALEXANDRE; ROMAGNOLI, 2017).  

Dessa forma, a perspectiva interprofissional possibilita que os diversos profissionais colaborem nas 
várias atividades, o psicólogo, por exemplo, mesmo que diante da intervenção com o usuário atue de 
modo secundário junto a outro profissional, contribui com o seu saber e suas percepções. Essa visão 
interprofissional influencia também na forma do psicólogo fazer a sua clínica no contexto da saúde da 
família, uma vez que possibilita a ampliação da compreensão da ação profissional, propiciando outras 
formas de olhar a realidade da prática profissional e a abertura de horizontes a partir da troca de 
aprendizados, na perspectiva da clínica ampliada6. 

  

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

A trajetória enquanto profissional de saúde durante a formação da residência multiprofissional em 
saúde da família traz muitos aprendizados. Esse campo propiciou o conhecimento do território, o 
aprendizado interprofissional, a compreensão da importância do vínculo e a interação com a 
comunidade através da aproximação do usuário.  

Ao inserir-se no SUS no campo da atenção básica o profissional é provocado a compartilhar suas ações e 
saberes com o foco no usuário, sempre levando em conta a perspectiva de promoção e prevenção da 
saúde, em que propiciar um acesso a uma assistência à saúde de qualidade para toda a população é algo 
que perpassa a atuação na saúde pública.  

Diante disso, essa formação trouxe uma reflexão sobre esses aprendizados e vivências, contribuindo 
para o enriquecimento da atuação profissional e qualificação do entendimento e da prática de como 
ocorre o trabalho no SUS, através de uma visão mais ampliada de clínica e atuação interprofissional.  

Assim, refletir sobre o espaço de atuação no SUS, enquanto profissional de saúde na área específica da 
psicologia, instiga a perceber nessa atuação o usuário, a rede familiar e o espaço da comunidade, não 
deixando de considerar o contexto social e a articulação com o espaço da coletividade, sempre 
considerando ir além da perspectiva do núcleo profissional. 

  

 
6. Na clínica ampliada não é mais possível que os profissionais atuem apenas em consultas individualizadas, 
delineado no contexto subjetivo do indivíduo em sofrimento, mas, é preciso também desenvolver o trabalho na 
rede subjetiva que o envolve (BRASIL, 2009). 
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Capítulo 6 

  

A inserção da odontologia em um Programa de 
Residência Multiprofissional em Neonatologia: Uma 
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Resumo: Dentre as estratégias preconizadas como norteadoras do cuidado integral ao 

binômio materno-infantil, a atuação multiprofissional destaca-se como uma 

importante ferramenta de qualificação do serviço em Saúde, dada a inferência holística 

do paciente e suas necessidades. Para tanto, a incorporação de profissionais de 

diferentes áreas da Saúde na equipe de cuidado ao paciente hospitalizado representa 

um diferencial singular que qualifica o serviço prestado e reflete positivamente no 

atendimento, sendo uma necessidade crucial e iminente a todos os serviços de Saúde. 

Neste contexto, no ano de 2017 foi instituído o Programa de Residência 

Multiprofissional em Neonatologia, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com 

vistas a integralizar o serviço ao ensino, com enfoque nas ações de promoção e 

intervenção em Saúde. As diferentes áreas que compõem o programa incluem a 

Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Análises Clínicas, Serviço Social e a Odontologia. 

Por meio de práticas hospitalares e diferentes cenários de atendimentos, destaca-se 

por ser o único Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia a incluir a 

área da Odontologia em seu corpo discente, sendo uma iniciativa pioneira e 

protagonista no cenário nacional. Por esta razão, o presente estudo objetiva difundir 

as ações realizadas pelos cirurgiões-dentistas residentes em âmbito hospitalar, com 

vistas a promover o fomento da temática no campo científico e divulgar as 

potencialidades deste campo de trabalho.  

 

Palavras-chave: Saúde Materno-Infantil; Equipe de Assistência ao Paciente; 

Integralidade em Saúde; Odontologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Saúde Materno-Infantil (SMI) destaca- se como uma área estratégica às Políticas Públicas, pelo que 
concentra populações inseridas no período de ouro para a abordagem educativa, contribuindo assim 
para o estabelecimento de boas práticas em saúde (COMASSETTO et al., 2019). Considerando a 
importância dos determinantes sociais da SMI, a necessidade de superar o componente puramente 
tecnicista da saúde exigiu que novas formas de cuidado fossem estabelecidas, alocando o paciente como 
protagonista de suas escolhas e qualificando a humanização da assistência (OLIVEIRA; RIZZATO; 
MAGALDI, 1983).  

Com vistas a suprir esta demanda, foi implantado no ano de 1975 o Programa Nacional de Saúde 
Materno-Infantil, o qual representou o primeiro passo em direção à consolidação desta linha de cuidado 
no Brasil, a qual perpassou diferentes momentos até culminar com o atual modelo denonimado Rede 
Cegonha, instituído no ano de 2011. Esta rede preconiza parâmetros de atenção à saúde da mulher e da 
criança, por meio da garantia de acesso aos serviços de saúde, bem como o acolhimento e a 
resolutividade nos diferentes níveis de atenção, com vistas à redução dos níveis de mortalidade 
materno-infantil no Brasil (BRASIL, 2011).  

Já no ano de 2015, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) integralizou-se 
às ações previamente propostas, com vistas a qualificar o componente pediátrico do binômio materno-
infantil (BRASIL, 2018). Ambas as políticas preconizam, em suas diretrizes, a atenção bucal como 
elemento fundamental à manutenção da qualidade de vida materno-infantil e evidenciam a 
indissociabilidade entre a saúde bucal e a saúde sistêmica, bem como o impacto de uma sobre a outra 
(POMINI et al., 2018), sendo esta intersecção uma justificativa plausível à atuação do cirurgião-dentista 
(CD) no âmbito hospitalar.  

Os primórdios da Odontologia Hospitalar são documentados pela literatura a partir da metade do século 
XIX (CILLO, 1996). No Brasil, a criação da Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar (ABRAOH) 
estabeleceu a organização dos serviços e definiu os objetivos da atuação odontológica em nível 
hospitalar, os quais se baseiam na alta resolutividade, educação em saúde, promoção da qualidade de 
vida e a valorização do nicho no segmento odontológico (GODOI et al., 2009). O Código de Ética 
Odontológica (BRASIL, 2012), no artigo 26 do capítulo X, dispõe acerca da atuação do CD em âmbito 
hospitalar, e preconiza que o profissional possa internar e assistir pacientes em hospitais públicos e 
privados, com e sem caráter filantrópico, respeitadas as normas técnico-administrativas das 
instituições.  

As ações estendem-se além dos procedimentos cirúrgicos abrangidos pela especialidade cirúrgica 
bucomaxilofacial, e incluem a realização de procedimentos odontológicos preventivos e de intervenção 
(GODOI et al., 2009). Neste sentido, a Odontologia Hospitalar Neonatal, ainda que não reconhecida como 
especialidade odontológica até o presente momento dada sua recenticidade, revela-se promissora ao 
contribuir no cuidado integral do paciente, entendendo este como um ser multifacetado e que demanda 
atenção multiprofissional, na qual a atenção odontológica denota-se com ímpar relevância (GOUVÊA et 
al. 2018).  

O cenário atual evidencia a necessidade da consolidação desta área em âmbito hospitalar, dentre as 
quais a iniciativa de inserção da área da Odontologia em um Programa de Residência Multiprofissional 
em Neonatologia (PRMN) desponta como uma estratégia expressiva, singular e pioneira, no que tange a 
promoção da Odontologia Neonatal. Por esta razão, o presente estudo objetiva difundir as 
possibilidades deste novo campo de trabalho e descrever a atuação dos CD residentes em um PRMN, 
com vistas a promover o fomento da temática no campo científico.  

 
2. HISTÓRICO DO PROGRAMA 

Dentre as estratégias preconizadas como norteadoras do cuidado integral ao binômio materno-infantil, 
a atuação multiprofissional destaca-se como uma importante ferramenta de qualificação do serviço em 
Saúde, dada a inferência holística do paciente e suas necessidades (BRASIL, 2011; PARANÁ, 2018).  Para 
tanto, a incorporação de profissionais de diferentes áreas da Saúde na equipe de cuidado ao paciente 
hospitalizado representa um diferencial singular que qualifica o serviço prestado e reflete 
positivamente no atendimento, sendo uma necessidade  crucial e iminente a todos os serviços de Saúde 
(FERNANDES, FARIA, 2021).  
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Diante deste panorama, as Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS), classificadas como pós-
graduação lato sensu e caracterizadas pelo ensino em serviço, foram estabelecidas a partir da 
promulgação da Lei n° 11.129/2005 com o objetivo de formar profissionais aptos desenvolver uma 
prática interdisciplinar. Esta modalidade de ensino é orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e apresenta duração de dois anos, por meio de jornada laboral de 60 horas 
semanais. Um recente levantamento realizado no ano de 2016 identificou o registro de 1500 programas 
de residência uni e multiprofissionais para avaliação junto aos órgãos reguladores da modalidade, o que 
evidencia a expansão de tal categoria de formação em saúde no âmbito nacional (SILVA, 2018). 

Neste contexto, no ano de 2017 foi instituído o PRMN, da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG), com vistas a integralizar o serviço ao ensino, com enfoque nas ações de promoção e intervenção 
em Saúde. As diferentes áreas que compõem o PRMN incluem a Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, 
Análises Clínicas, Serviço Social e a Odontologia. Por meio de práticas hospitalares e diferentes cenários 
de atendimentos, destaca-se por ser o único PRMN a incluir a área da Odontologia em seu corpo, sendo 
uma iniciativa pioneira e protagonista no cenário nacional e internacional.  

As atividades do PRMN são sediadas no Hospital Universitário Materno-Infantil (HUMAI-UEPG), sendo 
este referência aos doze municípios da 3ª Regional de Saúde do Paraná. Neste constam uma 
maternidade, Unidades de Terapia Internsiva Neonatal (UTINEO) e Pediátrica (UTIPED), Unidade de 
Cuidados de Intermediários (UCI), Clínicas Pediátricas Médica e Cirúrgica, além do Pronto Atendimento 
Infantil (PAI).  Tais setores correspondem aos cenários de atuação dos residentes do PRMN, por meio de 
frentes distintas de atuação odontológica em conformidade com as demandas suscitadas por cada 
cenário, abaixo descritas detalhadamente.  

 

3. CENÁRIOS DE ATUAÇÃO 

3.1 ABORDAGEM DA DÍADE MATERNO-INFANTIL NA MATERNIDADE 

A atuação multiprofissional no puerpério imediato consiste em uma oportunidade ímpar de educação 
em saúde, por meio do repasse de orientações de cunho preventivo, com vistas a promover a qualidade 
de vida do binômio materno infantil. Também consiste em uma estratégia de identificação precoce de 
alterações e intervenção em tempo oportuno, por meio de avaliações realizadas, ainda na maternidade, 
por diferentes profissionais da área da Saúde. Em decorrências das particularidades anatômicas e de 
desenvolvimento craniofacial relativos à idade gestacional, os cuidados bucais em Neonatologia 
assumem características próprias deste período, motivo pelo qual a atuação do CD torna-se primordial 
na perspectiva integral do cuidado (PADOVANI et al. 2012).  

Dentre as condições clínicas odontológicas de maior repercussão identificadas neste período, a 
anquiloglossia, popularmente denominada língua presa, consiste em uma anomalia congênita relativa 
ao frênulo lingual (O’SHEA et al., 2017). Este corresponde a uma estrutura dinâmica tridimensional 
formada por uma prega central de fáscia que se estende pelo assoalho bucal e, mediante condições de 
normalidade, sofre reabosorção por processos fisiológicos durante o período intrauterino. Mediante 
falha no processo de apoptose desta estrutura, há ocorrência da anquiloglossia, a qual pode impactar 
diversas funções vitais do indivíduo (MILLS et al., 2019).  

A avaliação criteriosa e correto diagnóstico de anquiloglossia, de maneira precoce, são fundamentais, 
uma vez que sua presença pode impactar a prática do aleitamento materno em função da movimentação 
limitada da língua devido à postura muscular anormal, deglutição atípica e sucção dificultada, as quais 
podem comprometer o ganho de peso e o desenvolvimento infantil (CAMPANHA; MARTINELLI; 
PALHARES, 2019; RAMOSER et al., 2019).  Também pode aumentar as chances lesões mamilares e 
sintomatologia dolorosa associada ao ato de amamentar, e, em médio prazo, pode conferir prejuízos à 
fonação, mastigação e oclusão dentária (PROCOPIO; COSTA; LIA 2017; SCHLATTER et al., 2019). 
Destaca-se que o reconhecimento de efeito benéfico da amamentação, fortemente veiculado nos últimos 
anos, caracterizou a anquiloglossia como uma questão clínica importante (UNICEF, WHO, 2018). 

O CD residente assume papel fundamental neste processo pela realização da avaliação do frênulo 
lingual, denominada “Teste da Linguinha”, obrigatória em todas as maternidades brasileiras, segundo a 
Lei 13.002, de 20 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). Para tanto, o Ministério da Saúde preconiza a 
utilização do protocolo Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT) como instrumento de avaliação, o qual 
é considerado o instrumento adequado para definir o escore de anquiloglossia (MELO et al. 2011). Tal 
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exame considera os elementos anatômicos da língua e avalia quatro principais aspectos, sendo estes a 
aparência da ponta da lingual, a inserção do frênulo lingual, a elevação lingual e a protrusão lingual 
(INGRAM et al., 2015).  

A escolha deste protocolo a ser utilizado em todas as maternidades brasileiras levou em consideração a 
praticidade de aplicação e validação envolvendo profissionais não especialistas em disfunção orofaciais 
e capacidade de predição de problemas na amamentação que justifiquem a indicação de intervenções 
para resolver o problema (BRASIL, 2018). Além disso, a Nota Técnica nº 35/2018 recomenda a 
aplicação do BTAT associada ao Formulário de Observação e Avaliação da Mamada, proposto pelos 
Fundos das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e considera aspectos funcionais da língua, com 
vistas a complementar os aspectos anatômicos identificados pelo BTAT (UNICEF, WHO, 2018; BRASIL, 
2018). 

Ao identificar o quadro clínico de anquiloglossia e discutir o caso com demais profissionais da equipe, 
durante as primeiras horas de vida do bebê, o CD residente estabelece a conduta de plano de tratamento 
mais adequado ao paciente neonato. Mediante o escore obtido na avaliação e confirmado a necessidade 
de abordagem cirúrgica, os recém-nascidos são então submetidos ao procedimento denominado 
Frenotomia Lingual. Segundo O’SHEA et al. (2017) esta abordagem confere benefícios diretos e 
indiretos ao binômio materno-infantil, tais como redução na dor mamilar e melhor nutrição para a 
criança, sendo considerada uma técnica segura e eficaz que contribui à manutenção do AM (RAMOSER 
et al. 2019). Esta consiste na liberação do frênulo lingual por meio de Protocolo Padrão Hospitalar 
(PPH) específico e é considerada a técnica mais apropriada a ser realizada em recém-nascidos 
(PETERSON, 2009). 

Todas as informações relativas a presença da anquiloglossia e a necessidade de intervenção ou 
proservação são repassados aos pais ou responsáveis. A estes também esclarecidos os benefícios 
relacionados ao procedimento, tais como a melhora na amamentação e da qualidade de vida da criança, 
bem como os seus riscos associados, como a possibilidade de sangramento decorrente do 
procedimento, risco de readerência, fibrose e inflamação, além dos cuidados a serem tomados no pós-
operatório (PROCOPIO, COSTA, LIA, 2017).  

Além da avaliação do frênulo lingual, o exame fisico odontológico do recém-nascido permite a 
identificação de variações de normalidade, com frênulos e bridas com anatomia diferenciada, bem como 
anomalias congênitas, como Pérolas de Epstein, Nódulos de Bohn, mucoceles, epúlides, entre outras. 
Tais variações demandam acompanhamento e proservação até completa remissão, os quais são 
realizados no ambulatório materno-infantil a ser descrito posteriormente.   

 

3.2 MANEJO CLÍNICO DA AMAMENTAÇÃO NO PÓS-PARTO IMEDIATO 

A atuação do CD residente no PRMN não se limita às ações de cunho odontológico, mas estende-se 
àquelas que conferem melhoria na qualidade de vida materno-infantil, dentre os quais destaca-se o 
apoio à amamentação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o aleitamento materno deve 
ter início imediato logo após o nascimento e ser realizado em livre demanda até o sexto mês de vida da 
criança, sendo aconselhado até os dois anos ou mais, de maneira complementar (OMS, 2015; PERES et 
al., 2018).  A prática do AME confere múltiplos benefícios à diade materno-infantil, sendo capaz de 
suprir exclusivamente todas as necessidades nutricionais da criança desde seu nascimento até os seis 
meses de vida (OLIVEIRA, 2017; SAMPAIO et. al., 2020).  

O repasse de orientações relacionadas ao Aleitamento Materno também é realizado pelos CD no 
momento da avaliação do recém-nascido, além do auxílio no manejo da amamentação e apoio 
direcionado à puérpera. Os cuidados com o seio figuram entre as orientações repassadas, bem como os 
malefícios do uso de chupetas e bicos artificiais, absorventes de seio e conchas de amamentação. Sabe- 
se que os efeitos da utilização de tais artefatos estão relacionados ao desmame precoce e o 
desenvolvimento de lesões mamilares (BATISTA et al., 2018). Além disso, o hábito de sucção não 
nutritiva estimula o posicionamento incorreto na língua na cavidade oral durante a sucção (SAMPAIO et. 
al., 2020), além de aumentar a prevalência de alterações estomatognáticas devido ao uso da chupeta, 
tais como o abaulamento do palato duro e maior predisposição à respiração bucal (BUCCINI; BENÍCIO; 
VENANCIO, 2017). 
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Sabe-se que o AM contribui à redução do risco de infecções, desnutrição e morte prematura, o que 
impacta os índices de morbimortalidade infantil e justifica a atuação multiprofissional voltada à sua 
promoção (OMS, 2015; VICTORA; BAHL; BARROS, 2016; SILVA, 2018). Entretanto, mesmo com tais 
evidências os índices de aleitamento materno ainda estão aquém do ideal, motivo pelo qual é 
fundamental que seja estebelecida uma rede de apoio nos diferentes níveis de atenção à Saúde. Por esta 
razão, casos em que há necessidade de apoio e manejo do aleitamento materno são então encaminhados 
para a continuidade do atendimento no ambulatorio materno infantil como estratégia de manutenção 
da rede de apoio após a alta hospitalar. 

Neste sentido, a atuação do residente em Odontologia integra-se às demais ações de apoio à 
amamentação, e caracteriza-se por sua proximidade diária com puérperas e recém-nascidos. O auxílio à 
pega e manejo correto é realizado com vistas a identificar barreiras ou dificuldades que possam 
comprometer a amamentação. Diante de quadros específicos, tais como disfunções orais ou qualquer 
outra condição que difere da normalidade, os residentes comunicam a equipe e discutem o caso, com 
vistas a promover o diálogo interprofissional e atenção integral à díade.  

Os residentes também atuam junto ao manejo de lesões mamilares, como fissuras e ulcerações, por 
meio de protocolo de terapia com Laser de Baixa Intensidade (LBI). Essas lesões ocorrem em 
decorrência de diversos fatores, como disfunções orais, ingurgitamento mamário, sucção débil, 
interrupção inadequada da sucção da criança ao retirá-la do peito, utilização de protetores mamilares, 
entre outros, sendo a causa mais comum relacionada à técnica incorreta de amamentação (DIAS; 
VIEIRA; VIEIRA, 2017). Os efeitos terapêuticos produzidos pelo LBI são subdivididos em efeito 
analgésico, antiinflamatório, anti-edematoso, de bioestimulação e trófico tecidual (cicatrizante), 
atuando os quatro em conjunto na área que recebe a TLBI (BUCK et al. 2016; COCA et al., 2016). 

 A dor associada ao trauma mamilar impacta diretamente a prática do aleitamento materno, e, 
dependendo de sua intensidade, pode comprometê-la e até mesmo causar sua interrupção (CERVELLINI 
et al., 2014). Assim, devido aos impactos que essas lesões exercem sobre a saúde e qualidade de vida do 
binômio mãe-bebê, faz-se necessário intervir diligentemente, com o objetivo de distanciar o risco de 
desmame precoce. Desta forma, a terapia com LBI sobre os tecidos mamilares é inserida como 
coadjuvante no tratamento das lesões com o objetivo de reduzir a dor e acelerar o processo de 
cicatrização (ANDRADE et al., 2014), sendo sempre associada ao ajuste da pega e manejo durante a 
amamentação.  

Além da atuação voltada ao aleitamento materno na maternidade e ambulatórios, os residentes também 
atuam junto ao Banco de Leite Humano (BLH), situado nas dependências no HUMAI, em parceria com a 
equipe de profissinais que exercem suas atividades no local. Neste, são acolhidas as díades que 
apresentam algum tipo de dificuldade na amamentação e que necessitam de apoio para que haja 
manutenção da prática do AM. São realizados atendimentos em conjunto com demais profissionais que 
intentam a garantia de que a puérpera sinta-se acolhida e que a prática da amamentação decorra sem 
intercorrências. Neste também é incentivada a prática da doação de leite materno, o qual é 
redirecionado às demais maternidades da cidade de Ponta Grossa e contribuem para a nutrição de 
pacientes neonatais e pediátricos internados.  

 
3.3 CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL  

O ambulatório conduzido pelos CD do PRMN divide-se didaticamente em consultas pós-operatórias e 
ações de apoio à amamentação, por meio do manejo do AM e protocolos de tratamentos de lesões 
mamilares. Entretanto, ambas as vertentes são realizadas concomitantemente, visto ser impossível 
dissociar tais frentes de atendimentos. Por esta razão, optou-se por denominá-lo Ambulatório de Saúde 
Materno Infantil, o qual é realizado nas dependências do Hospital Universitário da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (HU-UEPG).  

 Todos os neonatos submetidos ao procedimento de frenotomia lingual são agendados para a realização 
de consulta pós-operatória entre sete e dez dias após a intervenção. Nesta consulta são coletados dados 
relacionados à saúde materna e da criança, além de informações relacionadas à amamentação e hábitos. 
Após uma anamense detalhada, o exame físico intrabucal é realizado para a avaliação da ferida 
operatória e rastreio de possíveis alterações bucais, bem como proservação de alterações identificadas 
em exame inicial na maternidade.   
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Após o exame da criança, é realizado o exame das mamas da puérpera, com vistas a identificar possíveis 
lesões mamilares ou presença de infecções oportunistas. Esta avaliação é fundamental, visto que a 
presença de lesões de acometimento mamilar pode impactar fortemente a qualidade de vida da díade 
materno infantil, contribuindo ao desmame precoce e consequente comprometimento do 
desenvolvimento estomatognático. Sabe-se que o AM é fundamental para que as estruturas da face 
sejam corretamente desenvolvidas, por meio do estímulo da musculatura perioral, além de reduzir as 
chances de aquisição de hábitos bucais deletérios e o desenvolvimento de más-oclusões (BUCCINI; 
BENÍCIO; VENANCIO, 2017; GOMES-FILHO et al., 2019; LIRA; SANTOS, 2020).  

 

3.4 AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA DO PACIENTE PEDIÁTRICO INTERNADO 

A atuação do CD no atendimento à beira leito hospitalar consiste em uma estratégia importante de 
neutralização de barreiras entre o profissional e o paciente. Permite a identificação de alterações bucais 
e o estabelecimento de um plano terapêutico junto à equipe multiprofissional, e, desta forma, contribui 
ao aumento da qualidade de vida do paciente durante o internamento, além de possibilitar o acesso à 
informação em saúde bucal a pais e cuidadores (MATTEVI et al. 2011). 

Os pacientes pediátricos internados no hospital são examinados pelos CD residentes no PRMN durante a 
internação, mediante exame físico odontológico e anamnese dirigida aos pais ou responsáveis. 
Previamente à avaliação do paciente pediátrico internado, os residentes em Odontologia verificam todas 
as informações contidas no prontuário do paciente, observando o motivo da internação, quais fármacos 
estão sendo administrados, os resultados de exames complementares solicitados e o aspecto de 
nutrição ofertada ao paciente. Desta forma, situação clínica é delineada e sob a qual a conduta 
odontológica será definida.  

Após esta etapa, os CD conduzem a anamnese dirigida ao acompanhante da criança, acerca da história 
clínica do paciente e informações relativas aos seus hábitos de higiene bucal. Após a obtenção destas 
informações, é realizado o exame físico odontológico do paciente,  por meio de ficha padronizada, pela 
qual informações importantes são coletadas e contribuem ao estabelecimento de ações de educação em 
saúde bucal. Os mesmos dados são posteriormente utilizados em publicações científicas que servem se 
subsídios à execução de estratégias de cuidado ao paciente, por meio da identificação das principais 
necessidades e barreiras à manutenção da saúde bucal infantil.   

As estruturas extrabucais são avaliadas, observando a coloração da pele, olhos e lábios, presença de 
assimetria facial e possíveis características sindrômicas. Em seguida, o exame intrabucal é realizado 
criteriosamente, analisando-se todas as estruturas envolvidas a fim de diagnosticar alterações de 
normalidade do sistema estomatognático.  Também são avaliadas possíveis condições que possam 
interferir na situação clínica do paciente, tais como presença de focos infecciosos, lesões em mucosa, 
presença de corpos estranhos e sintomatologia dolorosa em região orofacial.  

Sabe- se que o ambiente hospitalar requer maior atenção à saúde bucal por se tratar de cenário crítico à 
presença de microorganismos patogênicos que podem atuar potencializando o risco de contaminação 
sistêmica. A presença de foco infeccioso intraoral aumenta a susceptibilidade às infecções oportunistas, 
com incremento dos riscos proporcional ao aumento do período de internação (LIMA et al.,2016; 
MARTINS et al.,2019). Além disso, a condição bucal do paciente pode influenciar na resposta do mesmo 
ao tratamento sistêmico, e de igual modo a exposição aos fatores estressores decorrentes da patologia e 
do internamento hospitalar, bem como mudanças na rotina à qual o menor está acostumado, podem 
comprometer a manutenção da saúde bucal (MARTINS et al.,2019).  

A avaliação do quadro clínico intrabucal do paciente permite que sejam realizadas orientações 
direcionadas e específicas de modo a obter maior conscientização dos pais a respeito dos cuidados 
necessários, com vistas a manter uma boa saúde bucal ou evitar danos futuros. Por essa razão, o repasse 
de orientações de saúde bucal é uma das ações realizadas pelos CD residentes. Esta contribui para que a 
criança e seu responsável compreendam a importância dos hábitos de saúde bucal, por meio do repasse 
de técnica de escovação em conformidade com a idade da criança e sua capacidade motora, bem como 
condição sistêmica que porventura requeira algum tipo de adaptação na higiene bucal do paciente.  

Outra importante atribuição exercida pelos CD residentes é a capacitação da equipe técnica de 
enfermagem e do acompanhante responsável pelo paciente quanto aos cuidados bucais rotineiros que 
este deve receber, seguindo as orientações estabelecidas na primeira avaliação odontológica, levando 
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em consideração a história clínica individual de cada paciente. Em casos específicos onde há 
necessidade de demonstração da técnica, o CD realiza a primeira higiene bucal a fim de exemplificar a 
correta abordagem ao responsável ou à criança, prática denominada escovação supervisionada.  

Com base na identificação de risco em saúde bucal, encaminhamentos são realizados a Atenção Primária 
em Saúde (APS) à qual o menor é vinculado ou ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do 
município de origem do paciente. Desta forma, garante-se o sistema de referência e contrarrefência 
preconizados pelo Sistema Único de Saúde, pela manutenção do vínculo entre usuário e serviço, 
propostos pelos princípios universais da Universalidade, Equidade e Igualdade (BRASIL, 1988).   

Situado nas depedências do HUMAI, o Pronto Atendimento Infantil (PAI) também figura como um 
cenário de atuação do residente em Odontologia. Mediante solitação da equipe de cuidado ao paciente, 
os residentes realizam avaliação de pacientes com algum tipo de urgência ou emergência odontológica. 
As ocorrências mais prevalentes são traumas decorrentes de queda ou acidentes domésticos, com 
consequentes lacerações labiais e de frênulos, escoriações de mucosas, bem como avulsões e intrusões 
dentárias. Também são avaliados pacientes com quadro de pulpite aguda, abcesso de origem 
odontogênica e queixa álgica relacionada à presença de lesão cariosa.  

Além desses, neonatos identitficados com icterícia e com queixa prévia de dificuldade na amamentação, 
nascidos em diferentes maternidades que não o HUMAI, também são avaliados com o objetivo de 
identificar possível quadro de anquiloglossia. Quanto presente, o recém-nascido é submetido à 
aplicação do BTAT, e mediante necessidade, a frenotomia é então realizada de acordo com o PPH.   

 
3.5 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA 

O plano terapêutico instituído ao paciente sob cuidados intensivos pode resultar em alterações bucais 
decorrentes do uso de medicamentos, tais como antibióticos, antiinflamatórios e sedativos, os quais 
modificam a flora microbiana bucal e parâmetros salivares (PADOVANI et al., 2012).  Por meio de 
protocolos de higiene bucal e bundles, o controle de biofilme e redução de carga microbiana peribucal, 
intrabucal e da orofaringe de pacientes adultos internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são 
viabilizados e recomendados (DANTAS et al., 2015). Sabe-se que a deficiência na higienização da 
cavidade bucal constitui um risco sistêmico, de modo especial ao trato respiratório, de modo que a 
atuação do CD no ambiente hospitalar assume especial importância. No contexto da UTIPed esta 
atuação apresenta-se de maneira semelhante, visto que, conforme revisão sistemática conduzida por 
Nogueira e colaboradores (2015), a higiene oral integrada a um protocolo de ações de prevenção de 
infecção hospitalar associa-se à redução da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) em 
crianças internadas em UTI.  

Dadas as especificades da UTINEO, a atuação do CD estende-se além da redução dos índices de PAV 
viabilizada por meio da capacitação da equipe de cuidados ao paciente (WEBER, 2016), mas também 
possibilita o diagnóstico de anormalidades do sistema estomatognático, infecções oportunistas e focos 
infecciosos. Também permite a identificação de lesões em mucosa e prevenção de lesões por pressão, 
além da hidratação dos tecidos das regiões peribucal e intrabucal, semelhantemente às ações realizadas 
na UTIPed. Um aspecto importante diz respeito à realização de fototerapia em neonatos com icterícia, o 
que predispõe a desidratação dos tecidos e exige cuidados preventivos. Neste sentido, o cuidado com 
lábios e mucosas expostas torna-se de grande relevância, com vistas a reduzir a possibilidade de 
ressecamento e descamação epitelial (PADOVANI et al., 2012). Sabe-se que fissuras labiais são porta de 
entrada para microorganismo, motivo pelo qual a avaliação labial de pacientes sob cuidados intensivos 
é fundamental e necessária (PADOVANI et al., 2012). 

Os CD residentes no PRMN também atuam na identificação de anquiloglossia em neonatos internados 
na UTINEO, sendo a conduta de intervenção estabelecida em conjunto à equipe multiprofissional de 
cuidado ao paciente. Já na UTIPED, a atuação destes também contribui à qualidade de vida do paciente 
internado, com vistas a proprocionar maior conforto ao menor por meio de ações de cuidados extra e 
intrabucais, medidas de controle da higiene bucal e acompanhamento diário de lesões relacionadas à 
cavidade oral. Todos os procedimento realizados pelos residentes do PRMN são descritos e evoluídos no 
prontuário médico do paciente, o que configura uma via de comunicação entre a equipe e permite a 
integração das condutas adotadas no tratamento do paciente. Por esta razão, o CD deve atentar-se de 
descrever detalhamente a condição bucal do paciente no momento da internação, bem como  avaliações 
realizadas diariamente (PADOVANI et al. 2012).  
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Os residentes participam semanalmente de visitas multiprofissionais na quais são discutidas as 
condutas relacionadas a cada paciente internado, nas quais estão presentes médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas e demais profissionais das áreas da Fonoaudiologia, Odontologia, Farmácia, Análises 
Clínicas, Serviço Social e Psicologia. Tais discussões são de extrema importância para que haja 
abordagem integral do paciente, mediante a qual os profissionais envolvidos no cuidado deliberam sob 
pontos de vista de suas atuações e juntos estabelecem um plano de tratamento adequado ao paciente.  

 
3.6 ACOMPANHAMENTO INFANTIL MULTIPROFISSIONAL 

Em parceria com o projeto de extensão em Saúde Bucal Materno-Infantil (SBMI) da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) o qual prevê o acompanhamento multiprofissional de crianças 
nascidas na maternidade até os seus dois anos de vida. Foram realizadas palestras, consultas e 
orientações de acordo com a fase de acompanhamento, as quais contemplaram os principais momentos 
de desenvolvimento da criança, sendo aos três, seis, doze e 24 meses de idade. Estas ações foram 
realizadas previamente ao período da pandemia, durante o qual as atividades tiveram de suspensas ou 
adaptadas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.  

Todas as consultas de acompanhamento foram realizadas pelos residentes das diferentes áreas no 
PRMN, além de acadêmicos do curso de graduação em Odontologia. Na consulta de acompanhamento, 
realizada aos três meses de idade do bebê, uma ficha única era então preenchida, com dados extraídos 
da caderneta da criança, como informações sociodemográficas, de vacinação, desenvolvimento 
neuromotor, uso de medicamentos e de dados relacionados ao desenvolvimento estomatognático. 
Paralelamente ao preenchimento da ficha clínica pela equipe, orientações gerais de saúde eram 
repassadas aos pais, os quais eram alocados em um auditório do hospital e recebiam informações 
educativas relacionadas aos cuidados com o bebê, aleitamento materno, higiene bucal, erupção dentária 
e sintomas relacionados, uso de chupeta e mamadeira, dieta e nutrição, além de orientações relativas ao 
uso de antibióticos.  

Do sexto ao 24º mês de vida eram realizados agendamentos semestrais com o objetivo de acompanhar o 
desenvolvimento esperado para cada fase do crescimento da criança, e o registro de informações 
relativas a cada consulta eram realizados por meio de fichas clínicas de cunho multiprofissional. 
Parâmetros avaliados na consulta de três meses eram reavaliados em cada consulta semestral, com 
enfoque no desenvolvimento motor e repasse de orientações, além de escuta ativa e esclarecimento de 
dúvidas expressadas pelos pais durante a consulta. Além do registro das informações era efetuado um 
exame clínico, executado por multiprofissionais, e, ao final do processo, eram analisadas as informações 
de cada paciente e realizada a análise de seu desenvolvimento. 

Durante o período pandêmico, as atividades eletivas presenciais tiveram de ser suspensas e o 
acompanhamento semestral das crianças teve de ser reformulado, sendo readaptado para a modalidade 
de teleatendimento, por meio de contato telefônico, aos seis meses de idade da criança. A ação do 
telemonitoramento foi realizada por discentes do curso de graduação de Odontologia extensionitas no 
programa SBMI e CD residentes do PRMN. 

A atividade de caráter preventivo, educativo e de rastreio de condições de saúde ao binômio materno-
infantil foi conduzida pela aplicação de um questionário semiestruturado, por meio de um formulário 
Google®. O instrumento conteve informações relativas às condições de saúde maternas pré-natais, 
dados relativos ao parto e puerpério imediato, aleitamento materno, hábitos alimentares, higiene bucal 
do bebê e hábitos de sucção não nutritiva. 

Esta ação permitiu que se mantivesse o vínculo entre a instituição e os pacientes, de modo a garantir o 
repasse de orientações concernentes ao período de desenvolvimento da criança, motivos pelos quais o 
teleatendimento foi considerada uma alternativa viável e útil, especialmente no contexto pandêmico 
(GALVAN et al. 2021). Dentre as vantagens da utilização dessa abordagem, destaca-se o alcance de 
pacientes que residem em áreas distantes e que teriam dificuldades em realizar o acompanhamento 
presencialmente. Além disso, torna-se uma opção válida em locais onde não há possibilidade de alocar o 
atendimento presencial (DeNICOLA et al., 2020) ou quando há necessidade de reduzir a circulação de 
indivíduos nos centros de saúde, como no contexto da pandemia Covid-19 (CAETANO et al., 2020). 
Também contribui à identificação precoce de condições de saúde que possam comprometer a saúde da 
díade materno-infantil, por meio do rastreamento de diferentes condições de saúde. Ademais, o 
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telemonitoramento pode ser considerado uma ferramenta eficaz de promoção de saúde, por meio do 
repasse de orientações e elucidação de dúvidas do usuário (GALVAN et al., 2021).  

Optou-se pelo recorte temporal aos seis meses de vida da criança por se tratar de um período favorável 
de abordagem materna, visto que a criança encontra-se em processo dinâmico de saltos de 
densenvolvimento e picos de crescimento, os quais demandam orientações específicas. Trata-se de uma 
fase na qual normalmente surgem inúmeras dúvidas, especialmente relacionadas a cronologia de 
erupção dentária, também é comum haja apreensão por parte dos cuidadores quanto aos sintomas 
associados a este processo, motivos pelos quais o acesso a informações e a oportunidade de elucidar 
suas dúvidas são de extrema relevância, sendo estes os principais objetivos da ação de teleatendimento.  

 

4. CONCLUSÃO 

A atuação do cirurgião-dentista, inserido em uma equipe multiprofissional em âmbito hospitalar 
apresenta-se como uma estratégia de promoção da qualidade de vida do materno infantil. Ademais, 
integra-se ao cuidado integral do paciente, ao promover o rastreamento de alterações bucais e 
sistêmicas, de modo a instituir um plano terapêutico adequado às necessidades do paciente, em 
conformidade com as demandas identificadas durante o internamento hospitalar.  
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Resumo: Objetivo: elaborar um instrumento norteador para o desenvolvimento do 

processo de enfermagem para o paciente adulto em situações críticas de vida. 

Metodologia: trata-se de uma pesquisa teórica, a partir da análise conceitual, 

desenvolvida em duas etapas: seleção das variáveis para a estruturação do 

instrumento norteador; e análise dos conceitos, a partir da pesquisa bibliográfica. 

Resultados: o instrumento foi elaborado no formato de check-list, contemplando: 

histórico de enfermagem com dados de identificação, entrevista e o exame físico, 

totalizando 213 variáveis; associação entre 26 diagnósticos de enfermagem 

prioritários e 33 intervenções de enfermagem; e a prescrição de enfermagem com 32 

cuidados de rotina e 113 atividades de enfermagem. Considerações finais: o 

instrumento norteador permite a aplicabilidade do processo de enfermagem em 

unidades/serviços com ou sem sistema de informação. Contudo, para a implementação 

do instrumento é necessário a validação do conteúdo por enfermeiros expertises em 

urgência e emergência. 

 

Palavra Chave: Enfermagem; Processo de Enfermagem; Emergência. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Processo de Enfermagem (PE) é em um método racional de planejamento do cuidado de enfermagem, 
com foco nos resultados esperados.1 A Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem dispõe 
sobre a implementação do PE em todos os cenários de atuação da Enfermagem.2 Segundo essa 
resolução, o PE deverá organizar-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes, 
cíclicas, dinâmicas e com uma sequência lógica.2 

O histórico de Enfermagem é a primeira etapa do PE, na qual são utilizados métodos e técnicas que têm 
como objetivo a obtenção de informações sobre a pessoa e sobre o processo saúde e doença.1-3 É nesse 
momento que o enfermeiro conduzirá, através da anamnese e exame físico, a investigação de forma 
coerente, buscando dados para que as demais etapas possam ser realizadas.3 

A segunda etapa é a definição dos diagnósticos de Enfermagem (DE), ou seja, processo de análise dos 
dados, que culmina na definição dos problemas prioritários, sustentados por características definidoras 
e fatores relacionados.2 O diagnóstico é a base para a seleção das intervenções.3 

A terceira etapa é o planejamento de Enfermagem, na qual o enfermeiro determina os resultados que 
espera alcançar, a partir das intervenções de enfermagem.1,2,3 Todas as intervenções são construídas 
com base nas respostas e necessidades apresentadas pelo paciente. Assim, subsequentemente, ocorrerá 
à quarta etapa do processo; a implementação das intervenções de Enfermagem que foram pré 
determinadas na etapa anterior.2 

A quinta e última etapa refere-se à avaliação de Enfermagem. Um processo deliberado, sistemático e 
contínuo de verificação das respostas do paciente. Nesse processo, observam-se possíveis melhoras e, 
também, novas necessidades apresentadas pelo paciente.2 Também ocorre o acompanhamento e 
reavaliação da prescrição de enfermagem, a fim de identificar possíveis cuidados que não são mais 
necessários ou àqueles que devem ser mantidos.2,3 

Para a realização do PE, de forma eficaz, é de suma importância que o enfermeiro possua conhecimento 
técnico-científico que permita, através do raciocínio clínico e pensamento crítico, analisar, interpretar e 
compreender as informações coletadas durante as cinco etapas do processo.3 Assim, será possível que o 
profissional prescreva intervenções precisas, de acordo com as necessidades do paciente.2 

O PE destaca-se como um dos principais instrumentos metodológicos utilizados para planejamento da 
prática profissional de Enfermagem nas unidades de tratamento intensivo e de emergência3,4. Nesses 
cenários, culmina a complexidade do cuidado, pois os pacientes em situações críticas de vida 
apresentam instabilidade clínica e estão dependentes de aparatos tecnológicos.4 O PE possibilita a 
implementação de intervenções mais acuradas na assistência ao paciente grave.4-5 

Em um estudo realizado na UTI geral de um hospital universitário, foi enfatizada a importância do 
desenvolvimento de instrumentos metodológicos para nortear a assistência da enfermagem.6 
Entretanto, algumas dificuldades na implementação dessa metodologia persistem: déficits na estrutura 
da instituição, lógica do cuidado médico como prioritário e único e, principalmente, a inaplicabilidade 
do PE nos hospitais.6  A falta de tempo, durante o processo de trabalho do enfermeiro, e o pouco 
conhecimento sobre as etapas do PE, são aspectos abordados em estudos que relatam a experiência de 
implementação em unidade de cuidados a pacientes críticos.3-6,7,8,9,10 

Contudo, destaca-se que a utilização de uma linguagem uniforme e padronizada pode garantir que o 
cuidado de Enfermagem ocorra de forma contínua, segura e com autonomia do enfermeiro.3-5 O PE 
permite que o enfermeiro seja ativo na tomada de decisões do processo de cuidar, através do 
aprimoramento de habilidades cognitivas e psicomotoras.5,6 Assim, a implementação do PE, no cotidiano 
dos serviços especializados no cuidado a pacientes críticos, auxilia a equipe de enfermagem na 
organização e planejamento das intervenções.9 

O presente estudo tem como objetivo elaborar um instrumento norteador para o desenvolvimento do 
PE para o paciente adulto em situações críticas de vida. A motivação para a realização deste estudo 
emergiu das vivências em atividades práticas no Programa de Residência Integrada em Urgência e 
Emergência da Universidade Federal do Pampa. Nesses cenários, ainda persistem conceitos de 
tratamento curativista e intervenções descontextualizadas, que provocam a necessidade da instauração 
de novos métodos de organização do cuidado. Assim, justifica-se a relevância do estudo, que poderá 
contribuir para a reorganização da assistência de Enfermagem, e a resolução dos problemas prioritários 
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dos pacientes. Além disso, contribuirá para a redução do tempo de internação, prevenção de eventos 
adversos, e implementação de cuidados sob a ótica da humanização em saúde. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa teórica, a partir da análise conceitual, fundamentada no modelo de Walker e 
Avant. Os conceitos podem ser empíricos, concretos ou abstratos, mutáveis e dinâmicos. São 
representações de uma realidade formada por experiências diretas ou indiretas, que permitem aos 
indivíduos a mesma compreensão e descrição de situações. 11 A partir desse método, realizou-se a 
definição das variáveis e dos conceitos essenciais para compor o instrumento norteador do PE. Foram 
definidas duas etapas metodológicas, descritas a seguir: 

 

2.1. SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS: ESTRUTURAÇÃO DO INSTRUMENTO NORTEADOR 

Nessa primeira etapa, identificaram-se as possíveis variáveis que estruturaram o instrumento 
norteador, que foi dividido em: histórico de enfermagem, associação entre diagnósticos de enfermagem 
e intervenções de enfermagem, e prescrição de enfermagem. As variáveis que compuseram o histórico 
de enfermagem foram identificadas a partir de estudos, voltados para a implementação do PE na 
assistência ao paciente grave.4,5-6-7 Os diagnósticos de enfermagem, considerando a taxonomia da 
Nursing Diagnosis Association Internacional (NANDA-I)12, emergiram de estudos, que evidenciaram 
problemas prioritários para os pacientes graves.5-7-13 

A seleção das características definidoras e fatores de risco teve como finalidade a acurácia diagnóstica, 
perspectiva de extrema relevância para a identificação dos problemas prioritários. No instrumento, a 
associação dos diagnósticos de enfermagem, teve o intuito de favorecer o raciocínio clínico dos 
Enfermeiros. As intervenções e as atividades de enfermagem, para cada diagnóstico, foram resgatadas 
da Nursing Interventions Classification (NIC)14. Também foram determinadas variáveis que envolvem 
as rotinas da unidade, orientadas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)15.  

 

2.2. ANÁLISE DOS CONCEITOS: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

A revisão narrativa da literatura permitiu que as variáveis fossem conceituadas. A identificação dos 
fundamentos para a análise conceitual das variáveis foi fundamentada em livros e artigos científicos. A 
busca dos artigos científicos foi realizada através das bases de dados Scientific Electronic Library 
Online  (SCIELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Para busca dos 
artigos foram utilizados descritores, segundo o banco de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) (BVS, 
2013): Enfermagem, Processo de Enfermagem, Paciente Grave e Emergência; e as palavras-chaves 
Análise Conceitual e Instrumento de Coleta de Dados.  

Para a seleção dos artigos, foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos originais; publicados 
em português, inglês ou espanhol; com resumo, permitindo verificar a consonância com o objetivo do 
estudo; publicados entre os anos de 2012 e 2017; e com disponibilidade do texto na íntegra online e 
gratuitamente. Foram excluídos artigos repetidos nas bases de dados, e que não atendiam a proposta do 
estudo. Foram considerados somente livros científicos impressos, que abordassem as variáveis contidas 
no instrumento em estudo. Em suma, a pesquisa bibliográfica foi composta por 17 artigos científicos 
disponíveis online e impressos (sete da MEDLINE e dez da SCIELO) e sete livros científicos.  

A análise crítica das variáveis refletiu na definição dos conceitos que nomearam os fenômenos em 
estudo.16 Para garantir a perspectiva ética do estudo, os conceitos das variáveis utilizadas no 
instrumento foram referenciados de forma a proteger os direitos autorais, conforme a lei N° 
9.610/1998.17  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O instrumento do PE foi elaborado no formato de check-list, composto por variáveis apresentadas em: 
Histórico de Enfermagem; Associação entre diagnósticos e intervenções de Enfermagem; e Prescrição 
de Enfermagem. A figura 1 representa essa construção teórica. 
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Figura 1- Instrumento norteador para o Processo de Enfermagem no cuidado ao paciente crítico 

 

 

3.1. ANÁLISE CONCEITUAL PARA O HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 

O histórico de enfermagem foi apresentado em três partes: dados de identificação, entrevista e exame 
físico, contemplando 213 variáveis. Nos dados de identificação foram incluídas e conceituadas 12 
variáveis: nome, sexo, idade, data de nascimento, estado civil, naturalidade, diagnostico médico, leito, 
data e horário de admissão na unidade e procedência.7-10 A similaridade na conceituação de 
naturalidade e procedência, e as perspectivas legais entre gênero e nome social, destacaram-se na 
análise dessas variáveis.  

A variável naturalidade, que apresenta significado semântico “lugar em que se nasce”, foi apontada em 
alguns estudos como item fundamental, pois denota aspectos importantes relacionados à cultura do 
paciente.10-13 Outro componente que merece atenção, é a variável procedência, que possui a seguinte 
definição “lugar de onde provem (algo ou alguém), origem, fonte”.  

Essa variável pode sugerir duas diferentes situações: a procedência do paciente antes de internar na 
instituição, ou sua procedência antes de internar na unidade. Estudos evidenciam que também é 
necessária a avaliação do paciente a partir do momento em que interna na instituição (em leitos 
clínicos, cirúrgicos ou pronto atendimento). Essa informação poderá facilitar o julgamento do 
enfermeiro em relação a piora clínica do paciente, ou até mesmo, evidenciar oscilações no processo de 
reabilitação, através de internações recorrentes na unidade.3,4-7-10-13  

É necessário a compreensão das variáveis gênero e nome social no histórico de Enfermagem. O Decreto 
n° 8.727, de 28 de Abril de 2016, confere sobre o direito de reconhecimento da identidade de gênero de 
pessoas travestis e transexuais em órgãos e identidades de administração pública federal direta, 
autárquica e funcional18  

Na segunda parte, 16 variáveis compuseram a entrevista: queixa principal, internações anteriores, 
motivo, comorbidades (Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal Crônica, 
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Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, e Acidente Vascular 
Cerebral Hemorrágico), medicações de uso contínuo e alergia. Ressalta-se que a variável queixa 
principal, que possui como definição ato ou efeito de queixar-se, lamentação e/ou descontentamento, foi 
contextualizada a partir do relato do paciente no momento da internação na unidade.19 

Os elementos da entrevista são os principais indicadores de possíveis agravantes a situação de saúde e 
doença dos pacientes em situações críticas de vida.6-8 Essas informações da situação clínica pregressa 
promovem a comunicação terapêutica entre paciente/família e Enfermagem.10 A conceituação das 
variáveis da entrevista ocorreu de forma simples e clara. Não houve similaridade de conceitos. 

Na terceira parte do histórico de enfermagem, o exame físico, foi dimensionado em sete padrões, 
organizados por sistemas orgânicos, seguindo a avaliação céfalopodálica.6,7-13 Foram incluídas 246 
variáveis relacionadas aos seguintes padrões: dos sinais vitais; neurológico, cognitivo e perceptivo; 
respiratório; cardiovascular; nutricional e abdome; da eliminação intestinal e vesical; e da integridade 
cutâneo mucosa.20  

Em unidades de atendimento ao paciente grave, é de extrema relevância a avaliação fidedigna dos 
parâmetros vitais, pois estes, além de auxiliarem na avaliação hemodinâmica do paciente, evidenciam 
possíveis sinais de melhora ou piora no quadro clínico.7-9 Para tanto, foram incluídos os cinco sinais 
vitais: pressão arterial, temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência respiratória e dor.1-7 

Considerando a instabilidade clínica do paciente crítico, foram consideradas a saturação de oxigênio e o 
controle glicêmico, pois são de grande relevância para avaliação inicial do paciente.13 

Os sinais vitais foram conceituados com o objetivo de esclarecer valores considerados normais3,4-7-10, e 
as oscilações dos parâmetros, para mais ou para menos. Portanto, foram considerados os seguintes 
conceitos: hipertenso, hipotenso, normotenso, hipertérmico, hipotérmico, normotérmico, taquipneico, 
bradipneico, normopneico, taquicárdico, bradicárdico e normocardico.1-21 

A variável dor também foi conceituada, a fim de auxiliar na compreensão da subjetividade do sintoma.  

Foram incluídas duas escalas que suprem as necessidades dos pacientes graves.19 A Escala Numérica de 
Dor, de fácil aplicabilidade, indicada para pacientes que não apresentam dificuldades cognitivas, e que 
autorrelatam dor. Para pacientes comprometidos cognitivamente, ou neurologicamente, sem o 
autorrelato de dor, considera-se a Escala Comportamental de Dor.19 

No padrão neurológico, cognitivo e perceptivo foram conceituadas 39 variáveis. Realizou-se o 
refinamento das variáveis, por apresentarem múltiplos conceitos e similares semânticas, como, por 
exemplo, a expressão verbal. Estudos6, 7,8 apontam a necessidade de avaliar quatro principais elementos: 
disfasia, disartria, dislalia e afasia.  

A avaliação do padrão respiratório, em termos práticos, pode ser realizada juntamente com a avaliação 
do sistema cardiovascular, devido à influência clínica que um sistema possui sobre outro.1-10 Contudo, 
priorizando a fácil aplicabilidade do instrumento e sua organização, os sistemas foram abordados 
separadamente.  

Na avaliação do sistema respiratório incluiu-se 29 variáveis: expansibilidade torácica, ausculta 
pulmonar e o tipo de ventilação (ventilação espontânea, mecânica, uso de outros dispositivos).1 Em se 
tratando da avaliação cardíaca, incluiu-se variáveis relacionadas a ritmo cardíaco, ausculta cardíaca e 
enchimento capilar.6,7-11   

A avaliação abdominal foi organizada juntamente com a avaliação nutricional, incluindo-se 22 
variáveis.1 Destaca-se, que as variáveis abdome globoso, distendido e tenso, possuem algumas 
similaridades no conceito, mas definem condições distintas.20-22 A avaliação nutricional é um 
procedimento imprescindível para a prevenção de muitos problemas adversos no paciente grave, 
incluindo as informações sobre as vias de administração da dieta e estado nutricional.1-22-23 Essas 
informações auxiliam o enfermeiro na profilaxia de uma possível desnutrição.1 

 
É de extrema importância iniciar a terapia nutricional enteral precocemente.1 Pacientes críticos, 
internados há mais de 72 horas, devem iniciar a dieta devido ao alto risco de desnutrição.9-19 Destacam-
se duas variáveis: nutrição parenteral total e volume. A variável volume foi definida como unidade de 
medida ou quantidade de dieta ou hidratação administrada. E a nutrição parenteral total como uma 
alternativa nutricional importante para o paciente grave.1-7-22 
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O padrão da eliminação intestinal e vesical envolve variáveis que auxiliam na avaliação, especialmente, 
da função renal, metabólica e cardiovascular.1Foram incluídas variáveis que possuem conceitos 
similares: oligúria, polciúria, anúria e hematúria. É necessário a diferenciação dos conceitos, pois são 
sinais importantes para a avaliação do clínica do paciente.1-9-11 

 
Definiram-se os conceitos das variáveis que compuseram a análise cutânea e mucosa.1-23 Além da 
inspeção da pele, em uma perspectiva integral e céfalopodálica, incluiu-se a avaliação de possíveis 
edemas1-6,7,8, de acordo com localização e intensidade.1-7 Adicionou-se também, o subitem dispositivos 
invasivos, que contemplam informações sobre acessos venosos e arteriais, sondas, drenos, e tubos.1-23 

 
Considerando que a pele deve ser o primeiro órgão a receber maior atrito, principalmente nos pacientes 
com alteração neurológica e/ou sedados, foram adicionadas algumas variáveis: lesões mecânicas, 
químicas e contusões; úlceras por pressão; e esclerodermia.23 Esses são os principais fatores de risco 
para o prejuízo cutâneo mucoso. Também foi incluída a Escala de Braden, e suas variáveis, para a 
avaliação do risco de lesões por pressão.20  

 
Destaca-se que o histórico de Enfermagem é aplicado no momento da admissão do paciente na unidade. 
Contudo, as variáveis previstas na entrevista e no exame físico, também podem nortear a evolução 
clínica. A avaliação de Enfermagem deve contemplar os indicadores, ou seja, os sinais e sintomas do 
paciente, bem como a avaliação geral, que permitirá a continuidade das demais etapas do PE.2 

 
3.2. ASSOCIAÇÃO ENTRE DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
Para o presente estudo foram considerados 26 DE prioritários para o paciente adulto grave12. Os DE 
foram conceituados, com a finalidade de fomentar o raciocínio clínico dos enfermeiros. Em termos 
conceituais, a avaliação do grau de relevância de alguma situação, depende das evidências de um 
determinado DE.13-24  
A evidência de características definidoras ou fatores de risco que permitirão a interpretação dos 
problemas de saúde do paciente.12,13 Nesse sentido, foram incluídas somente os sinais e sintomas 
considerados significantes para acurácia diagnóstica.24  
 
A associação entre diagnósticos e intervenções de Enfermagem, mediados pela acurácia, permite a 
resolução ou controle efetivo dos problemas prioritários do paciente grave.13-24A exemplo, destaca-se 
Troca de gases prejudicada, Padrão respiratório ineficaz; ventilação espontânea prejudicada e 
Desobstrução ineficaz das vias aéreas.12,13-24 A definição desses de e a acurácia diagnóstica, auxiliam na 
delimitação de intervenções mais apropriadas, que podem ser distintas, especialmente na troca de gases 
prejudicada.24  

 
Foram elencadas 33 intervenções de enfermagem, resultando em um total de 113 atividades de 
enfermagem prioritárias. No quadro 1, apresenta-se os diagnósticos de enfermagem e a associação com 
as intervenções de enfermagem.12,13,14 
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Quadro 1- Associação entre diagnósticos e intervenções de Enfermagem 

Diagnósticos de Enfermagem Intervenções de Enfermagem 

Nutrição desequilibrada: menor do que as 
necessi\dades corporais 

Controle da nutrição 

Risco de Glicemia Instável Controle da hipoglicemia; Controle da hiperglicemia 

Risco de Desequilíbrio Eletrolítico Controle hidroeletrolítico 
Volume de Líquidos Excessivos Controle hidroeletrolítico; Controle de hipervolemia 
Volume de Líquidos Deficientes Controle hidroeletrolítico; Controle de hipovolemia 
Troca de Gases Prejudicada Monitorização respiratória; Controle ácido-básico 

Padrão Respiratório Ineficaz 
Monitorização respiratória; Controle de vias aéreas 
artificiais 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas Monitorização respiratória; Controle de Vias Aéreas 

Ventilação Espontânea Prejudicada 
Monitorização respiratória; Controle de vias aéreas 
artificiais 

Resposta disfuncional ao desmame respiratório 
Desmame da ventilação mecânica; Monitorização 
respiratória; Controle de Vias Aéreas 

Débito Cardíaco Diminuído 
Cuidados cardíacos fase aguda; Monitorização 
hemodinâmica invasiva e não invasiva. 

Intolerância a atividade Controle de energia 
Perfusão Tissular Periférica Ineficaz Cuidados Circulatórios 
Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída Controle Hídrico; Oxigenoterapia 

Mobilidade no leito prejudicada Cuidados com repouso no leito 

Risco de Perfusão Tissular Cerebral Controle do Edema 

Capacidade Adaptativa Intracraniana Diminuída 
Controle do edema cerebral; Monitorização da pressão 
intracraniana 

Confusão Aguda Controle do Delírio; Controle do ambiente 
Hipertermia Controle da temperatura 
Hipotermia Controle da temperatura 
Dor Aguda Controle da dor 
Risco de Choque Prevenção do choque 
Risco de Sangramento Precauções contra sangramento; Redução do Sangramento 
Ansiedade Melhora do Enfrentamento; Redução da Ansiedade 
Integridade da pele Prejudicada Controle da Pressão; Cuidados com lesões 
Risco de integridade da pele prejudicada Controle da Pressão; Prevenção de úlceras por pressão 

 

Considerando a possibilidade de utilizar o instrumento de forma impressa, sem auxílio de sistema de 
informação, estabeleceu-se a um espaço que possibilita que o enfermeiro determine os DE 
diariamente.7-12 Essa avaliação perpassa também pela definição dos indicadores, que são os próprios 
sinais e sintomas.13 Nesse sentido, a manutenção de um DE depende da presença de pelo menos uma 
característica definidora ou fator de risco, o que exige a manutenção das intervenções.13 Caso contrário, 
considera-se que o problema foi solucionado.13 

 

3.3. ESTRUTURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM 

Para facilitar a aplicabilidade, a prescrição de Enfermagem foi estruturada em duas partes. 
Primeiramente, foram incluídas 32 variáveis que contemplam as rotinas de enfermagem, com base no 
Manual Técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.15 Os cuidados de rotina se relacionam com 
as atividades de higiene, troca de dispositivos e manutenção destes.15-25  

A adequação e clareza das rotinas do trabalho de enfermagem, empregadas aos pacientes em situações 
graves de vida, possibilitam a organização do cuidado e o controle efetivo de eventos adversos, 
especialmente, o controle de infecções.25 Além das necessidades humanas básicas, existe um rol de 
cuidados que permitem a efetividade das tecnologias e controle de situações que podem ser tornar 
adversas . 22,23 

Contudo, é de suma importância que a prescrição de enfermagem não seja voltada somente à prescrição 
de rotinas, e contemple, também, cuidados pautados em diagnósticos de enfermagem acurados.25 A 
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prescrição de enfermagem tem a finalidade de nortear o trabalho da equipe de enfermagem e garantir 
que o cuidado seja humanizado e direcionado às necessidades de saúde dos pacientes. 

Nesse sentido, na segunda parte da prescrição, foram elencadas 113 atividades associadas às 33 
intervenções de Enfermagem, de acordo com os padrões.12-14,15 O quantitativo, amplitude e 
detalhamento dos cuidados de Enfermagem prioritários ao paciente adulto grave é importante, e está 
relacionado a complexidade das situações críticas de vida.22  

Além de selecionar os cuidados, o enfermeiro deverá definir o aprazamento dos cuidados, bem como, a 
competência técnica para implementar as atividades. Destaca-se também a importância do enfermeiro 
supervisionar a implementação da prescrição.25 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O instrumento desenvolvido no estudo permite a aplicabilidade do PE em unidades/serviços com ou 
sem sistema de informação. Fomenta o raciocínio clínico, com subsídios para a reorganização da 
assistência de enfermagem, principalmente no que se refere a cuidados individualizados e centrados 
nas necessidades de saúde de cada paciente. Contribui para a organização da assistência, através da 
utilização de uma linguagem uniforme e padronizada. 

As limitações do estudo envolvem a necessidade de validação do conteúdo do instrumento por 
enfermeiros expertises em urgência e emergência. Destaca-se a dificuldade para a análise conceitual de 
algumas variáveis, mesmo com uma gama de produções científicas publicadas nessa área do 
conhecimento da Enfermagem. Há necessidade de outros estudos que abordem a análise de conceito, 
como metodologia facilitadora para aplicabilidade do PE, considerando a acurácia diagnóstica e 
associação com as intervenções.  
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Capítulo 8 
Conhecimentos dos enfermeiros da Estratégia Saúde 
da Família acerca do Transtorno do Espectro Autista 

 

Thaís Barbosa Barreto 

Débora Schlotefeldt Siniak 

Michele Bulhosa de Souza 

Kelly Dayane Stochero Velozo  
Nurielen Neris Lima Santos 

 

Resumo: O acompanhamento do desenvolvimento infantil realizado por enfermeiros 

faz parte da promoção da saúde e prevenção de agravos na Atenção Primária à Saúde. 

Dentre as possíveis alterações no desenvolvimento infantil destaca-se o Transtorno do 

Espectro Autista. Objetivou-se identificar o conhecimento dos enfermeiros da 

Estratégia Saúde da Família acerca do Transtorno, assim como, a ação destes mediante 

os casos identificados em suas unidades de trabalho. Trata-se de um estudo 

qualitativo, descritivo e de caráter exploratório, realizado com enfermeiros de 

Estratégias Saúde da Família de um município da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, 

por meio de entrevistas semiestruturadas nos meses de outubro e novembro de 2020. 

Os dados foram analisados conforme Análise de Conteúdo de Bardin. Emergiram as 

seguintes categorias: Transtorno do Espectro Autista: o que os enfermeiros sabem a 

respeito?; A Puericultura como ferramenta para a detecção precoce do Transtorno do 

Espectro Austista e Trabalho em rede: da suspeita à continuidade do cuidado. É de 

extrema importância que a temática do Transtorno do Espectro Austista seja abordada 

durante a formação do enfermeiro e após,  especialmente por meio de educação 

permanente, a fim de qualificar a assistência de enfermagem  às crianças e suas 

famílias. 

 

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista. Desenvolvimento Infantil. Atenção 

Primária em Saúde. Estratégia Saúde da Família. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acompanhamento do desenvolvimento infantil realizado por enfermeiros faz parte da promoção da 
saúde e prevenção de agravos. Proporciona  a identificação de mudanças físicas, psicológicas e 
emocionais que ocorrem durante os primeiros anos de vida, por meio da avaliação contínua e 
sistemática para a detecção precoce de problemas e implementação de  intervenções imediatas 
(HOCKENBERRY; WILSON; ROGERS 2018). 

No ano de 2015, passou a vigorar no Brasil a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
(PNAISC), a qual busca enfatizar a importância de um atendimento humanizado e de qualidade na 
assistência integral às crianças e suas famílias em todo o âmbito de instituições de saúde, garantindo um 
olhar integrado sobre o crescimento e o desenvolvimento infantil, proporcionando intervenções 
imediatas mediante detecção de qualquer alteração (BRASIL, 2017). 

Dentre as alterações no desenvolvimento infantil que podem vir a ser percebidas durante o 
acompanhamento da criança pode-se destacar o Transtorno do Espectro Autista (TEA). As 
manifestações clínicas desse transtorno do neurodesenvolvimento englobam alterações que afetam a 
comunicação, e interação social em diversos contextos e ainda podem apresentar comportamentos 
repetitivos e interesses restritos (DSM V, 2014). Os sinais e sintomas iniciais costumam apresentar-se 
nos primeiros anos de vida da criança, porém muitas crianças só são diagnosticadas anos mais tarde, em 
idade escolar, quando os sintomas tornam-se mais evidentes (CAMPOS, 2019). 

O diagnóstico, muitas vezes, é de difícil realização devido a semelhança com outras síndromes 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Além disso, os déficits de conhecimento por parte dos 
profissionais de saúde acerca do TEA, bem como o  tempo insuficiente para a realização das consultas 
de acompanhamento, devido a grande demanda de atendimentos, acabam por dificultar a detecção 
precoce e a intervenção imediata (ANDRADE et. al, 2018). 

No contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), a Estratégia Saúde da Família (ESF) constitui-se como o 
principal local de desenvolvimento de ações que visam a promoção à saúde e a prevenção de doenças. O 
enfermeiro, como um dos membros da equipe, possui papel fundamental na vigilância do 
desenvolvimento infantil, e  precisa conhecer o que é esperado nos marcos do desenvolvimento infantil 
para detectar  alterações, como o TEA, de forma precoce e possibilitar intervenção necessária, 
objetivando a melhoria da qualidade de vida das crianças e suas famílias (NASCIMENTO, et al, 2018).  

Rocha et al. (2019), ao avaliar o perfil de crianças atendidas num Centro  Especializado de Reabilitação 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), constatou, após análise de 685 prontuários de usuários com idade 
de zero a 12 anos, que a média de idade da amostra é de 5,47 anos, maioriado sexo masculino, e os 
sinais que mais motivaram encaminhamentos foram os déficits de linguagem e comportamentos 
externalizantes, tais como dificuldade no controle de impulsos, hiperatividade, agressões ou qualquer 
outro tipo de conflito ambiental. Além disso, há um crescimento significativo na prevalência do 
transtorno, em caráter global (OPAS, 2017). 

Segundo relatório do CDC (Centro de Controle de Doenças e Prevenção) uma em cada 44 crianças aos 8 
anos de idade nos Estados Unidos é diagnosticada com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O 
número — com dados de 2018 — representa mais um aumento de 22% em relação ao estudo anterior 
(1 para 54 — divulgado em 2020). Numa transposição dessa prevalência (de 2,3% da população) para o 
Brasil, teríamos hoje cerca de 4,84 milhões de autistas no país. Porém, ainda não temos números de 
prevalência de autismo no Brasil (CDC, 2021). 

Nesse contexto, este estudo  justifica-se devido a necessidade de aprofundamento acerca da temática, 
especialmente no âmbito da APS, que tem como responsabilidade prover assistência aos pacientes com 
diagnóstico de TEA, orientações às suas famílias, promoção da qualidade de vida através de estratégias 
de apoio social, acesso a atividades de lazer e entretenimento (GOMES et al; 2015). 

Mediante a isso, o objetivo do presente estudo foi identificar o conhecimento e as práticas dos 
enfermeiros das Estratégias Saúde da Família acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em 
crianças.  
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2. METODOLOGIA 

Esse é um estudo qualitativo e de caráter exploratório (GIL, 2017). A coleta de dados foi realizada entre 
os meses de outubro e novembro de 2020, em um município da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A 
rede de atenção básica da cidade conta com 24 enfermeiros atuantes, distribuídos em 17 Estratégias de 
Saúde da Família (ESFs), sendo uma delas em área rural.  

Ressalta-se que a coleta de dados ocorreu no período da pandemia do COVID-19, dessa forma seis 
entrevistas foram realizadas via Google Meet e quatro realizadas presencialmente, conforme 
disponibilidade dos enfermeiros. 

Participaram da pesquisa, 10 enfermeiros atuantes nas ESFs desse município o estudo teve como 
critérios de inclusão: enfermeiros que atuam em Estratégias Saúde da Família (ESFs) de área urbana, 
que possuam no mínimo seis meses de atuação nesses locais e cuja jornada de trabalho seja durante o 
turno matutino e vespertino. E os critérios de exclusão foram: enfermeiros que estejam em licença ou 
em afastamento de qualquer natureza e enfermeiros cuja jornada de trabalho seja durante período 
noturno, pois acredita-se que as consultas de puericultura, nesse horário, não se encontram dentro da 
rotina de atendimentos. Dessa forma, participaram da pesquisa, 10 enfermeiros atuantes nas ESFs desse 
município. 

O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada, audiogravadas, realizadas por 
três acadêmicas de enfermagem, com questões que buscaram identificar o conhecimento dos 
enfermeiros sobre o TEA e seus sinais e sintomas, as práticas de cuidados realizadas durante as 
consultas de puericultura, a conduta dos profissionais mediante casos de suspeita de TEA em sua 
unidade, e o posicionamento dos enfermeiros sobre a importância da realização de capacitações sobre a 
temática. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal do Pampa 
sob o número do CAAE 26037219.7.0000.5323, número do processo 4.368.334. 

Foram respeitadas as questões éticas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que trata 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para manter o anonimato, os integrantes da equipe 
foram identificados com a inicial “E”, seguido da ordem em que apareceram na entrevista. Exemplo: E6, 
E3. 

Para a análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin (2016). Os resultados e discussão 
foram organizados de acordo com as seguintes categorias: Transtorno do Espectro Autista: o que os 
enfermeiros sabem a respeito?; A Puericultura como ferramenta para a detecção precoce do TEA e 
Trabalho em rede: da suspeita à continuidade do cuidado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa contou com a participação de dez profissionais atuantes nas ESFs do município, 
representados majoritariamente pelo sexo feminino, sendo oito mulheres (80%) e dois homens (20%). 
A faixa etária de idade variou entre 30 e 60 anos. 

Verificou-se que o tempo de atuação junto à ESF foi entre oito meses a 15 anos. Quanto ao tempo de 
formação, um participante informou que tem tempo de formação igual a 5 anos; um, sete anos; seis, 10 
anos; um, 15 anos; um, 19 anos; e um, 20 anos. E, todos haviam realizado algum tipo de especialização, 
sendo elas em Saúde Pública, Urgência e Emergência, Saúde do Idoso e Gerontologia, Saúde da Mulher, 
Gestão do Trabalho, Gestão de Qualidade Total, Mestrado em Enfermagem e Neurociência da Educação. 

 

4. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: O QUE OS ENFERMEIROS SABEM A RESPEITO? 

No intuito de identificar o conhecimento dos participantes sobre a temática investigada, questionou-se 
a respeito das características do Transtorno do Espectro Autista, considerando conceito, sinais e 
sintomas e critérios diagnósticos. Com relação ao conceito alguns enfermeiros definiram  o Transtorno 
como uma desordem que afeta o desenvolvimento neurológico:   
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É uma desordem no desenvolvimento neurológico. E2 

É um transtorno que abrange a, que pode aparecer no período infanto-juvenil 
ali ou até antes a criança já pode começar a manifestar alguns sintomas no 
período do desenvolvimento da fala ali a partir de um ou dois anos, tá? como se 
fala né são alterações em alguns aspectos cognitivos. E4. 

Bom, o que eu sei é que é um transtorno, né? É, uma síndrome, enfim, um 

transtorno e ele pode se manifestar de forma branda, de forma é, mais séria, 

dependendo do caso, a gente fica atento a questões de marcos, né? De 

desenvolvimento, que qualquer marco ali, principalmente o neurológico, de 

interação é, afetiva, que possa indicar. E8  

De acordo com a última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o TEA é 
caracterizado por déficits no neurodesenvolvimento que acarretam alterações persistentes na 
comunicação social, interação social e padrões restritivos e repetitivos de comportamento (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  Às manifestações neurológicas podem se apresentar em fases 
precoces do desenvolvimento infantil, caracterizando-se por um comportamento atípico de funções 
cognitivas como a dificuldade em adquirir as habilidades funcionais para a linguagem, comportamentos 
diferenciados em relação a brincadeiras e as dificuldades de interação com o outro, por exemplo, podem 
estar presentes (GRAF;MILLER;EPSTEIN;RAPIN, 2017).     

Alguns profissionais também destacaram a presença de outros sinais e sintomas que podem ser 
importantes para a detecção precoce do TEA, como: alterações de comportamento, atenção, interação 
social e adaptação:  

Mais na questão da atenção mesmo - quando a criança não fixa o olhar, quando 
ela não responde aos sons quando a gente faz, eu procuro chamar elas com um 
chocalho ou bater palma ou chamar pelo nome, e quando ela não responde, ela 
não sinaliza eu já marco como um alerta. E5 

O que a gente entende é que é uma criança que tem realmente uma dificuldade 
no seu adaptar. E7 

Uma criança com transtorno do espectro autista, ela não consegue ter um olhar 
fixo ao mensageiro, ela não consegue se inserir bem no meio, ela é de poucas 
palavras e às vezes a síndrome faz ela ter uma linguagem final repetida. E9 

São crianças que elas acabam tendo problemas de relacionamento, né? De 
comportamento social e também comportamento com, com as coisas, com 
relação ao meio, né? E8 

A criança com TEA pode vir a apresentar comportamentos singulares e que vão, em alguns momentos, 
de um extremo ao outro, como, por exemplo, um comportamento extremamente calmo ou um choro 
descontrolado por longos períodos. Além disso, alguns pais podem observar que a criança mostra-se 
indiferente às demonstrações de afeto e sentimentos, não imitam gestos ou apresentam uma imitação 
empobrecida, evitam contato visual, apresentam movimentos repetitivos com as mãos, tipo flapping, ou 
como corpo, além de atraso ou ausência na fala (MELLO, 2019).   

Outro aspecto importante evidenciado nas falas, de alguns participantes, compreende a classificação do 
TEA em níveis, sendo eles: leve, moderado e grave, os quais poderiam influenciar na manifestação dos 
sintomas e, consequentemente, no diagnóstico precoce do Transtorno:  

O TEA, então, pelo que eu já li, pelo, pelo meu vago conhecimento prévio, né? Ele 
tem vários tipos, ele é classificado como leve, moderado e grave. E4 

Aí os critérios diagnósticos a gente diz que avalia a criança e nota algumas 
coisas dependendo da gravidade né, que tem o leve, o moderado e o grave. E10 

Identifica-se que os enfermeiros apresentam conhecimento que existem diferenças dentro do espectro 
autista, porém carece de atualização da terminologia. Segundo o DSM IV, a especificação do TEA pode 
ser dividida em níveis de severidade: Nível 1, Nível 2 e Nível 3. Essa gravidade baseia-se em prejuízos na 
comunicação social e em padrões restritos ou repetitivos de comportamento, e também nos níveis de 
ajuda que a pessoa autista necessita na realização das atividades de vida diária.  
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Por outro lado, a Classificação Internacional de Doenças (CID-11), leva em consideração o nível 
intelectual e linguístico, questões relacionadas a comorbidades clínicas ou genéticas e a ligação com 
outras patologias mentais para classificar Transtornos de Neurodesenvolvimento, incluindo o TEA 
(ALVES; MONTEIRO; SOUZA, 2020).     

Apesar de demonstrarem conhecimento acerca dos critérios diagnósticos e manifestações clínicas do 
TEA, alguns profissionais destacaram importantes fragilidades e lacunas no conhecimento sobre o 
assunto, o que segundo eles, pode dificultar a oferta de uma atenção qualificada e precisa às crianças:  

O meu conhecimento não é muito avançado nisso não, até mesmo porque é 
poucas as crianças que a gente tem lá com autismo. E1 

A gente tem o conhecimento do que é, mas a gente não tem muita habilidade 
pra lidar com o autismo. Aí eu sou bem sincero e falo que nós não temos 
habilidade pra isso porque é a realidade né, a gente não tem esse contato. E6 

Eu confesso que é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento, né, a não 
ser, hã, poucas coisas que a gente viu na graduação e, e outras coisas que a 
gente acaba, hã estudando por conta, enfim. E8 

O atendimento à criança com TEA deve ser realizado de forma multidisciplinar e focado em sua 
evolução clínica. Os profissionais que prestam o cuidado a essas crianças são os principais responsáveis 
pela criação do vínculo, o qual será importante para que a criança o aceite e concorde com o cuidado 
que está sendo ofertado a ela (SILVAA; LOHMANN; COSTA; MARCHESE, 2019).   

No entanto, a falta de informações e o déficit na formação acadêmica, acaba limitando a abordagem e 
favorecendo práticas baseadas no modelo biomédico, o que por sua vez, fragilizam o processo 
interpessoal e humanizado que a atuação junto da criança com TEA exige (BARBOSA; NUNES, 2019).  

A pesquisa buscou, também, identificar a aproximação dos participantes com a temática do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) durante o período de formação acadêmica e, o resultado mostrou que 50% 
(cinco participantes) deles não teve contato prévio com a temática investigada pela pesquisa, como 
mostram os relatos a seguir:  

Não falaram muito não, na minha época eu não me recordo[...]a gente 
trabalhava com mais outras informações, outros conhecimentos… a faculdade 
foi muito corrida na minha época E1 

Olha, se foi falado foi muito superficial, a gente não se preocupou com isso 
durante a formação. E7 

Eu tenho 20 anos de formação e eu acredito, falando agora sobre esse tema, 
que o Transtorno do Espectro Autista antes ele não era no foco autismo, se 
caracterizava, alguns anos atrás, como uma síndrome neurológica, mas não 
propriamente dito o autismo. E9  

Ferreira e Franzoi (2019) ratificam este achado, enfatizando que os cursos de graduação na área da 
saúde, não só de enfermagem mas outros como medicina e psicologia, por exemplo, acabam por não 
reconhecer a temática do TEA como relevante para inserção na grade curricular. Além disso, destacam 
que aqueles estudantes que possuem algum conhecimento sobre a temática, ainda durante a graduação, 
é devido ao acompanhamento de programas televisivos e mídias sociais que trazem tal conteúdo, ou 
ainda, porque possuem alguma vivência familiar específica (FERREIRA, FRANZOI; 2019).  

Reforça-se, assim, a importância da inserção de conteúdos relacionados à abordagem do TEA ainda na 
formação acadêmica, a fim de promover um cuidado integral, individual e de qualidade à estas crianças 
e sua família na vida pós-academia. 

 

5. A PUERICULTURA COMO FERRAMENTA PARA A DETECÇÃO PRECOCE DO TEA 

O processo de crescimento e desenvolvimento infantil (CD) compreende um momento complexo e 
influenciado por fatores genéticos, ambientais, sociais e psicológicos; onde a realização e execução de 
atividades que reafirmam o papel social de uma criança está diretamente ligado à aquisição de 
habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e linguísticas ao longo do seu desenvolvimento (SANTOS 
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et. al, 2021). No âmbito da Atenção Primária à Saúde, a vigilância do CD é uma das estratégias principais 
para a promoção da saúde infantil e a identificação de agravos ou alterações que possam interferir 
nesse processo (BRASIL, 2012).  

Nas Estratégias Saúde da Família, o enfermeiro tem um papel importante na vigilância do CD, 
utilizando-se da consulta de enfermagem como ferramenta para a assistência integral ao público infantil 
(GAIVA; ALVES; MONTESCHIO, 2019). Seguindo esta lógica, buscou-se compreender como se dá a 
conduta dos profissionais mediante ao atendimento de uma criança dentro da rotina de cuidados da 
Estratégia Saúde da Família. Para isso, foi questionado se eles possuíam algum roteiro para as consultas 
de Puericultura.    

Tá, primeiro tu conversa com a mãe, tu vai fazer a análise da carteirinha de 
saúde da Criança, que ali é junto, tá junto o cartãozinho de vacinação da 
Criança é, e conversa com a mãe sobre como é o dia a dia da criança. [...] Eu 
faço a análise da carteirinha da criança, vou fazer o gráfico do crescimento e 
desenvolvimento ali, dos marcos do desenvolvimento, pra ver se o peso ta bom,o 
comprimento, o perímetro cefálico. E2 

Os marcos do desenvolvimento que a criança tem que alcançar, então a gente 
vê se já ta presente conforme a idade que a criança tá né, e as orientações com 
a mãe, o cuidado com a alimentação, comportamento da criança, se tá 
alcançando aqueles marcos que tem que tá, o mais completo que dá.E3  

Primeiramente a gente parte de um acolhimento, né? A gente idealiza uma 
formação de vínculo primeiramente acolhe, oferece o espaço da unidade e a 
partir disso é agendada a consulta de puericultura. E4 

A primeira consulta, por exemplo, o bebê chega na unidade né, com poucos dias 
de vida; quando vem fazer o teste do pezinho, a gente já faz o do olhinho se ele 
está acordado, faz ou agenda antes dos 10 dias ou até os 10 dias. Aí nessa 
consulta, a gente chega, avalia o bebê. [...] olha o cartão vacinal, faz o teste do 
olhinho se ainda não fez, evolui tudo e libera o paciente. Já sai agendado daqui 
com as duas próximas; essa é a primeira consulta. E7 

As consultas de puericultura têm por objetivo acompanhar de perto e detalhadamente o crescimento e o 
desenvolvimento infantil e, segundo recomendações do Ministério da Saúde, devem ser realizadas na 
primeira semana de vida, no primeiro, segundo, quarto, sexto, nono e décimo segundo mês de vida e, 
após o primeiro ano elas devem ser realizadas entre um período de seis meses uma da outra, tornando-
se anuais após os dois anos de idade da criança (BRASIL,2012). Porém, para crianças de risco ou com 
alguma alteração observada nas consultas, a periodicidade deverá ser antecipada. 

A consulta de enfermagem em puericultura deve proporcionar a observação de fatores pertinentes ao 
crescimento infantil, a avaliação do desenvolvimento da criança, a identificação de alterações ou fatores 
de risco e a realização de orientações adequadas aos cuidadores (TAVARES; SILVA; PINTO; FILHO, 
2019). Percebe-se que os enfermeiros buscam seguir aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, 
realizando uma avaliação detalhada da criança, juntamente das orientações às famílias.   

O período que compreende os zero e dois anos de vida da criança é o momento em que acontecem as 
maiores transformações – físicas, psíquicas e sociais – que podem vir a necessitar um olhar mais atento 
e regular dos profissionais (SANTOS et. al, 2020). É durante esse período, também, que as principais 
alterações características do TEA manifestam-se e podem ser observadas pelos pais, professores e pelo 
profissional que realiza a consulta, por isso é de extrema importância que o enfermeiro seja capaz de 
percebê-las a fim de promover uma melhor qualidade de vida às crianças e suas famílias  (NASCIMENTO 
et. al, 2018).  

No intuito de identificar o contato dos enfermeiros com as alterações referentes ao transtorno, foi 
questionado se eles haviam observado alguma mudança relacionada à inabilidade de interação social, 
ao déficit de comunicação social ou a padrões restritivos e repetitivos de comportamento durante 
consultas de puericultura.  

Foi possível identificar que seis (60%) dos enfermeiros não se depararam, até então, com alguma 
manifestação clínica do autismo. No entanto, três deles (30%) mencionaram a detecção de casos na 
prática profissional, sendo dois durante a consulta de puericultura e um por meio da visita domiciliar:  
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A questão da interação social, dificuldade de ouvir, que aí eu pedi pra fazer o 
PAC, aquele exame auditivo, né? A fala em atraso e movimentos motores 
repetitivos. E4 

A criança apresentava realmente um comportamento 
diferenciado.  Principalmente pela repetição de certas atividades; 
comportamento repetitivo com relação a certas brincadeiras e o uso de certos 
brinquedos, normalmente todas as crianças brincavam de um jeito, e ele 
separava por cores, separava por tamanho, né? E tinha uma dificuldade muito 
grande de interação com a turma e com os próprios familiares; além de um 
problema na fala. E8 

Eu consegui avaliar uma criança através de uma VD, onde nós estávamos indo 
para fazer a avaliação da carteira vacinal. E durante essa avaliação, esse bebê 
tinha um ano e três meses e ele não conseguia ter um olhar fixo e não 
balbuciava palavras. E9 

Sabe-se que o enfermeiro da ESF tem papel-chave dentro da equipe multidisciplinar. Nesse contexto, é 
esperado que esse profissional esteja capacitado para desenvolvimento do cuidado junto às crianças 
com TEA e possa contribuir para a detecção precoce dos casos.  
Para isso, a educação permanente em saúde constitui-se como uma importante ferramenta de 
capacitação compreendendo um processo dinâmico, que visa a capacitação técnico-científica dos 
profissionais para a atuação frente a diversos assuntos, e que promovam reflexões sobre a prática de 
cuidados e o cotidiano vivenciado (BRASIL, 2018). Reforçando isso, a pesquisa mostrou que 100% dos 
profissionais acreditam que as capacitações trazem efeitos positivos para a atuação profissional e 
ressaltaram a importância na promoção de educação continuada referente à temática estudada. 
 
6. TRABALHO EM REDE: DA SUSPEITA À CONTINUIDADE DO CUIDADO 

Como discutido anteriormente, o enfermeiro da Atenção Primária em Saúde tem papel fundamental na 
detecção dos primeiros sinais e sintomas do TEA na criança e, a utilização da Consulta de Enfermagem 
como ferramenta para a avaliação minuciosa do desenvolvimento infantil é importante nesse processo. 
Seguindo esta lógica, buscou-se identificar a conduta desses profissionais ao se depararem com sinais e 
sintomas que remetem ao TEA durante a avaliação da criança em uma consulta:  
 

Eu geralmente quando eu vejo algum detalhe diferente na criança eu peço pro 
doutor avaliar. Eu sempre marco uma consulta pra amanhã ou naquele mesmo 
dia eu vou passar pro doutor, como eu digo pra elas, vou passar pro doutor 
avaliar também porque é uma rotina da unidade. E2 

Encaminho pra policlínica infantil, né? E dentro disso espero um diagnóstico 
mais uma avaliação complementar da pediatra e esperei o exame fono, tá? Pra 
ver a questão auditiva também. E4 

A gente tem que fazer rede. Eu to sempre lidando com redes, entendeu? No meu 
caso, eu encaminharia, solicitaria um auxilio de algum pediatra, se for 
maiorzinho a gente tem que encaminhar também e, a partir daí, eu 
encaminharia para Saúde Mental. E6 

Toda a alteração que a gente não vê, que a gente não olha assim como normal, 
que é uma alteração que foge daquele padrão esperado a gente na 
puericultura, a gente encaminha pro pediatra, tanto nesse caso como em 
outros, sempre é pro pediatra; aí, ele avalia melhor e vê de acordo com o 
profissional que ele acha que vai poder ajudar. E7 

Encaminhamos pro pediatra, pra psicopedagoga, tá? E pra fonoaudiologia, a 
própria fonoaudióloga. E8 

A minha conduta seria fazer toda a avaliação da consulta de puericultura e o 
encaminhamento dessa criança para o setor, que é a policlínica infantil aonde 
nós temos o médico né, que atende as crianças autistas. Eu acho importante tu 
fale com o responsável pelo setor que é o enfermeiro, que tu passe todos os 
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sintomas que foram avaliados e que já deixe o mais brevemente possível essa 
consulta marcada. E9 

Eu conversaria com a mãe né e dependendo da aceitação dela, eu diria que 
teria que ter uma avaliação com o pediatra pra, pra avaliar melhor esse atraso 
no desenvolvimento. Aqui na Policlínica Infantil a gente tem o Dr. que trata 
crianças com autismo,então eu encaminharia pra ali e pediria pra ela retornar 
após a consulta, pra manter o contato. E10 

A Intervenção Precoce nos casos de TEA é  tão importante quanto a rápida detecção dos sinais e 
sintomas e, está diretamente ligada aos sucessos no prognóstico e na melhora da condição de vida da 
criança com TEA e suas famílias (SPONCHIADO; ALBERTI, 2020). Nesse contexto, as falas trazidas acima 
pelos profissionais, reforçam a importância em acionar as Redes de Atenção à Saúde para o cuidado e 
acompanhamento dessas crianças, sendo o encaminhamento para a avaliação com o médico pediatra a 
principal escolha diante de uma suspeita de TEA.  

No que tange ao trabalho em rede, desenvolvido no município de pesquisa, para o atendimento e a 
continuidade do cuidado à criança com TEA, alguns enfermeiros destacaram fragilidades como a escolha 
dos pais por seguirem o acompanhamento em rede privada, a falta de profissionais para o atendimento 
à essas crianças, e o déficit no suporte profissional e de capacitações para o atendimento a esse público. 

As mães dão preferência por seguir um acompanhamento na poli infantil porque 

ali tem o pediatra né, por seguir o acompanhamento com o neurologista ou o 

especialista que elas tão pagando, entende? E2 

 
Pra mim a criança com um transtorno, ela deveria ter vários acompanhamentos 

conforme a necessidade, uma psicopedagoga, uma fonoaudióloga, uma terapeuta 

ocupacional, um neurologista que acompanhe, então pra ser integral assim, nós 

enquanto rede, eu acho que não temos. E3 

 
A gente não tem muito suporte, sabe? Não tem algum treinamento, que eu acho 

que seria, alguma capacitação, que seria fundamental. Não temos. E4 

 
Na própria rede do município a gente não tem toda a equipe completa para o 

atendimento da criança autista né, tu não tem pediatra, tu não tem 

psicopedagogo, hã... tu não consegue sempre o apoio da fonoaudióloga, então já 

é uma rede deficitária. E5 

 
A gente vê uma dificuldade muito grande com relação a isso, né? Primeiro 

porque a gente não tem neuropediatra, né? Muitas vezes o acompanhamento é 

com pediatra clínico ou pelo clínico da unidade que simplesmente faz ajustes na 

medicação, já prescritas. E8 

 
Não tem uma rede de apoio para atender crianças autistas. Seria bom ter esse 

suporte de uma rede especializada, que pudesse nos dar esse suporte para o 

profissional encaminhar e pros pais terem esse suporte integral pra criança né, 

porque a gente sabe que são muitos profissionais envolvidos. E10 

 
A Portaria nº 4.279, criada em 30 de dezembro de 2010, institui em todo território nacional brasileiro a 
importância da criação e do fomento às Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) (BRASIL, 2010). Essas, por sua vez, tem o objetivo de garantir o atendimento integral em 
saúde para a população, bem como um atendimento multiprofissional e humanizado dentro de uma 
Região em Saúde, tendo a APS como sua porta de comunicação entre serviços (BRASIL, 2014a). No que 
tange ao cuidado e acompanhamento da criança com TEA dentro dessa rede, destacam-se os materiais 
instituídos pelo Ministério da Saúde nos anos de 2013 (BRASIL, 2013) e 2014 (BRASIL, 2014b) que 
tratam a importância da ampliação do acesso dessas crianças ao SUS bem como as orientações para 
a  prestação de uma assistência humanizada e qualificada por parte das equipes da RAS (SILVA; 
FURTADO, 2019).    
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Apesar de já existirem diretrizes para a atenção em saúde de crianças com TEA, as dificuldades 
elencadas pelos profissionais é fatídica pois, a falta de profissionais especializados, o número reduzido 
de profissionais nas equipes e as altas taxas de demandas em saúde são os principais interferentes na 
prestação do cuidado continuado e integral a essas crianças e suas famílias ( PORTOLESE et. al, 2017).  

Vale ressaltar, também, a importância do papel dos gestores em saúde na prestação dessa assistência, 
sendo de sua alçada o planejamento e a execução de atividades de educação permanente sobre a 
temática para os profissionais, a fim de promover um atendimento integral, humanizado e de qualidade 
a criança e sua família. 

É oportuno salientar, que devido a realização da coleta de dados ter ocorrido em um período 
pandêmico, houve limitações quanto ao contato com os enfermeiros. Além disso, as altas demandas em 
saúde ocasionadas em virtude da Pandemia de Covid-19 podem ter sido um fator significativo para a 
não participação de muitos enfermeiros. Ademais, ressalta-se a importância da produção de novos 
estudos sobre a temática a fim de promover um aprofundamento sobre as fragilidades no atendimento 
precoce à criança com TEA e sua família no contexto da atenção primária em saúde.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou a identificação do conhecimento e das práticas de cuidado realizadas por 
enfermeiros da Atenção Básica com relação ao TEA. Os resultados levantados através da pesquisa, 
trazem à luz a reflexão sobre a necessidade de aprimoramento dos profissionais sobre o Transtorno, 
considerando a complexidade dessa temática.  

Os resultados também evidenciaram algumas dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros na detecção 
precoce dos casos, dentre elas:  limitações no conhecimento dos sinais e sintomas acerca do transtorno, 
pouca aproximação com a temática durante a formação acadêmica e o investimento em educação 
permanente. 

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de fomentar a discussão sobre assuntos relacionados a saúde 
mental infantil, bem como, o TEA durante a graduação nos cursos de enfermagem, uma vez que, essa 
fragilidade na formação pode refletir de forma negativa na prática profissional dos enfermeiros, 
ocasionando sentimentos de medo e incapacidade de auxiliar as crianças com este diagnóstico e suas 
famílias.  

O anseio pela promoção de educação permanente em saúde relacionada à temática do estudo também 
foi trazido como uma tônica pelos participantes desse estudo. Sob esta ótica, destaca-se a importância 
do papel dos gestores em saúde no planejamento e na execução destas atividades a fim de promover um 
atendimento mais integral, humanizado e de qualidade à criança com TEA e sua família. 
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Capítulo 9 
 
Conhecendo e compreendendo o capacitismo: As 
múltiplas versões da discriminação enfrentadas pela 
pessoa com deficiência 
 
Caroline Pereira Ramos 

Rafaela Pereira Ramos 

 
Resumo: O capacitismo é um problema estrutural que atinge milhares de pessoas com 

algum tipo de deficiência no mundo. Para tal, este artigo propõe um estudo sobre o 

capacitismo e suas múltiplas manifestações acerca das pessoas com deficiência. Nesse 

sentido, tendo em vista o pouco conhecimento por boa parte da sociedade sobre o 

assunto, o artigo tem ainda como objetivo elucidar a importância de se conhecer e 

compreender as várias condutas capacitista, e das quais algumas ainda são 

comumente normalizadas e até mesmo entendidas como atos de heroísmo ou 

sentimentos de empatia. 

 

Palavras-Chave: Capacitismo; Discriminação; Pessoa com Deficiência  
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1. INTRODUÇÃO 

O capacitismo é uma realidade que afeta milhares de pessoas com algum tipo de deficiência no mundo. 
Embora não se tenha muito conhecimento sobre o assunto, ou seja, o que é o capacitismo e como reflete 
na vida de quem tem alguma deficiência, sua prática já se faz presente na sociedade há muitos anos, 
pois, ao longo da história essas pessoas de alguma forma sentiram-se excluídas, oprimidas e 
subestimadas no meio social, sentimentos esses que ferem a dignidade e a vida humana. E para algumas 
delas esse cenário ainda se repete nos dias atuais. 

Assim, o capacitismo se revela em vários aspectos e em vários contextos que vão desde agressões 
verbais à falta de inclusão e acessibilidade nos espaços sociais. Contudo, algumas dessas condutas 
capacitista, devido a forma velada e inconsciente como é praticada, passam despercebidas por muitos. 
Em outros termos algumas atitudes podem parecer inocentes e bem-intencionadas, mas na realidade 
são condutas discriminatórias mascaradas de boa intenção. Tais condutas aparentemente inofensivas, 
por outro lado, resulta da falta de conhecimento e interesse da maioria sobre o assunto, tornando-o 
assim invizibilizado.  

Com base nessas observações, o presente artigo propõe um estudo sobre o capacitismo e suas múltiplas 
expressões acerca das pessoas com deficiência. Para tal, tem como objetivo geral, elucidar a importância 
de se conhecer e compreender as várias condutas capacitista que afligem as pessoas com deficiência.  

Posto isso, torna-se indispensável a discussão do tema proposto, tendo em vista a sua pouca 
perceptividade, o que contribui ainda mais para uma sociedade mais injusta e abarrotadas de 
preconceitos e julgamentos direcionados sobretudo aos grupos minoritários. Para tanto, a metodologia 
utilizada para conduzir e contribuir com os objetivos propostos foi a pesquisa bibliográfica, tendo ainda 
como recursos didáticos, livros, revistas eletrônicas, artigos científicos, entre outros instrumentos 
voltados para a temática sugerida. 

 

2. CAPACITISMO: CONHECENDO E COMPREENDENDO O SEU SIGNIFICADO 

O capacitismo é uma conduta que já existe na sociedade há muitos anos, mas que ainda poucos 
conhecem ou entendem seu significado. Trata-se de um tema atual e cujo termo é usado para designar a 
discriminação e preconceito contra as pessoas com deficiência. A palavra assim, de acordo com algumas 
fontes de pesquisa, ganhou popularidade nos Estados unidos na década de 1980 nos movimentos pelos 
direitos da PcD (Pessoa com Deficiência), no entanto, no Brasil a palavra é relativamente nova e pouco 
difundida e não há registros dela em nenhuma legislação do país, mas, ainda sim aos poucos vem 
ganhando espaço nas discussões da atualidade.  E, assim como existem termos específicos para tratar a 
discriminação contra negros, mulheres, homossexuais, entre outros, o capacitismo existe para revelar 
toda e qualquer forma de opressão e hostilização contra as pessoas com algum tipo de limitação.   

Nesse sentido, para melhor elucidar sobre a expressão, Dias (2016, p.2) destaca que o “capacitismo é a 
concepção presente social que lê as pessoas com deficiência como não iguais, menos aptas ou capazes 
de gerir as próprias vidas”. Sendo assim, em uma sociedade capacitista a ausência de qualquer tipo de 
deficiência é vista como normal, ao passo que, as PcDs são julgadas como exceções, seres de menor 
valor, frágeis, diferentes e incapazes de progredir normalmente no meio social, devido suas condições 
aparentes. Em linhas gerais, são inaptos a estudar, trabalhar, tomar decisões, se relacionar com outras 
pessoas, realizar ou conquistar aquilo que é natural a vida funcional do ser humano. Logo, a deficiência 
para quem pratica o capacitismo, é algo que precisa ser corrigido ou superado.  

Nessa perspectiva, Mello (2016, p.8) salienta: 

No caso do capacitismo, ele alude a uma postura preconceituosa que 
hierarquiza as pessoas em função da adequação dos seus corpos à 
corponormatividade. É uma categoria que define a forma como as pessoas 
com deficiência são tratadas de modo generalizado como incapazes 
(incapazes de produzir, de trabalhar, de aprender, de amar, de cuidar, de 
sentir desejo e ser desejada, de ter relações sexuais etc.), aproximando as 
demandas dos movimentos de pessoas com deficiência a outras 
discriminações sociais, como o sexismo, o racismo e a homofobia. 
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Refletindo a ideia de Mello, compreende-se que o preconceito e a discriminação surgem com a 
perspectiva de que para ser aceito no meio social, é necessário um corpo perfeito e bem definido, seguir 
os padrões estabelecidos pela cultura capacitista. E nesse caso aqueles que não atendem a exigência da 
chamada corponormatividade, são vistos como seres menos humanos, pois suas imperfeições corporais 
são inconcebíveis. Contudo, sabe-se que tais características aperfeiçoadas, não se aplicam a maioria das 
pessoas, especialmente aquelas com baixa representatividade social, econômica e, política entre elas, os 
PcDs, mulheres, negros, homossexuais entre outros indivíduos pertencentes aos grupos minoritários.  

Portanto o capacitismo nada mais é que, toda e qualquer forma de discriminação, preconceito e 
opressão contra às pessoas com deficiência. É a percepção do incapaz, ou seja, quando você subestima a 
capacidade intelectual e física da pessoa em razão de sua deficiência.  

 

3. A PRÁTICA DO CAPACITISMO: AS MÚLTIPLAS VERSÕES DA DISCRIMINAÇÃO QUE ATINGEM AS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

O capacitismo está constantemente presente na sociedade e sua prática afeta a pessoa com deficiência 
de várias formas e em diversos espaços sociais e pode ocorrer não só de forma consciente, quando há 
intenção de ofender e excluir, como também pode acontecer involuntariamente como é o caso da 
superproteção e supervalorização, ou seja, quando não há intenção de discriminar. Sendo assim, 
perguntas, comentários ou atitudes tendenciosas e invasivas, estereótipos, expressões pejorativas como 
inválido, mongol, aleijado, entre outras, além da privação dos direitos como acessibilidade e inclusão 
nas políticas públicas e outros direitos fundamentais, são alguns exemplos de condutas capacitista 
encontrados no cotidiano e que são extremamente problemáticos para quem vivencia tal discriminação 
(ANDRADE, apud OLIVEIRA 2021). 

No que concerne aos estereótipos atribuídos a pessoa com deficiência, tem-se a imagem preconcebida 
do coitado e incapaz. Ou seja, a pessoa é vista com compaixão e inferioridade, sendo então sua 
capacidade física ou intelectual, subestimada em razão de sua deficiência. Além disso, costuma ser 
também infantilizada e tratada como ingênua, indefesa e pura. Tratar uma PcD como criança ou com 
pureza não significa que você tem empatia por ela, mas o quanto você desacredita na autonomia dessa 
pessoa (OLIVEIRA, 2021). 

Por outro lado, tem-se também a trivialidade da heroicização, a qual ocorre quando uma PcD é 
vangloriada por vencer obstáculos, e em razão disso são usadas como exemplo de superação e 
motivação. Desse modo, é comum nas redes sociais se deparar com vídeos, imagens, comentários ou 
mensagens que usam a história de vida dessas pessoas para propagar discursos de aceitação, 
solidariedade, superação e igualdade. Para a sociedade em geral essas campanhas motivacionais podem 
parecer inofensivas, mas, na realidade elas só reforçam a percepção da incapacidade e da 
desvalorização, levando assim a pessoa com deficiência a sentir-se de fato excluída e desmerecida 
(OLIVEIRA, 2021).  

Diante disso, compreende-se que boa parte da sociedade ainda se surpreende quando uma pessoa com 
deficiência consegue alcançar determinadas conquistas ou realizar atividades comuns ao cotidiano. Suas 
possibilidades de progresso e até mesmo felicidade são colocadas em questão em virtude das barreiras 
a elas impostas, sendo desse modo, sua capacidade subestimada e sua deficiência supervalorizada. Uma 
PcD pode trabalhar, estudar, se divertir, ter uma vida plena e funcional assim como as demais, no 
entanto, essas possibilidades nem sempre são consideradas ou normalizadas em uma sociedade 
capacitista.  

No tocante aos espaços, o capacitismo pode se revelar em todos eles, sendo públicos ou privados, isto é, 
pode ocorrer nos ambientes de trabalho, escolas, hospitais, entre outros. Isso geralmente ocorre quando 
os direitos a acessibilidade e inclusão são negados ou proporcionados com menores condições de 
igualdade aos PcDs, como por exemplo, a falta de estrutura adequada, pouca ou ausência de 
oportunidade no mercado de trabalho e nas redes de ensino, além de barreiras atitudinais que são ainda 
mais frequentes (OLIVEIRA, 2016). 

Em relação ao mercado de trabalho por exemplo, o capacitismo é ainda mais avassalador, tendo em 
vista os inúmeros obstáculos que impedem ou dificultam a inclusão e acesso de PcDs no espaço 
profissional. Tais entraves assim, incluem poucas oportunidades no que tange a contratação, aumentos 
de salários, promoção de cargos mais elevados, além de falta de estruturas adequadas e barreiras 
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atitudinais não só parte dos empregadores, mas também por parte dos colegas de trabalho. O mercado 
de trabalho assim, é o reflexo de como a capacidade do indivíduo é avaliada, e no caso da pessoa com 
deficiência, enxerga-se as suas limitações acima de suas habilidades e competências (CAMPELO, 2016).  

Quanto a educação tal qual como no mercado de trabalho, o capacitismo também é praticado de forma 
contundente. Pois, entre os diversos obstáculos que impossibilitam ou dificultam a inserção de PcD nas 
redes de ensino, um dos principais são as barreiras atitudinais, conduzidas não apenas por colegas 
estudantes, mas também pelos próprios profissionais das instituições, que acreditam na falsa percepção 
que estudantes com deficiência são menos capazes que os demais e em consequência disso acabam 
atrasando os demais colegas (CORREA, 2021). 

Além disso, não há acessibilidade suficientemente que promova a inclusão de fato. Os profissionais além 
de não estarem preparados e capacitados para atender esse público em questão, as próprias instituições 
não oferecem espaços com infraestruturas adaptadas as necessidades dos PcDs. 

Assim vive a maioria das pessoas com deficiência, exposta a todos os tipos de discriminação e isenta das 
mesmas condições de igualdade sendo os seus direitos negados ou limitados. Nesse sentido sobre a 
discriminação, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), instituída pela Lei nº 13.146 também chamada de 
Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece em seu Art. 4º  

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 

§ 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de 
distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito 
ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, 
incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 
assistivas (BRASIL, 2015). 

Nessa lógica, a pessoa com deficiência não deve ser privada de seus direitos, pois, independentemente 
de sua condição, física, intelectual ou sensorial, ela tem direito as mesmas oportunidades necessárias ao 
meio social como qualquer outro cidadão. Sendo assim, todos os direitos fundamentais, sejam eles 
sociais, civis ou políticos devem ser assegurados sem que haja discriminação. Qualquer entrave social 
ou físico, que impeça ou limite o acesso e inclusão à participação plena em sociedade é considerado 
como ato de discriminação. Os direitos da pessoa com deficiência devem ser efetivados e honrados.   
 
Assim, são muitas as situações que revelam como o capacitismo repercute na vida e nas relações sociais 
de quem convive com a deficiência. Ao longo dos anos essas pessoas vêm se deparando com ações que 
afetam sua autoestima e seu psicológico de um modo geral. Estereótipos a elas são atribuídas, sendo 
alguns, pouco percebidos e isso se deve ao fato deste comportamento se apresentar muitas vezes de 
maneira velada, inconsciente, e por esta razão geralmente é normalizada e em algumas circunstancias 
compreendida como heroísmo e solidariedade. Sendo assim, o que pode parecer gentileza ou elogio 
para a maioria, para a população com deficiência são apenas condutas que não só machucam 
emocionalmente, como também inviabilizam a autonomia e a dignidade da pessoa. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O capacitismo como visto no decorrer da discussão, é um conjunto de atitudes e percepções 
preconcebidas, que tem como base a interiorização da pessoa com deficiência, bem como suas 
capacidades e habilidades. Ou ainda, são conceitos construídos a partir da ideia coletiva de que as 
pessoas com deficiência precisam ser normalizadas em virtude de sua condição, para que assim, possam 
ser aceitas socialmente conforme os padrões exigidos. 
 
O capacitismo assim se revela em múltiplas versões e não incluem apenas expressões ofensivas e 
olhares de julgamento, mas também a exclusão, isto é, a privação de direitos como cidadãos. Direitos 
esses como a inclusão e acessibilidade que promovem a cidadania e credibilidade.  
 
Portanto, praticar o capacitismo é impor barreiras que impedem ou dificultam sua acessibilidade e 
inclusão nos espaços sociais, de outro modo, é negar a cidadania e a dignidade a pessoa com deficiência. 
Contudo, a realidade é que poucos sabem que estão praticando tal conduta e isso se deve à falta de 
informação sobre o mesmo.  Por isso a necessidade de se conhecer, compreender e discutir cada vez 
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mais sobre o assunto. Pois, falar de capacitismo é desconstruir conceitos enraizados e naturalizados na 
sociedade. É acima de tudo, lutar por uma sociedade mais justa e igualitária.   
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Capítulo 10 
Farmacocinética pediátrica 
 

Carine Viana 

Pedro Ieggli 

 

Resumo: A farmacocinética envolve os processos de liberação, absorção, distribuição, 
metabolismo e excreção dos fármacos no organismo. A maturação e o 
desenvolvimento de órgãos e sistemas enzimáticos influenciam diretamente a 
farmacocinética dos medicamentos. Na faixa de 0 a 18 anos, as crianças e adolescentes 
estão em constante desenvolvimento e crescimento, apresentando diferentes 
características ao longo deste período com implicações diretas na determinação de 
doses eficientes e seguras de medicamentos. A maioria dos estudos clínicos para 
definição das dosagens dos medicamentos foi baseada em populações adultas, 
frequentemente com modificação da dosagem para crianças com base no peso 
corporal. No entanto, a identificação de dosagens adequadas dos medicamentos para 
crianças é um desafio, pois os parâmetros farmacocinéticos variam entre as diferentes 
faixas etárias, mesmo quando normalizados pelo peso corporal. Ademais, os pacientes 
pediátricos são mais vulneráveis aos efeitos dos fármacos e considerá-los adultos 
miniaturizados os expõem à potencial toxicidade dos medicamentos. As informações 
sobre a absorção e distribuição de fármacos em bebês e crianças aumentaram 
consideravelmente nas últimas décadas. No entanto, o impacto dos efeitos específicos 
relacionados à idade na farmacocinética, farmacodinâmica e requisitos de dose 
permanece pouco compreendido. Os vários fatores que influenciam a farmacocinética 
e a farmacodinâmica dos fármacos se modificam em direção aos valores de adultos em 
taxas diferentes de desenvolvimento, exigindo modificação contínua dos regimes de 
dosagem de medicamentos em neonatos, bebês e crianças. A pesquisa 
farmacogenômica estuda fatores genéticos que expliquem a variabilidade 
interpaciente na resposta à exposição aos medicamentos e a aplicação destes 
conhecimentos para melhorar a farmacoterapia. É necessário avançar em pesquisas 
avaliando a influência da farmacogenômica na determinação de doses na população 
pediátrica, considerando também fatores fisiológicos de desenvolvimento 
relacionados diretamente à biodisponibilidade dos medicamentos. Ontogênese estuda 
as transformações sofridas por um indivíduo desde a concepção até a maturidade. 
Evidências indicam que a interação entre a ontogenia e a farmacogenômica determina 
se ou como os algoritmos de estrapolação de doses adultas para pacientes pediátricos 
baseados na genética devem ser ajustados. O processo de cuidado ao paciente 
pediátrico requer conhecimento acerca da farmacocinética e da farmacodinâmica de 
um medicamento e sua relação com a farmacogenômica e a ontogenia desta população. 
Entretanto, como não há ainda a total compreensão sobre estes processos, o clínico 
deve buscar constantemente estudos clínicos recentes com alto nível de evidência. 

 

Palavras Chave: Pediatria, Farmacocinética, Farmacologia Clínica, Ontogenia.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos clínicos farmacocinéticos na população pediátrica só começaram na década de 1970, devido 
à preocupações éticas. Desde então, os estudos demonstram a existência de muitas diferenças em 
parâmetros farmacológicos na população pediátrica. Parâmetros farmacocinéticos, incluindo meia-vida, 
volume de distribuição e depuração plasmática variam entre as diferentes faixas etárias, mesmo quando 
normalizados pelo peso corporal. Além do tamanho corporal, a idade é um importante determinante, 
uma vez que há variabilidade em fatores como composição corporal, funções dos órgãos, vias 
metabólicas e atividade dos receptores farmacológicos (LU, ROSENBAUM, 2014). 

Atualmente, o grande desafio na implementação da medicina personalizada em pediatria ainda é a 
identificação de dosagens adequadas dos medicamentos para crianças. A maioria dos estudos de 
dosagem de medicamentos foi baseada em populações adultas, frequentemente com modificação da 
dosagem para crianças com base no tamanho e peso. No entanto, o crescimento e o desenvolvimento 
das crianças entre o nascimento até a idade adulta representam um sistema biológico que muda 
dinamicamente, com implicações na determinação da dose eficiente e segura do medicamento (WILSON 
et al., 2020). 

A maturação e o desenvolvimento de órgãos e sistemas enzimáticos influenciam a farmacocinética (PK) 
dos medicamentos, o que pode levar a uma variação potencial na eficácia e segurança dos 
medicamentos. Os processos de ontogenia são complexos e não lineares, tornando a população 
pediátrica muito heterogênea e, como tal, o curso de desenvolvimento de todos os processos que 
contribuem para a distribuição dos fármacos não podem ser descritos por um único padrão uniforme 
(LENOIR et al., 2021). Vários parâmetros fisiológicos também sofrem mudanças durante os primeiros 
estágios da vida que podem ter um impacto profundo na disposição do medicamento. Destes, as 
alterações anatômicas e funcionais no fígado e nos rins têm a maior influência na farmacocinética. 

As informações sobre a absorção e distribuição de fármacos em bebês e crianças aumentaram 
consideravelmente nas últimas décadas. No entanto, o impacto dos efeitos específicos relacionados à 
idade na farmacocinética, farmacodinâmica e requisitos de dose permanece pouco compreendido. Os 
vários fatores que influenciam a farmacocinética e a farmacodinâmica dos fármacos se modificam em 
direção aos valores de adultos em taxas diferentes de desenvolvimento, exigindo modificação contínua 
dos regimes de dosagem de medicamentos em neonatos, bebês e crianças (LU, ROSENBAUM, 2014). 

 

2. FARMACOCINÉTICA PEDIÁTRICA 

A farmacocinética estuda o trajeto que os fármacos percorrem pelo organismo, ou seja, envolve os 
processos de liberação, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. De acordo com a idade, alguns 
sistemas fisiológicos da criança ainda são imaturos. O que faz com que as crianças tenham mecanismos 
farmacocinéticos muito diferentes da população adulta. Estes são os principais fatores que irão 
interferir na escolha do medicamento pelo pediatra, e claro, que também vai interferir na dose, na 
posologia e na forma farmacêutica.  

A população pediátrica é composta por várias subpopulações muito diferentes. Na faixa de 0 a 18 anos, 
as crianças e adolescentes estão em constante desenvolvimento e crescimento, apresentando diferentes 
características ao longo deste período. O crescimento e o desenvolvimento ocorrem de forma rápida 
durante os primeiros 2 anos de vida. O peso corporal dobra aos 6 meses de idade e triplica no primeiro 
ano de vida. A área de superfície corporal (ASC) dobra durante o primeiro ano. As proporções de água 
corporal, gordura e proteína mudam continuamente durante a infância (LU, ROSENBAUM, 2014). 
Consequentemente, não é possível englobar todos os indivíduos num só grupo. A diretriz para 
investigações clínicas na população pediátrica do ICH (Conferência Internacional sobre Harmonização 
de Requisitos Técnicos para Registro de Fármacos para Uso em Humanos) estratifica a população 
pediátrica em recém-nascido (0 aos 27 dias), lactente (28 dias aos 23 meses), criança (2 a 11 anos) e 
adolescente (12 a 18 anos) (ICH, 2017).  

Dentre os principais problemas relacionados a prescrição pediátrica está a escassez de ensaios clínicos 
realizados em crianças, gerando incerteza da eficácia e segurança dos fármacos neste grupo de 
pacientes. A prescrição de medicamentos em crianças geralmente é baseada em extrapolações de doses 
adultas. Todavia, os pacientes pediátricos são mais vulneráveis aos efeitos dos fármacos e considerá-los 
adultos miniaturizados os expõem à potencial toxicidade dos medicamentos. A via intravascular seria 
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preferível para garantir a máxima biodisponibilidade, mas pode apresentar alguns inconvenientes. Em 
recém-nascidos, o calibre das veias é muito pequeno e há dificuldades de acesso. O emprego de 
pequenos volumes aumenta o potencial de erros de diluição (DOMINGOS et al., 2010). 

 

2.1. ABSORÇÃO DE FÁRMACOS 

Os medicamentos administrados por via extravascular devem ser absorvidos para atingir a circulação 
sistêmica, ao contrário da administração intravenosa. Este processo é caracterizado por dois 
parâmetros importantes, a taxa e a extensão da absorção do fármaco. O primeiro afeta o início de ação 
da droga, e o segundo controla essencialmente a dose efetiva (LU, ROSENBAUM, 2014). 

Várias alterações anatômicas e fisiológicas relacionadas à idade podem afetar a absorção via oral do 
medicamento (KOREN, 2017). A secreção gástrica é neutra ao nascimento, cai para pH 1-3 dentro de 24 
a 48 horas após o nascimento e retorna novamente gradualmente ao neutro pelos dez dias 
subsequentes (DOMINGOS et al., 2010). A partir de então, há um decréscimo lento e gradual atingindo 
valores adultos (pH 1-3) por volta dos 2 anos de idade (VAN DEN ANKER et al., 2018). As diferenças no 
pH afetam a ionização de fármacos em neonatos e bebês, afetando diretamente a sua biodisponibilidade. 
Por exemplo, ácidos fracos como fenitoína e fenobarbital aumentam a ionização em condições 
aclorídricas e podem ter a biodisponibilidade reduzida. Contrariamente, a biodisponibilidade dos 
antibióticos betalactâmicos pode estar aumentada em neonatos (LU, ROSENBAUM, 2014). 

O esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal são determinantes sobre taxa e extensão da absorção 
do fármaco. O tempo de esvaziamento gástrico em prematuros e recém-nascidos é prolongado e 
irregular, podendo levar até 8 h para o processo se completar. Assim, fármacos que são absorvidos 
primariamente no estômago podem aumentar a quantidade absorvida devido ao maior tempo de 
contato com a mucosa gástrica (KOREN, 2017; LU, ROSENBAUM, 2014). A velocidade de esvaziamento 
gástrico se aproxima dos valores dos adultos a partir dos 6 a 8 meses de idade do bebê, devido a 
imaturidade na regulação da motilidade gástrica (VAN DEN ANKER et al., 2018). A área superficial 
intestinal menor em neonatos, juntamente com o peristaltismo irregular são responsáveis pela absorção 
alterada de alguns fármacos (LU, ROSENBAUM, 2014). Em caso de trânsito intestinal lento, aumenta o 
tempo de contato do fármaco com a parede intestinal e pode acontecer de doses usuais tornarem-se 
tóxicas. Por outro lado, em casos de diarreias o grau de absorção pode diminuir (KOREN, 2017). A 
introdução de alimentos na dieta da criança estimula a motilidade intestinal, que amadurece até os dois 
anos de idade (DOMINGOS et al., 2010).  

Mudanças na função biliar e nas atividades das enzimas pancreáticas dependentes da idade podem 
comprometer a capacidade do organismo solubilizar fármacos lipossolúveis. Por exemplo, pode ocorrer 
redução na absorção de eritromicina, que requer solubilização intraluminal (LU, ROSENBAUM, 2014). O 
desenvolvimento destas funções se dá logo após o nascimento (DOMINGOS et al., 2010). 

O intestino contém uma série de transportadores e de enzimas metabolizadoras de fármacos, que 
contribuem substancialmente para a absorção e, portanto, para a biodisponibilidade de um grande 
número de medicamentos administrados via oral. Poucos estudos clínicos caracterizaram a influência 
da ontogênese na atividade destes compostos. A glicoproteína-P é um transportador de efluxo que 
desempenha papel importante na absorção intestinal de fármacos, estudos indicam que a expressão 
desta proteína é baixa em neonatos (LU, ROSENBAUM, 2014). Já dentro do sistema enzimático 
intestinal, a família mais importante é a do citocromo P450 (CYP), sendo o CYP3A4 expresso mais 
abundantemente. A imaturidade do citocromo P450 3A4 (CYP3A4) resulta em diminuição do 
metabolismo intestinal pré-sistêmico e aumento da biodisponibilidade de alguns fármacos, como por 
exemplo midazolam (LU, ROSENBAUM, 2014; VAN DEN ANKER et al., 2018).  

A absorção cutânea de medicamentos através da pele pode ser elevada em recém-nascidos e lactentes 
devido a fatores que incluem: o estrato córneo mais fino, a pele mais hidratada, maior perfusão 
sanguínea da camada subcutânea e maior proporção de superfície corporal total para massa corporal 
em comparação com adultos. A penetração cutânea de fármacos é maior topicamente em recém-
nascidos e bebês, podendo inclusive haver ação sistêmica e levar a efeitos tóxicos (LU, ROSENBAUM, 
2014). O cálculo da dose absorvida via cutânea não é simples. Além disso, pode ocorrer um efeito 
aditivo, se houver administração simultânea de medicamentos por via oral e tópica. Se for necessária 
uma menor penetração do medicamento, devem ser utilizadas na pele formas farmacêuticas mais 
oclusivas como o gel, no lugar de formas mais lipossolúveis como o creme e a emulsão. 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 27 

 

 
 

82 

A absorção de medicamentos via intramuscular ou subcutânea é diferente em cada faixa etária da 
criança. A absorção por estas vias depende principalmente da taxa de fluxo sanguíneo para o músculo 
ou a região subcutânea injetados. Bebês prematuros necessitando de injeções intramusculares têm 
pouca massa muscular, o que implica em menor perfusão periférica nessas regiões (KOREN, 2017). 
Outra questão são as contrações musculares ainda ineficientes, principalmente em recém-nascidos. Uma 
vez que a absorção é o processo em que o fármaco chega até a corrente sanguínea, com a alteração deste 
fatores levará mais tempo para ocorrer o efeito farmacológico (DOMINGOS et al., 2010). Na prática 
clínica, a absorção se torna irregular e difícil de predizer, pois o fármaco pode permanecer no músculo e 
ser absorvido mais lentamente do que seria esperado. Se a perfusão melhorar subitamente, pode 
ocorrer um aumento inesperado na quantidade de fármaco na circulação e resultar em concentrações 
potencialmente tóxicas. São exemplos de fármacos potencialmente perigosos nestes casos glicosídeos 
cardíacos, antibióticos aminoglicosídeos e anticonvulsivantes (LU, ROSENBAUM, 2014; KOREN, 2017). 

 

2.2. DISTRIBUIÇÃO DE FÁRMACOS 

Independentemente da via de administração, uma vez que o medicamento entra na corrente sanguínea, 
ele se distribui através do sistema vascular para outras áreas do corpo. O volume de distribuição (vd) 
aparente é a razão entre a quantidade de uma substância no organismo e a sua concentração no plasma. 
Um alto Vd grande (concentração plasmática relativamente pequena para determinada quantidade de 
fármaco no organismo) indica a ampla distribuição de um medicamento aos tecidos. Contrariamente, 
um baixo Vd (concentração plasmática relativamente alta para uma determinada quantidade de 
fármaco no organismo) sugere uma distribuição menos extensa do plasma e pode indicar que o fármaco 
é altamente ligado às proteínas plasmáticas e sua distribuição para os tecidos é pequena (LU, 
ROSENBAUM, 2014).  

A distribuição de fármacos pelo organismo é influenciada pelos seguintes fatores: pelos 
compartimentos corporais de água, depósito adiposo, débito cardíaco, perfusão sanguínea, pressão 
sanguínea, permeabilidade das membranas, pelo equilíbrio ácido-base e pela ligação proteica. As 
diferenças na população pediátrica que mais alteram a distribuição dos fármacos são a menor massa 
muscular, quantidade de gordura e a relação da quantidade de água com a superfície corporal. A medida 
que a criança de desenvolve estas proporções se alteram e o volume de distribuição dos fármacos 
também sofre mudança, pois mudam os espaços fisiológicos nos quais se distribuirá. 

A água é um dos componentes mais abundantes no organismo, porém a sua proporção se modifica no 
decorrer da vida. O recém-nascido apresenta maior percentual de água no seu organismo (70%) em 
comparação com os adultos (50 a 60%). Neonatos prematuros a diferença é maior e a água pode 
representar entre 80 e 90% do peso corporal. Há uma diminuição progressiva para cerca de 60% no 
final dos primeiros 1-2 anos de vida da criança, mas a estabilização deste valor se dá ao longo da 
infância. De forma semelhante, a agua extracelular representa 40% do peso corporal nos neonatos, 
contra 20% nos adultos (VAN DEN ANKER et al., 2018). Muitos fármacos se distribuem através do 
espaço extracelular, assim o volume maior de água neste compartimento pode ser determinante para a 
concentração do fármaco no seu sítio ativo. Clinicamente, esta alteração é mais significante para 
compostos hidrossolúveis e indica a necessidade de cuidado no ajuste de dose. Caso um fármaco 
hidrossolúvel seja administrado em uma criança, pode ter sua eficiência diminuída por ficar retido no 
espaço aquoso e o clínico decidir titular a dose para obter o efeito farmacológico pretendido. Porém, a 
dose retida é liberada lentamente no sangue e o resultado pode corresponder à uma sobredose 
causando toxicidade (DOMINGOS et al., 2010). 

Por outro lado, a gordura corporal aumenta com a idade, de 1% a 2% em um recém-nascido pré-termo 
para 10% a 15% em um recém-nascido a termo e 20 a 25% em um de 1 ano de idade (LU, ROSENBAUM, 
2014). A proporção diferente de gordura do nascimento até um ano de vida pode comprometer 
diretamente a distribuição de fármacos lipossolúveis, como o diazepam que tem um menor Vd nesta 
faixa etária (DOMINGOS et al., 2010).  

A barreira hematoencefálica no recém-nascido é incompleta e permite maior permeabilidade de 
fármacos no sistema nervoso central, principalmente os mais lipossolúveis (DOMINGOS et al., 2010). A 
glicoproteína-P é um transportador localizado estratégica na membrana luminal das células endoteliais 
do cérebro que limita a entrada de fármacos no sistema nervoso central. A expressão desta proteína na 
barreira hematoencefálica é limitada no nascimento, mas aumenta rapidamente e atinge os níveis de 
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adulto por volta de 3-6 meses. Como consequência, em recém-nascidos podem ter maior sensibilidade à 
alguns fármacos, por exemplo a morfina, por se concentrarem no cérebro. Isso explica a toxicidade com 
risco de vida observada com o uso de codeína materna durante a amamentação.  

No recém-nascido a termo, a porcentagem de proteína total em relação à massa corpórea total é de 
11%, aos quatro meses aumenta para 11,5% e com um ano de idade fica em torno de 15% (DOMINGOS 
et al., 2010). A ligação de drogas às proteínas plasmáticas tende a ser reduzida em neonatos e bebês, 
porém não se deve apenas a esta redução da quantidade total de proteínas plasmáticas, mas também à 
afinidade de ligação diminuída e às altas concentrações de substratos concorrentes endógenos. Há 
aumento de bilirrubina e ácidos graxos livres endógenos que são capazes de deslocar um fármaco do 
sítio de ligação na albumina, elevando as frações livres de fármacos. Os fármacos cefazolina, ampicilina, 
vancomicina e etoposídeo sofrem esta influência e tem suas concentrações elevadas em recém nascidos 
(VAN DEN ANKER et al., 2018). Clinicamente, estas alterações são mais relevantes para fármacos 
altamente ligados às proteínas com baixo índice terapêutico. Embora a concentração mais alta de 
fármaco livre resulte em eliminação mais rápida, a concentração pode ser inicialmente muito tóxica 
(KOREN, 2017). Contrariamente, os fármacos que competem com a bilirrubina sérica na ligação com a 
albumina e conseguem deslocá-la podem causar encefalopatia bilirrubínica em neonatos com icterícia. 
Esta patologia pode ser causada por fármacos como as sulfadiazina, sulfametoxazol, ceftriaxona, 
indinavir, atazanavir (LU, ROSENBAUM, 2014, MEYERS et al., 2020). 

 

2.3. METABOLISMO DOS FÁRMACOS 

O fígado é o órgão mais importante no metabolismo dos fármacos, embora outros órgãos, como rins, 
pulmões, placenta ou cérebro também sejam capazes de biotransformação (LU; ROSENBAUM, 2014). A 
capacidade fenotípica de metabolização em um paciente individual é afetada por múltiplas variáveis que 
resultam em diferentes biodisponibilidade dos fármacos clinicamente relevantes, tanto para cálculo de 
doses, quanto para explicar diferença nos efeitos. Na infância, as variáveis mais evidentes estão 
relacionadas ao desenvolvimento e crescimento que são refletidas ou quantificadas por peso, 
comprimento, idade, área de superfície corporal ou massa corporal magra (VAN DEN ANKER et al., 
2018).  

As principais vias metabólicas de fármacos são divididas em reações de fase I ou de fase II. O 
metabolismo de fase I envolve pequenas alterações estruturais na molécula do fármaco com objetivo de 
diminuir a lipofilicidade e aumentar a excreção renal. Este processo envolve reações de oxidação, 
redução ou hidroxilação. Na fase II, os fármacos são conjugados com moléculas que aumentam sua 
solubilidade do fármaco em água, através de reações de glucuronidação, sulfatação, metilação, 
acetilação ou conjugação com glutationa (VAN DEN ANKER et al., 2018). As reações de fase II pode 
ocorrer após uma reação de fase I envolvendo a molécula, contudo não é necessário metabolismo 
prévio. 

A maioria das reações de Fase I são mediadas pelas enzimas do citocromo P450 (CYP). No primeiro ano 
de vida, este sistema enzimático não está bem desenvolvido, comprometendo a metabolização de alguns 
fármacos, os quais representam um maior risco toxicológico (LENOIR et al., 2021). A CYP3A4 é a mais 
importante deste sistema, pois está envolvida no metabolismo de mais da metade dos medicamentos 
disponíveis atualmente. A CYP2D6 e a CYP2C9 também metabolizam quantidades significativas de 
fármacos, correspondendo a cerca de 30% e 10%, respectivamente. As demais incluem CYP1A2, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C19 e CYP2E1 (VAN DEN ANKER et al., 2018). 

A Figura 1 mostra o desenvolvimento das principais enzimas do sistema citocromo P450 no primeiro 
ano de vida após o nascimento. A expressão das enzimas variam ao longo deste período e a atividade 
dessas enzimas aumenta com o tempo, mas não de maneira linear com a idade. A CYP1A2 é a última 
enzima a se desenvolver, sua expressão começa entre 1 a 3 meses de vida. Por volta dos 2 anos de idade, 
todas as atividades das isoenzimas alcançam os valores adultos. O Quadro 1 mostra exemplos de 
substratos das principais enzimas do citocromo P450. 
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Figura 1: Desenvolvimento das principais enzimas do sistema citocromo P450 no primeiro ano de vida, 
após o nascimento 

 

Fonte: Adaptado de LU & ROSENBAUM, 2014. 

 

Quadro 1 – Exemplos de substratos das principais enzimas do citocromo P450. 

Enzima Substratos 

CYP3A4 

Paracetamol, amiodarona, astemizol, buspirona, cisaprida, ciclosporina, dapsona, 
darunavir, desatinibe, diazepam, diltiazem, eritromicina, indinavir, lidocaína, 
lopinavir, lovastatina, macrolídeos, metadona, miconazol, midazolam, nifedipino, 
paclitaxel, quetiapina, quinidina, ritonavir, saquinavir, sildenafila, sinvastatina, 
espironolactona, sulfametoxazol, sufentanila, tacrolimo, tamoxifeno, terfenadina, 
tetra-hidrocanabinol, tipranavir, verapamil 

CYP2D6 

Bupranolol, clomipramina, clozapina, codeína, desipramina, dextrometorfano, 
fluoxetina, haloperidol, hidrocodona, metoprolol, mexiletina, nebivolol, oxicodona, 
perfenazina, paroxetina, fenformina, propafenona, propoxifeno, risperidona, 
selegilina, tamoxifeno, tioridazina, timolol, antidepressivos tricíclicos, venlafaxina. 

CYP2C9 
Celecoxibe, diclofenaco, flurbiprofeno, ibuprofeno, losartana, fenitoína, tolbutamida, 
S-varfarina. 

CYP1A2 
Paracetamol, antipirina, cafeína, clomipramina, duloxetina, melatonina, fenacetina, 
ramelteona, tacrina, tamoxifeno, teofilina, varfarina 

CYP2B6 
Propofol, bupropiona, ciclofosfamida, clopidogrel, efavirenz, cetamina, metadona, 
nevirapina, propofol, selegilina, sertralina, ticlopidina. 

CYP2C8 Repaglinida, paclitaxel. 

CYP2C19 Lansoprazol, omeprazol, diazepam, naproxeno, propranolol 

CYP2E1 Paracetamol, clorzoxazona, etanol (uma via menor). 

Fonte: FDA, 2020; CRAIG; STITZEL, 2005; KATZUNG et al. 2017. 

 

As glicuronosiltransferases (UGTs) conjugam o fármaco com ácido glicurônico, favorecendo a excreção. 
Normalmente, os conjugados são inativos, porém a morfina, por exemplo, resulta de morfina-6-
glicuronídeo que é 50 vezes mais potente como analgésico que a morfina. Vários medicamentos 
comumente usados na população pediátrica são substratos das UGTs, incluindo paracetamol, morfina e 
zidovudina (LU; ROSENBAUM, 2014). A síndrome do "bebê cinzento é causada pela glicuronidação e 
depuração reduzidas de cloranfenicol em neonatos (LU; ROSENBAUM, 2014).  
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A isoforma UGT1A1 é responsável pela conjugação da bilirrubina no fígado e a deficiência de 
desenvolvimento dessa enzima ao nascimento aumenta o risco de icterícia neonatal. A barreira 
hematoencefálica não desenvolvida em recém-nascidos aumenta a capacidade da bilirrubina não-
conjugada provocar lesão no sistema nervoso central. Essa condição patológica é conhecida como 
encefalopatia bilirrubínica ou kernicterus. A expressão de UGT1A1 é desencadeada no nascimento e sua 
atividade atinge níveis adultos por volta dos 3 a 6 meses de idade (LU; ROSENBAUM, 2014). 

Outras enzimas importantes no metabolismo de fármacos são as n-acetiltransferases e as 
metiltransferases que catalisam reações de conjugação com grupamentos acetil e metila, 
respectivamente (CRAIG; STITZEL, 2005). A expressão das enzimas envolvidas no metabolismo de fase 
II é desencadeada no nascimento, mas a taxa de desenvolvimento é diferente para cada isoforma 
atingindo níveis de adulto em diferentes tempos. Desta forma, o período mais crítico é o primeiro mês 
de vida. Medicamentos que sofrem extenso metabolismo, podem ter meia-vida prolongada em neonatos 
e bebês. Como consequência, pode ser necessário diminuir a dose de manutenção ou aumentar o 
intervalo entre as doses para evitar o acúmulo no organismo (LU; ROSENBAUM, 2014). O Quadro 
mostra exemplos de fármacos que sofrem metabolismo de fase II. 

 

Quadro 2 – Exemplos de fármacos que sofrem metabolismo de fase II 

Conjugação Substratos 

Glicuronidação Morfina, paracetamol, diazepam, digoxina, cloranfenicol. 

Acetilação Sulfonamidas, isoniazida, clonazepam. 

Glutationa Paracetamol 

Glicina Ácido benzoico 

Sulfatação Fenol, paracetamol, metildopa. 

Metilação Epinefrina 

Fonte: CRAIG; STITZEL, 2005; FDA, 2020. 

 

2.4. EXCREÇÃO DOS FÁRMACOS 

A excreção de drogas pelos rins depende de três processos: filtração glomerular, excreção tubular e 
reabsorção tubular. Na primeira etapa, o fármaco livre presente no plasma é filtrado através da 
membrana glomerular até o túbulo renal. Os sistemas de transporte tubular na membrana tubular renal 
podem auxiliar na excreção do fármaco, promovendo a passagem de fármacos do plasma para o túbulo. 
Na parte distal do túbulo renal, fármacos lipofílicos podem ser reabsorvidos por difusão passiva de volta 
ao sangue. A depuração renal dos fármacos é a soma destes processos onde cada um exibe taxa e padrão 
de desenvolvimento independentes (VAN DEN ANKER et al., 2018). 

A taxa de filtração glomerular (TFG) é frequentemente usada para avaliar a função renal, este 
parâmetro sofre alterações significativas entre as faixas etárias na população pediátrica. No recém-
nascido a termo, a TFG é em torno de 10 a 20 mL/min/m2, mas aumenta rapidamente para 20 a 30 
mL/min/m2 durante as primeiras semanas de vida. Normalmente, os valores de adultos (70 
mL/min/m2) são atingidos entre 3 a 5 meses. Para medicamentos que são excretados principalmente 
por filtração glomerular como os aminoglicosídeos (ex., amicacina, tobramicina, gentamicina), ajustes 
de doses e de intervalos posológicos devem ser realizados em recém-nascidos (LU; ROSENBAUM, 2014; 
VAN DEN ANKER et al., 2018). 

Outros parâmetros como o fluxo sanguíneo renal, a secreção e a reabsorção tubular amadurecem em 
taxas mais lentas. O fluxo sanguíneo renal aproxima-se de valores adultos entre 5 a 12 meses (CRAIG; 
STITZEL, 2005). A secreção tubular é reduzida ao nascimento para aproximadamente 20% a 30% da 
capacidade do adulto, mas amadurece em torno dos 15 meses de idade. A reabsorção tubular é a última 
função renal a amadurecer e não atinge os níveis de adulto até os 2 anos de idade (VAN DEN ANKER et 
al., 2018).  
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Adicionalmente, os recém-nascidos possuem valores baixos do pH da urina em relação aos adultos, 
podendo aumentar a reabsorção de fármacos ácidos. A concentração sérica destes medicamentos pode 
aumentar causando assim toxicidade, como exemplo penicilinas, sulfonamidas e cefalosporinas 
(DOMINGOS et al., 2010). 

Medicamentos eliminados prioritariamente pelos rins, os processos imaturos de depuração renal 
resultam na eliminação ineficiente de medicamentos e no prolongamento de suas meias-vidas. Como 
exemplo, a excreção de fármacos como a digoxina, furosemida, indometacina e penicilinas são baixas em 
recém-nascidos (CRAIG; STITZEL, 2005). 

 

3. FARMACOGENÔMICA E A ONTOGENIA 

A pesquisa farmacogenômica abrange desde a descoberta de fatores genéticos para explicar a 
variabilidade interpaciente na exposição ao medicamento e a resposta à implementação clínica desse 
conhecimento para melhorar a farmacoterapia. Estudos farmacogenômicos pesquisam associações 
gene-fármaco aplicáveis a crianças, com intuito de usar estas informações para melhorar a 
farmacoterapia pediátrica. Embora a genética hereditária seja considerada imutável, o impacto da 
variação genética nos farmacogenes é modificado por outros fatores, como mudanças na expressão 
gênica dependentes da idade. Pesquisas são necessárias para avaliar o impacto da farmacogenômica na 
dosagem de medicamentos específicos para a população pediátrica, juntamente com a consideração de 
outros fatores fisiológicos e de desenvolvimento relacionados exclusivamente à disposição de 
medicamentos nessa população (HOSHITSUKI, FERNANDEZ, YANG, 2021).  

Ontogênese é desenvolvimento e as transformações sofridas por um indivíduo desde a concepção até a 
maturidade. Evidências indicam que a interação entre a ontogenia e a farmacogenômica determina se 
ou como os algoritmos de estrapolação de doses adultas para pacientes pediátricos baseados na 
genética devem ser ajustados. No entanto, ainda há uma escassez de dados que descrevem associações 
farmacogenômicas em populações de pacientes ao longo da vida (HOSHITSUKI, FERNANDEZ, YANG, 
2021). 
 
É importante reconhecer que nem todos os farmacogenes seguem o mesmo perfil ontogênico. Na fase 
neonatal, os indivíduos sem alelos de função e os indivíduos com genótipo de tipo selvagem podem 
não exibir diferenças significativas no metabolismo. Isto porque certas enzimas hepáticas ainda não 
estão totalmente expressas, ou seja, todos têm uma taxa de biotransformação pequena de alguns 
fármacos representando um maior potencial toxicológico para os bebes no primeiro ano de vida. À 
medida que a expressão do gene aumenta, o efeito do genótipo no fenótipo se torna mais aparente e a 
correlação genótipo-fenótipo esperada pode ser observada (HOSHITSUKI, FERNANDEZ, YANG, 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particularmente, a compreensão do papel que a ontogenia do fígado infantil desempenha pode ajudar a 
determinar melhores algoritmos de dosagem de medicamentos para crianças. Conforme vimos 
anteriormente, juntas as isoformas CYP3A4, CYP2C9 e CYP2D6 são responsáveis por cerca de 90% do 
metabolismo dos fármacos hoje disponíveis comercialmente. Entretanto, a atividade destas enzimas do 
citocromo P450 é menor ao nascimento em comparação com adultos e cada uma tem uma trajetória de 
desenvolvimento distinta. Da mesma forma, outras enzimas como as glicuronosiltransferases e a 
expressão de transportadores hepáticos são dependentes dos diferentes perfis ontogênicos dos 
indivíduos. A compreensão da influência da ontogenia sobre a disponibilidade dos medicamentos 

Alelo selvagem: fenótipo típico de uma espécie, como ocorre na natureza e que 
não sofreram alteração nos seus genes. 

Alelo com perda de função: resultam em um produto gênico com menos ou 
nenhuma função, em comparação ao alelo selvagem. 

Alelo com ganho de função: mutações de ganho de função mudam o produto 
gênico de forma que este ganhe uma nova função 
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auxilia na seleção da dose apropriada para cada idade, porém é necessário reconhecer que a criança é 
um sistema biológico em mutação dinâmica (WILSON et al., 2020). 
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Capítulo 11 
 

Interações entre medicamentos e alimentos 
 

Carine Viana 

 

Resumo: A interação entre alimentos e medicamentos pode ter influência no sucesso 
da farmacoterapia, bem como nos efeitos colaterais de muitos medicamentos. A 
absorção dos fármacos e nutrientes no trato gastrointestinal ocorrem por mecanismos 
semelhantes e, muitas vezes, competitivos. Ambos dividem os processos de digestão, 
absorção, metabolismo e excreção, consequentemente, a maior parte das interações 
clinicamente relevantes são na farmacocinética dos fármacos. As interações entre 
alimentos e medicamentos podem reduzir ou aumentar de forma imprevisível o efeito 
do medicamento. O impacto da ingestão de alimentos nos efeitos clínicos dos 
medicamentos deve ser avaliado, de forma a determinar a relevância clínica de tais 
interações. A ingestão de fármacos juntamente as refeições pode não causar 
modificações no efeito do fármaco, mas pode ser recomendada se a biodisponibilidade 
for melhor quando administrado junto com alimento ou se auxiliar na redução de 
potenciais efeitos colaterais. Entretanto, alguns alimentos podem afetar 
negativamente a terapia medicamentosa, resultando em efeitos colaterais graves, 
toxicidade ou falha terapêutica. Interações de fármacos com alimentos requerem 
monitoramento em pacientes em uso de fármacos de baixo índice terapêutico ou que 
necessitem ajuste de dose, uma vez que pequenas mudanças na farmacocinética 
podem causar interferências relevantes tanto na eficácia e quanto na segurança da 
farmacoterapia. Recém-nascidos, lactentes e idosos geralmente metabolizam as drogas 
mais lentamente do que os adultos saudáveis que justificam também uma maior 
vigilância. Os farmacêuticos devem orientar os pacientes sobre alimentos ou bebidas a 
serem evitados ao tomar certos medicamentos e manterem se atentos no 
monitoramento de potenciais interações medicamentosas. Os efeitos dos alimentos 
são maiores quando o medicamento é administrado logo após a ingestão de uma 
refeição. As interações entre fármacos e alimentos que devem ser totalmente evitadas 
são mais raras, na grande maioria das vezes o correto aprazamento entre os 
medicamentos e a dieta contorna este problema de forma adequada. Este capítulo 
apresenta uma lista com os medicamentos mais utilizados na clínica médica e a melhor 
forma de aprazamento, considerando suas prováveis interações com alimentos. 
 

Palavras Chave: Interações Medicamentosas com Alimentos, Aprazamento de 
medicamentos, Posologia, Cuidado Farmacêutico. 
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1. INTRODUÇÃO 

Interação medicamentosa é a interferência de uma substância sobre o efeito de um medicamento, onde 
as situações mais estudadas são aquelas entre os fármacos em si. Todavia, também podem existir 
interações relevantes entre os medicamentos e outras substâncias ingeridas, como alimentos e bebidas. 
As interações entre alimentos e medicamentos podem reduzir ou aumentar de forma imprevisível o 
efeito do medicamento. Assim, a dieta e o estilo de vida podem representar um impacto tanto sobre a 
farmacocinética quanto a farmacodinâmica dos medicamentos.  

A absorção dos fármacos e nutrientes no trato gastrointestinal ocorrem por mecanismos semelhantes e, 
muitas vezes, competitivos. Ambos dividem os processos de digestão, absorção, metabolismo e 
excreção, consequentemente, a maior parte das interações clinicamente relevantes são na 
farmacocinética dos fármacos. Dentre os principais efeitos dos alimentos sobre os medicamentos, estão 
as alterações na absorção por dietas gordurosas, ricas em proteínas e fibras (BUSHRA, ASLAM, KHAN, 
2011). Além disso, a biotransformação de fármaco depende de sistemas metabólicos que necessitam de 
nutrientes essenciais fornecidos pela dieta, tais como vitaminas, minerais, ácidos graxos, dentre outros 
(BOULLATA, ARMENTI, 2010). 

Os possíveis benefícios de administrar medicamentos com as refeições incluem: aumento da absorção 
favorecendo a sua biodisponibilidade de certos fármacos; redução do efeito irritante de alguns fármacos 
sobre a mucosa gastrintestinal; e auxiliar adesão à terapia associando a ingestão do medicamento com 
as principais refeições, uma vez que geralmente são em horários relativamente fixos (MOURA, REYES, 
2002).  

A ingestão de fármacos juntamente com alimentos pode não causar modificações no efeito do fármaco, a 
exemplo de fármacos como o aciclovir e da amlodipina. Entretanto, esta interação pode acarretar 
redução da eficácia do fármaco, como ocorre com o captopril. Contrariamente, para alguns fármacos a 
influência da dieta sobre a sua absorção pode ser em uma proporção que alcance níveis tóxicos, tal 
como ocorre com a nifedipina quando administrada com alimentos gordurosos. O impacto da ingestão 
de alimentos nos efeitos clínicos dos medicamentos deve ser avaliado, de forma a determinar a 
relevância clínica de tais interações. A falha em identificar e gerenciar com eficiência as interações 
alimentos-medicamentos pode levar a sérias consequências (AMADI, MGBAHURIKE, 2018). 

As interações fármaco-alimento são influenciadas por características físico-químicas das substâncias 
envolvidas, número de medicamentos em uso, dose do fármaco, quantidade de nutrientes disponíveis e 
o aprazamento dos medicamentos em relação à dieta. Aspectos individuais, como quadro clínico do 
paciente, constituição enzimática e microflora intestinal também influenciam nas interações 
medicamentosas. Interações de fármacos com alimentos requerem monitoramento em pacientes em 
uso de fármacos de baixo índice terapêutico ou que necessitem ajuste de dose, uma vez que pequenas 
mudanças na farmacocinética podem causar interferências relevantes tanto na eficácia e quanto na 
segurança da farmacoterapia (LOMBARDO, ESERIAN, 2014). Recém-nascidos, lactentes e idosos 
geralmente metabolizam as drogas mais lentamente do que os adultos saudáveis que justificam também 
uma maior vigilância. Os riscos também são aumentados em pacientes com câncer, desnutrição, 
disfunções do trato gastrointestinal, síndrome da imunodeficiência adquirida e doenças crônicas que 
requerem o uso de múltiplos medicamentos, bem como aqueles que recebem nutrição enteral ou 
transplantes (RODRÍGUEZ-FRAGOSO, REYES-ESPARZA, 2013). 

 

2. BIODISPONIBILIDADE DE FÁRMACOS 

A biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de absorção de fármaco em uma forma de 
dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina 
medida com base no pico de exposição e na magnitude de exposição ou exposição parcial (BRASIL, 
2014). A biodisponibilidade é um importante parâmetro farmacocinético que está correlacionado com o 
efeito clínico da maioria dos medicamentos (BUSHRA, ASLAM, KHAN, 2011). Entretanto, a absorção 
retardada não reduz necessariamente a exposição total ao fármaco, a área sob a curva (AUC) pode ser 
equivalente, independentemente de como o medicamento é administrado. Uma taxa de absorção 
reduzida às vezes pode ser útil na redução dos efeitos colaterais de um medicamento (YAHEYA, ISMAIL, 
2009). 
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As interações entre fármacos e alimentos que devem ser totalmente evitadas são mais raras, na grande 
maioria das vezes o correto aprazamento entre os medicamentos e a dieta contorna este problema de 
forma adequada. A natureza das interações e seus mecanismos podem ser classificados para ajudar a 
prever e prevenir sua ocorrência (Quadro 1). A consequência de uma interação está relacionada à sua 
localização. Por exemplo, na mucosa gastrointestinal, uma influência nos transportadores de membrana 
e/ou enzimas metabolizadoras pode alterar a biodisponibilidade de um fármaco (BOULLATA, 2010).  

Quadro 1 - Localização e mecanismos de interações medicamentosas com alimentos e suas prováveis 
consequências 

Local de interação Mecanismo de interação Consequência 

Sistema de liberação do fármaco 
ou lúmen gastrointestinal 

Reação físico-química e inativação Biodisponibilidade reduzida 

Mucosa gastrointestinal 
Alteração nos transportadores e/ou 

enzimas 
Biodisponibilidade alterada 

Circulação sistêmica ou tecidos 
Transportador alterado, enzima ou 

outra função fisiológica 
Alteração na distribuição ou no 

efeito 

Órgãos de excreção 
Antagonismo, prejuízo ou modulação 

da eliminação 
Excreção alterada 

Fonte: BOULLATA, 2010. 

Os efeitos dos alimentos são maiores quando o medicamento é administrado logo após a ingestão de 
uma refeição. O conteúdo, o volume e a temperatura da refeição podem causar alterações fisiológicas no 
trato gastrointestinal afetando o tempo de trânsito, a dissolução luminal, a permeabilidade e a 
disponibilidade sistêmica do medicamento. O Food and Drug Administration (FDA) recomenda o uso de 
refeições ricas em gordura e com alto teor calórico em estudos para verificar a influência dos alimentos 
na biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos. Refeições calóricas (entre 800 e 1000 
calorias) e ricas em gordura (50-65% de gordura, 25-30% de carboidratos e 15-20% de proteína) são as 
que produzem maiores efeitos na fisiologia gastrointestinal, podendo afetar biodisponibilidade do 
fármaco em maior grau (FDA, 2002). 

A influência que os alimentos exercem na biodisponibilidade de um medicamento pode ocorrer devido a 
alterações na solubilidade do fármaco; alteração do pH gastrointestinal; retardo no esvaziamento 
gástrico; aumento no fluxo sanguíneo esplâncnico; estímulo do fluxo biliar; interação física ou química 
com uma forma farmacêutica ou uma substância medicamentosa; ou ainda por alteração no 
metabolismo luminal do fármaco (FDA, 2002). 

A dissolução da forma farmacêutica, a solubilidade e a permeabilidade do fármaco são fatores que 
afetam diretamente a velocidade e extensão da absorção de um medicamento. O Sistema de 
Classificação Biofarmacêutica (SCB) subdivide os fármacos em quatro classes conforme a solubilidade e 
a permeabilidade gastrintestinal. O Quadro 2 mostra a classificação de fármacos de acordo com o SCB e 
os fatores limitantes da absorção. 

Quadro 2 - Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) e os fatores limitantes da absorção 

Classe Solubilidade Permeabilidade Fator limitante da absorção 

I Alta  Alta 
Dissolução da forma farmacêutica e o esvaziamento 

gástrico. 

II Baixa  Alta Dissolução da forma farmacêutica 

III Alta Baixa 
Permeabilidade do fármaco e o esvaziamento 

gástrico 

IV Baixa Baixa 
Dissolução. 

Baixa absorção oral 
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Fonte: AMIDON et al., 1995. 

Efeitos relevantes dos alimentos sobre a biodisponibilidade são menos propensos a ocorrer com 
medicamentos de liberação rápida e imediata contendo fármacos altamente solúveis e altamente 
permeáveis (SCB Classe I). Nesta classe, a absorção das substâncias medicamentosas é geralmente 
independente do pH e do local do trato gastrointestinal, além de ser insensível às diferenças na 
dissolução das formas farmacêuticas (FDA, 2002). No entanto, os alimentos podem influenciar na 
biodisponibilidade se o fármaco for instável no trato gastrointestinal ou ainda se ocorrer adsorção física 
ou complexação, por exemplo.  

Todos os medicamentos de liberação modificada e os medicamentos de liberação imediata das demais 
classes (SCB II, III e IV) são propensos às influências dos alimentos na dissolução da forma farmacêutica 
e/ou na absorção da substância medicamentosa (FDA, 2002).  

 

3. INFLUÊNCIA DA DIETA NA ABSORÇÃO DOS FÁRMACOS 

Alteração do pH gastrointestinal 

Após a ingestão de alimentos ou líquidos o pH de 1,5 do estômago se eleva para aproximadamente 3,0, 
sendo que esta alteração pode afetar diretamente a desintegração de formas farmacêuticas (SOUSA, 
MENDES, 2013). A extensão da elevação do pH gástrico e a taxa na qual o pH retorna aos níveis do 
estado de jejum dependem da quantidade de alimento, da quantidade secreção de ácido gástrico 
estimulada pelo alimento ingerido e da taxa de esvaziamento gástrico (AMADI, MGBAHURIKE, 2018). O 
ambiente ácido do estômago favorece a absorção de ácidos fracos que são lipossolúveis e não ionizados. 
A exemplo, o aumento do pH gástrico em função dos alimentos pode reduzir a dissolução de 
comprimidos de eritromicina e tetraciclina e, contrariamente, desintegrar mais facilmente 
medicamentos como a fenitoína (MOURA, REYES, 2002). 

Velocidade do esvaziamento gástrico:  

A presença de alimentos no estômago contribui para o retardo do esvaziamento gástrico, devido aos 
sinais de retroalimentação duodenal. A velocidade do esvaziamento do estômago é limitada pela 
quantidade de quimo que o intestino delgado pode processar. O esvaziamento gástrico lento pode 
aumentar a absorção dos fármacos que se utilizam de mecanismos saturantes, devido ao 
prolongamento do tempo de contato do princípio ativo com a superfície de absorção que facilita a 
difusão através da membrana celular (MOURA, REYES, 2002; SOUSA, MENDES, 2013). 

Alteração na motilidade intestinal 

A atividade peristáltica do intestino delgado é provocada, em parte, pelo reflexo da entrada de quimo no 
duodeno e pelo fluxo gastroentérico, o qual aumenta a motilidade e secreção. O aumento moderado da 
motilidade tanto pode favorecer a dissolução do medicamento por facilitar o contato das substâncias 
ativas com a superfície de absorção, quanto pode diminuir a sua biodisponibilidade, em função da 
elevação da velocidade do trânsito intestinal (MOURA, REYES, 2002). 

Aumento do fluxo sanguíneo esplâncnico 

A ingestão de alimentos aumenta o fluxo sanguíneo esplâncnico (suprimento sanguíneo do trato 
gastrintestinal, baço e pâncreas). O aumento do FSE pós-prandial tem sido implicado na diminuição do 
efeito de primeira passagem, aumentando a biodisponibilidade de alguns fármacos, incluindo alguns 
betabloqueadores (MOURA, REYES, 2002). 

Estimulação do fluxo biliar 

Secreções de ácidos, enzimas e sais biliares aumentam na presença de alimentos. Os ácidos e sais 
biliares, pelas suas propriedades tensoativas, auxiliam a solubilização e favorecem a absorção de 
fármacos lipossolúveis. É o caso, por exemplo, da griseofulvina e alguns inibidores de proteases 
antirretrovirais (saquinavir e atazanavir) que têm sua absorção aumentada quando ingerida com dietas 
com alto teor de lipídios (MOURA, REYES, 2002; YAHEYA, ISMAIL, 2009). O praziquantel também sofre 
importante aumento da concentração plasmática quando administrado concomitantemente com 
alimentos de alto conteúdo lipídico e glicídico, o aumento da biodisponibilidade deste fármaco chega a 
500% (VENTURINI et al., 2014). 
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Interação físico-química com o fármaco 
 
A interação fármaco-nutriente pode ocorrer por mecanismo de complexação, resultando na diminuição 
da sua biodisponibilidade. Íons di e trivalentes (Ca2+, Mg2+, Fe2+ e Fe3+) são capazes de formar quelatos 
não absorvíveis com alguns fármacos ocasionando a excreção fecal do complexo. Exemplos de fármacos 
que sofrem este tipo de interação incluem ácido valpróico, ciprofloxacino, doxiciclina, eritromicina, 
levofloxacino, minociclina, norfloxacina, ofloxacino e tetraciclina. A orientação principal é evitar a 
administração destes medicamentos com produtos lácteos, os quais são fontes ricas destes íons 
(MOURA, REYES, 2002; BUSHRA, ASLAM, KHAN, 2011).  
 
Competição pelos sítios de absorção 

A presença de nutrientes pode estabelecer uma competição pelos sítios de absorção, cuja consequência 
dependerá de qual componente apresentar maior afinidade com este sítio. A exemplo da levodopa que 
tem seu efeito inibido por dieta hiper proteica devido a competição dos aminoácidos com seus sítios de 
absorção intestinal (MOURA, REYES, 2002). 

 

4. INFLUÊNCIA DA DIETA NO METABOLISMO DOS FÁRMACOS 

Tanto o intestino quanto o fígado são responsáveis pelo metabolismo pré-sistêmico dos fármacos em 
humanos. As enzimas citocromais envolvidas no metabolismo são expressas predominantemente no 
fígado, mas também estão presentes no intestino, pulmões e cérebro. As interações metabólicas 
alimento-medicamento ocorrem quando um determinado alimento altera a atividade de uma enzima 
metabolizadora de fármacos, levando a uma modulação da farmacocinética dos fármacos metabolizados 
pela enzima. Diversos alimentos como frutas, vegetais e chás podem inibir ou induzir a atividade de 
enzimas metabolizadoras de fármacos (RODRÍGUEZ-FRAGOSO, REYES-ESPARZA, 2013). 

A toranja (Citrus paradisi Macf.) é uma das frutas mais conhecidas por possuir constituintes que afetam 
as enzimas responsáveis pelo metabolismo dos fármacos. A biodisponibilidade da nifedipina com suco 
de toranja foi de 134% (variação de 108% a 169%), comparado a administração com água (YAHEYA, 
ISMAIL, 2009). Outras frutas como o pomelo (Citrus maxima), a laranja-azeda ou laranja de Sevilha 
(Citrus aurantium), a romã (Punica granatum), a manga (Mangifera indica L.) e a carambola (Averrhoa 
carambola) também contêm agentes que inibem enzimas do citocromo P450 (LOMBARDO, ESERIAN, 
2014; ÖTLES, SENTURK, 2014). O suco de uva (Vitis vinífera) também é relatado como inibidor do CYP 
3A4 intestinal aumentando a biodisponibilidade de medicamentos como midazolam e a ciclosporina 
(BUSHRA, ASLAM, KHAN, 2011).  

Os transportadores de fármacos são proteínas de membrana pressentes no intestino e no fígado que 
controlam a absorção e a biodisponibilidade. A absorção do fármaco através do trato gastrointestinal é 
altamente dependente da afinidade pelos transportadores de membrana, bem como da lipofilicidade. 
Alguns alimentos inibem polipeptídeos transportadores de absorção como os transportadores de 
ânions orgânicos (OATP) e transportadores de efluxo expressos no intestino e fígado como a 
glicoproteína-P e as proteínas de resistência a múltiplas drogas (MRP1-6) (RODRÍGUEZ-FRAGOSO, 
REYES-ESPARZA, 2013). 

O Quadro 3 apresenta exemplos de frutas que podem afetar a atividade de transportadores de 
membrana e inibir enzimas metabolizadoras de fármacos, bem como exemplos de fármacos substratos. 
Lembrando que a CYP3A4 é a mais importante deste sistema, pois está envolvida no metabolismo de 
mais da metade dos medicamentos disponíveis atualmente. A CYP2D6 e a CYP2C9 também metabolizam 
quantidades significativas de fármacos, correspondendo a cerca de 30% e 10%, respectivamente (VAN 
DEN ANKER et al., 2018).  
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Quadro 3 - Exemplos de interações medicamentosas entre frutas e fármacos 

Nome científico Nome Popular Mecanismo Exemplos de fármacos substratos 

Actinidia chinensis Kiwi Inibe CYP3A4 

Midazolam, bloqueadores canais de cálcio, 
antivirais, fosfodiesterases-5 inibidores, 
anti-histamínicos, antiarrítmicos e 
antibióticos macrolídeos. 

Ananas comosus Abacaxi Inibe CYP2C9 
Warfarina, fluoxetina, fenitoína, 
rosiglitazona, glipizida, ibuprofeno, 
piroxicam, celecoxibe, naproxeno.  

Averrhoa carambola Carambola Inibe CYP3A4 

Midazolam. Bloqueadores canais de cálcio, 
antivirais, fosfodiesterases-5 inibidores, 
anti-histamínicos, antiarrítmicos e 
antibióticos macrolídeos. 

Citrus aurantium Laranja azeda 
Inibe CYP3A4, 

OATP-A, OATP-B, 
glicoproteína-p 

Vinblastina, vincristina, cimetidina, 
loperamida, morfina, digoxina, 
glibenclamida, atenolol, ciprofloxacina, 
ciclosporina, levofloxacina e pravastatina. 
Bloqueadores canais de cálcio, antivirais, 
fosfodiesterases-5 inibidores, anti-
histamínicos, antiarrítmicos e antibióticos 
macrolídeos. 

Citrus limon Limão 
Inibe CYP3A4, 
CYP2C9, OATP 

Glibenclamida, rosuvastatina, 
cefalosporinas, enalapril, valsartan, 
Warfarina, fluoxetina, fenitoína, 
rosiglitazona, glipizida, ibuprofeno, 
piroxicam, celecoxibe, naproxeno, 
diclofenaco de sódio 

Citrus paradisi Macf. Toranja 

Inibe CYP3A4, 
CYP1A2, OATP-B, 

MRP2, 
glicoproteína P 

Bloqueadores canais de cálcio, antivirais, 
fosfodiesterases-5 inibidores, anti-
histamínicos, antiarrítmicos e antibióticos 
macrolídeos. 

Malus domestica Maçã 
Inibe CYP1A1, 

OATP 1, OATP 3 
Rosuvastatina, cefalosporinas, enalapril, 
valsartan. 

Mangifera indica L. Manga 

Inibe CYP1A1, 
CYP1A2, CYP3A1, 
CYP2C6, CYP2E1, 

glicoproteína P 

Midazolam, verapamil, warfarina, 
Vinblastina, vincristina, cimetidina, 
loperamida, morfina, digoxina, 

Vaccinium 
macrocarpon 

Uva do monte, 
Cranberry 

Inibe CYP3A4 e 
CYP2C9 

Nifedipina, warfarina, fluoxetina, fenitoína, 
rosiglitazona, glipizida, ibuprofeno, 
piroxicam, celecoxibe, naproxeno. 

Vitis vinifera Uva 
Inibe CYP3A4 e 

CYP2E1 

Ciclosporina, paracetamol, teofilina, 
bloqueadores canais de cálcio, antivirais, 
fosfodiesterases-5 inibidores, anti-
histamínicos, antiarrítmico\s e 
antibióticos macrolídeos. 

Fonte: RODRÍGUEZ-FRAGOSO, REYES-ESPARZA, 2013; ÖTLES, SENTURK, 2014; MALLHI et al. 2015; 
AMADI, MGBAHURIKE, 2018. 
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5. INFLUÊNCIA DA DIETA NA DISTRIBUIÇÃO DOS FÁRMACOS 

A distribuição é o movimento do fármaco absorvido pela corrente sanguínea e seu transporte pelos 
compartimentos extracelulares ou intracelulares até o local de ação. Muitos medicamentos se ligam 
extensivamente às proteínas plasmáticas, como a albumina, na corrente sanguínea. Quando um fármaco 
está ligado a essas proteínas plasmáticas, ele não é distribuído ativamente para o local de ação, e apenas 
o fármaco “livre” está disponível para causar um efeito. As interações de distribuição podem ser 
significativas para medicamentos que têm distribuição extremamente rápida, margens de segurança 
estreitas e possivelmente cinética não linear (TRIPLITT, 2006). 

 

6. INFLUÊNCIA DA DIETA NA EXCREÇÃO DOS FÁRMACOS 

O sistema renal constitui uma das principais vias de excreção de fármacos, sendo importante no 
processo de interação. O pH urinário sofre variações, conforme a natureza ácida ou alcalina dos 
alimentos, cabe salientar que as alterações são maiores em dietas extremas. As meias-vidas de alguns 
medicamentos podem ser significativamente alteradas por alterações no pH urinário. Por exemplo, a 
meia-vida de um fármaco ácido será aumentada na urina ácida por estar em sua forma não ionizada 
(YAHEYA, ISMAIL, 2009). 

Dietas mais alcalinas (vegetais, leite e derivados) elevam o pH urinário, acarretando um aumento na 
reabsorção de fármacos básicos, como, por exemplo, as anfetaminas. No entanto, verifica-se elevação da 
excreção de fármacos de caráter ácido, como barbitúricos, diuréticos, sulfonamidas, ácido 
acetilsalicílico, aminoglicosídeos e penicilinas. Por outro lado, dietas hiperproteicas (ovos, carnes e 
pães) acidificam a urina, tendo como consequência o aumento da excreção renal de anfetaminas e 
outros fármacos básicos (SOUSA, MENDES, 2013).  

O lítio e o sódio competem pela reabsorção tubular no rim. Dietas com baixo teor de sódio aumentam os 
níveis séricos de lítio devido ao aumento da sua reabsorção renal, aumentando o risco de toxicidade. 
Por outro lado, a ingestão excessiva de sal faz com que mais lítio seja excretado reduzindo a eficácia do 
medicamento. A orientação é manter uma dieta constante em sódio e monitorização do lítio plasmático 
(YAHEYA, ISMAIL, 2009). 

 

7. INTERAÇÕES FARMACODINÂMICAS 

As interações farmacodinâmicas com os nutrientes são causadas por uma interação específica entre um 
fármaco e um componente do alimento que resulta em efeito farmacológico. Diferentemente das 
interações farmacocinéticas, esse tipo de interação farmacológica não se limita aos medicamentos 
administrados por via oral.  

O anticoagulante varfarina antagoniza a reciclagem da vitamina K1 levando à depleção da vitamina K1 
ativa. No entanto, alguns vegetais (brócolis, couve, salsa, espinafre, entre outros) são ricos em vitamina 
K1 revertendo sua depleção. Comer grandes quantidades ou fazer mudanças repentinas nas quantidades 
ingeridas desses vegetais interfere na eficácia e segurança da terapia com varfarina. A orientação é que 
pacientes em tratamento com varfarina devem manter constante a ingestão de alimentos que contendo 
vitamina K (BUSHRA, ASLAM, KHAN, 2011; ÖTLES, SENTURK, 2014; CHOI, KO, 2017).  

Da mesma forma, os inibidores do sistema renina-angiotensina aumentam os níveis plasmáticos de 
potássio devido à redução da atividade da aldosterona. No entanto, alimentos ricos em potássio (por 
exemplo, laranja e banana) podem causar hipercalemia resultando em parada cardíaca e morte por 
arritmia miocárdica (CHOI, KO, 2017).  

A ingestão de alimentos ricos em tiramina é capaz de produzir crises hipertensivas em pacientes em uso 
de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs). A tiramina é um agente simpaticomimético de ação 
indireta o qual é metabolizada pela enzima monoamino oxidase, mas na presença de IMAO escapa à 
degradação e atinge a circulação sistêmica onde é captada pelo neurônio adrenérgico aumentando a 
pressão arterial. Alimentos ricos em proteínas que foram envelhecidos, fermentados, em conserva e 
defumados não são seguros para pacientes que tomam IMAOs. A orientação é que alimentos que possam 
conter tiramina devem ser restringidos da dieta destes pacientes, tais como queijos envelhecidos, 
conservas de peixe, vinho tinto, alguns tipos de cerveja e produtos fermentados (YAHEYA, ISMAIL, 
2009; BUSHRA, ASLAM, KHAN, 2011; CHOI, KO, 2017).  
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8. ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS 

A interação entre alimentos e medicamentos pode ter profunda influência no sucesso da 
farmacoterapia, bem como nos efeitos colaterais de muitos medicamentos. Os farmacêuticos devem 
orientar os pacientes sobre alimentos ou bebidas a serem evitados ao tomar certos medicamentos e 
manterem se atentos no monitoramento de potenciais interações medicamentosas. O significado clínico 
das interações medicamento-alimento pode ser variável. Em alguns casos, a interação pode ter um 
efeito benéfico aumentando a eficácia do medicamento ou diminuindo potenciais efeitos colaterais. 
Entretanto, alguns alimentos podem afetar negativamente a terapia medicamentosa, resultando em 
efeitos colaterais graves, toxicidade ou falha terapêutica (YAHEYA, ISMAIL, 2009). Sumariamente, o 
Quadro 4 mostra os prováveis efeitos que podem ocorrer com a ingestão concomitante de um fármaco 
com alimentos com as respectivas recomendações ao paciente. 

Quadro 4 - Efeitos que podem ocorrer com a ingestão concomitante de um fármaco com alimentos e as 
respectivas recomendações ao paciente 

Efeito do alimento Recomendação 

Não há interação significativa. Não é necessário considerar a ingesta de alimentos. 

Aumento da absorção. 
Avaliar se o aumento da absorção é benéfico ou se pode 

desencadear efeitos tóxicos. 

Diminuição da absorção. 
Tomar estomago vazio (1 h antes ou 2 h após a ingestão de 

alimento). 

Retardo na absorção. Tomar sempre da mesma maneira. 

Aumento da velocidade de absorção. Tomar sempre da mesma maneira. 

Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
Tomar com alimentos. 

Alimentos reduzem irritação gástrica. Tomar com alimentos. 

Alimentos reduzem sintomas de 

hipotensão ortostática. 
Tomar com alimentos. 

Alimentos que antagonizam a ação do 

medicamento. 
Tomar sempre da mesma maneira. 

 

A ingestão de medicamentos juntamente com as refeições pode ser indicada quando a 
biodisponibilidade via oral é melhor quando administrados junto com alimentos. Entretanto, não é uma 
regra, uma vez que o aumento da absorção pode desencadear efeitos tóxicos em alguns fármacos, a 
exemplo da nifedipina.  

A ingestão concomitante de fármacos com alimentos às vezes pode ser útil na redução dos efeitos 
colaterais de um medicamento. Por exemplo, a bula do medicamento triexifenidil (Artane®) indica que 
a ingestão de antes ou após as refeições deve ser determinada de acordo com a reação de cada paciente. 
Pacientes com doença de Parkinson pós-encefalítica são normalmente mais suscetíveis à salivação 
excessiva, podem preferir o uso após a refeição. Se o triexifenidil tender a secar a boca excessivamente, 
deve ser tomado antes das refeições, a menos que cause náuseas. Se for tomado após as refeições, a sede 
algumas vezes induzida pode ser controlada com balas de menta, gomas de mascar ou água (BRASIL, 
2022). Outro exemplo é no uso de carvedilol em pacientes com insuficiência cardíaca, no qual a 
orientação é ser administrado com alimentos para reduzir a velocidade de absorção e diminuir a 
incidência de hipotensão ortostática (ÖTLES, SENTURK, 2014; BRASIL, 2022). 

O Quadro 5 apresenta uma lista de medicamentos com as prováveis interações com alimentos.    As 
cores representam as orientações ao paciente: vermelha - tomar com estômago vazio (1 h antes ou 2 h 
após a ingesta de alimento); azul - tomar com alimentos; laranja - tomar sempre da mesma maneira; e 
verde - independe da ingesta de alimentos.  
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Quadro 5 – Lista de medicamentos com as prováveis interações com alimentos 

Medicamento 
Interação do medicamento com 

alimentos 
  Medicamento 

Interação do medicamento com 
alimentos 

Abacavir Não há interação significativa.  Azitromicina Diminuição da absorção. 

Acetazolamida Não há interação significativa.  Baclofeno Não há interação significativa. 

Aciclovir Não há interação significativa.  Benazepril  Não há interação significativa. 

Acicretina Aumento da absorção.  Benzoilmetronidazol Retardo na absorção. 

Ácido acetil salicílico Não há interação significativa.  Besafibrato Não há interação significativa. 

Ácido fólico Não há interação significativa.  Betametasona 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Ácido folínico Não há interação significativa.  Biperideno Alimentos reduzem irritação gástrica. 

Ácido mefenâmico Não há interação significativa.  Bisoprolol Não há interação significativa. 

Ácido nalidíxico 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
 Boceprevir 

Aumento da absorção e redução de 
efeitos gastrointestinais. 

Ácido ursodesoxicólico Não há interação significativa.  Bromazepam Não há interação significativa. 

Ácido Valpróico 

Diminuição da absorção (alimentos 
contendo alto teor de cálcio, ferro, 

zinco, magnésio e alumínio). Se 
ocorrerem sintomas gastrointestinais, 

administrar com alimentos. 

 Bromocriptina 
Aumento da absorção e redução de 

efeitos gastrointestinais. 

Albendazol Aumento da absorção.  Budesonida 
Retardo na absorção (alimentos 

gordurosos). 

Alendronato de sódio Diminuição da absorção.  Bupropiona Não há interação significativa. 

Alisquireno  Diminuição da absorção.  Buspirona Retardo na absorção. 

Alopurinol Alimentos reduzem irritação gástrica.   Cafeína  Não há interação significativa. 

Alprazolam Não há interação significativa.  Candesartano  Não há interação significativa. 

Amantadina Não há interação significativa.  Captopril Diminuição da absorção. 

Ambroxol Não há interação significativa.  Carbamazepina Não há interação significativa. 

Amilorida Não há interação significativa.  Carbocisteína Não há interação significativa. 

Aminofilina Não há interação significativa.  Carbonato de lítio 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Amiodarona Aumento da absorção.  Carbonato de lítio Não há interação significativa. 

Amissulprida Não há interação significativa.  Carisoprodol Não há interação significativa. 

Amitriptilina Não há interação significativa.  Carvedilol  
Alimentos retardam a absorção e 
reduzem sintomas de hipotensão 

ortostática. 

Amoxicilina Não há interação significativa.  Cefaclor Diminuição da absorção. 

Ampicilina Diminuição da absorção.  Cefadroxil  Não há interação significativa. 

Anlodipino besilato Não há interação significativa.  Cefalexina Não há interação significativa. 

Apixabana Não há interação significativa.  Cefuroxima acetil Aumento da absorção. 

Atazanavir 
Aumento da absorção e redução de 

efeitos gastrointestinais. 
 Celecoxibe Aumento da absorção. 

Atenolol Diminuição da absorção.  Cetirizina Retardo na absorção. 

Atorvastatina Não há interação significativa.  Cetoconazol Aumento da absorção. 

Azatioprina  
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
 Cetoprofeno Alimentos reduzem irritação gástrica. 
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Quadro 5 – Lista de medicamentos com as prováveis interações com alimentos. (continuação) 

Medicamento 
Interação do medicamento com 

alimentos 
 Medicamento 

Interação do medicamento com 
alimentos 

Cetorolaco 
Alimentos retardam a absorção, mas 
reduzem irritação gastrointestinal. 

 Dapsona 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Cetotifeno Não há interação significativa.  Darunavir 
Aumento da absorção e redução de 

efeitos gastrointestinais. 

Ciclobenzaprina Não há interação significativa.  Deflazacort Não há interação significativa. 

Ciclofosfamida Não há interação significativa.  Desloratina Não há interação significativa. 

Cilostazol Aumento da absorção.  Dexametasona 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Cimetidina Não há interação significativa.  Dexclorfeniramina Retardo na absorção. 

Cinacalcete Aumento da absorção.  Diazepam Retardo na absorção. 

Ciproeptadina Não há interação significativa.  Diclofenaco sódico 
Alimentos reduzem irritação gástrica, 

mas retardam a absorção. 

Ciprofibrato Não há interação significativa.  Difenidramina Não há interação significativa. 

Ciprofloxacino 
Diminuição da absorção (alimentos 
contendo alto teor de cálcio, ferro, 

zinco, magnésio e alumínio). 

 Digoxina Diminuição da absorção. 

Citalopram Não há interação significativa.  Diltiazem Aumento da absorção. 

Citrato de potássio  
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
 Dimenidrinato Não há interação significativa. 

Claritromicina Não há interação significativa.  Dipiridamol Diminuição da absorção. 

Clavulanato de potássio Aumento da absorção.  Dipirona sódica Não há interação significativa. 

Clindamicina Não há interação significativa.  Doxazosina Não há interação significativa. 

Clobazam Retardo na absorção.  Doxiciclina 
Diminuição da absorção (alimentos 
contendo alto teor de cálcio, ferro, 

zinco, magnésio e alumínio). 

Clomipramina Não há interação significativa.  Duloxetina Diminuição da absorção. 

Clonazepam Não há interação significativa.  Ebastina Não há interação significativa. 

Clonidina Não há interação significativa.  Enalapril maleato Não há interação significativa. 

Clopidogrel Não há interação significativa.  Entacapona  Não há interação significativa. 

Cloranfenicol Não há interação significativa.  Entecavir Diminuição da absorção. 

Clordiazepóxido Não há interação significativa.  Epinastina Não há interação significativa. 

Cloreto de potássio Alimentos reduzem irritação gástrica.  Eritromicina 
estolato 

Diminuição da absorção (alimentos 
contendo alto teor de cálcio, ferro, 

zinco, magnésio e alumínio). 

Cloroquina Alimentos reduzem irritação gástrica.  Escitalopram Não há interação significativa. 

Clorpromazina Não há interação significativa.  Esomeprazol Diminuição da absorção. 

Clorpropamida Não há interação significativa.  Espironolactona 
Alimentos reduzem irritação gástrica e 

aumentam a absorção. 

Clortalidona Não há interação significativa.  Estavudina Não há interação significativa. 

Cloxazolam Não há interação significativa.  Estazolam Não há interação significativa. 

Clozapina Não há interação significativa.  Ezetimida Não há interação significativa. 

Codeína 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
 Exatinida Retardo na absorção. 

Colchicina Não há interação significativa.  Famciclovir 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Condroitina Não há interação significativa.  Famotidina Não há interação significativa. 
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Quadro 5 – Lista de medicamentos com as prováveis interações com alimentos. (continuação) 

Medicamento 
Interação do medicamento com 

alimentos 
 Medicamento 

Interação do medicamento com 
alimentos 

Fenazopiridina 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
 Imipramina Não há interação significativa. 

Fenilbutazona Não há interação significativa.  Indometacina 
Alimentos reduzem irritação gástrica, 

mas retardam a absorção. 

Fenitoína 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais e aumentam a 
absorção. 

 Irbesartana Não há interação significativa. 

Fenitoína Aumento da velocidade de absorção.  Isoniazida Retardo na absorção. 

Fenobarbital Não há interação significativa.  Isossorbida 
dinitrato 

Diminuição da absorção. 

Fenofibrato Não há interação significativa.  Isossorbida 
mononitrato 

Tomar em jejum. 

Fexofenadina Diminuição da absorção.  Isotretinoína Aumento da absorção. 

Finasterida Retardo na absorção.  Itraconazol Aumento da absorção. 

Fluconazol Retardo na absorção.  Ivermectina Dados controversos 

Fludrocortisona 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
 Lamivudina Não há interação significativa. 

Flunarizina Não há interação significativa.  Lamotrigina Não há interação significativa. 

Flunitrazepam Retardo na absorção.  Lanzoprazol  Diminuição da absorção. 

Fluoxetina 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
 Levocetirizina Não há interação significativa. 

Flurazepam Não há interação significativa.  Levodopa 
Diminuição da absorção (alimentos 

com alto teor de proteínas). 

Fluvoxamina Não há interação significativa.  Levofloxacino 
Diminuição da absorção (alimentos 
contendo alto teor de cálcio, ferro, 

zinco, magnésio e alumínio). 

Furosemida Diminuição da absorção.  Levotiroxina sodica Diminuição da absorção. 

Gabapentina 
Aumento da absorção e redução de 

efeitos gastrointestinais. 
 Lisinopril Não há interação significativa. 

Galantamina 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
 Loratadina Não há interação significativa. 

Ganciclovir Aumento da absorção.  Lorazepam Não há interação significativa. 

Gemifloxacina Não há interação significativa.  Losartan Não há interação significativa. 

Glibenclamida Não há interação significativa.  Lovastatina Aumento da absorção. 

Glicazida Não há interação significativa.  Mebendazol Não há interação significativa. 

Glimepirida Não há interação significativa.  Meclizina Não há interação significativa. 

Gnefibrozila Diminuição da absorção.  Mefloquina Aumento da absorção. 

Griseofulvina 
Alimentos ricos em lipídios aumentam 

a absorção e reduzem efeitos 
gastrointestinais.  

 Meloxicam Alimentos reduzem irritação gástrica. 

Haloperidol Não há interação significativa.  Mesalazina Não há interação significativa. 

Hidroclorotiazida Diminuição da absorção.  Metformina 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Hidroxizina Não há interação significativa.  Metildopa Não há interação significativa. 

Ibandronato Diminuição da absorção.  Metilfenidato Não há interação significativa. 

Ibuprofeno 
Alimentos reduzem irritação gástrica, 

mas retardam a absorção. 
 Metilprednisolona Não há interação significativa. 

Ibuprofeno Retardo na absorção.  Metoclopramida Não há interação significativa. 
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Quadro 5 – Lista de medicamentos com as prováveis interações com alimentos. (continuação) 

Medicamento 
Interação do medicamento com 

alimentos 
 Medicamento 

Interação do medicamento com 
alimentos 

Metoprolol tartarato Não há interação significativa.  Pioglitazona Não há interação significativa. 

Metotrexato Não há interação significativa.  Pravastatina Não há interação significativa. 

Metronidazol 

Retardo na absorção.   Prazozina Não há interação significativa. 

Se ocorrerem sintomas 
gastrointestinais, administrar com 

alimentos. 

 Prednisolona Não há interação significativa. 

Minociclina 
Diminuição da absorção (alimentos 
contendo alto teor de cálcio, ferro, 

zinco, magnésio e alumínio). 

 Prednisona Não há interação significativa. 

Minoxidil Não há interação significativa.  Pregabalina Não há interação significativa. 

Mirtazapina Não há interação significativa.  Prometazina Alimentos reduzem irritação gástrica.  

Montelucaste Não há interação significativa.  Propranolol Não há interação significativa. 

Nadolol Não há interação significativa.  Rabeprazol 
Retardo na absorção (alimentos 

gordurosos). 

Naproxeno 
Alimentos reduzem irritação gástrica, 

mas retardam a absorção. 
 Raltegravir  Não há interação significativa. 

Naratriptano Não há interação significativa.  Ramipril Não há interação significativa. 

Nevirapina Não há interação significativa.  Ranitidina Não há interação significativa. 

Nifedipina 
Aumento da absorção (alimentos 

gordurosos), podendo desencadear 
efeitos tóxicos. 

 Ribavirina Aumento da absorção. 

Nimesulide Alimentos reduzem irritação gástrica.  Rifampicina Diminuição da absorção. 

Nitazoxanida 
Alimentos reduzem irritação gástrica e 

aumentam a absorção. 
 Risedronato sódico Diminuição da absorção. 

Nitrazepam Não há interação significativa.  Risperidona Não há interação significativa. 

Nitrofurantoína Aumento da absorção.  Ritonavir 
Aumento da absorção e redução de 

efeitos gastrointestinais. 

Nitrofurantoína Não há interação significativa.  Rivaroxabana Não há interação significativa. 

Norfloxacina 

Diminuição da absorção (alimentos 
contendo alto teor de cálcio, ferro, 

zinco, magnésio e alumínio). 

 Rosuvastatina Não há interação significativa. 

Retardo na absorção (alimentos em 
geral). 

 Salbutamol Não há interação significativa. 

Nortriptilina Não há interação significativa.  Secnidazol 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Nortriptilina 
Retardo na absorção (alimentos 

fibrosos). 
 Selegelina Aumento da absorção. 

Ofloxacino 
Diminuição da absorção (alimentos 
contendo alto teor de cálcio, ferro, 

zinco, magnésio e alumínio). 

 Sertralina Não há interação significativa. 

Olmesartano Não há interação significativa.  Sibutramina  Não há interação significativa. 

Omeprazol Retardo da absorção.  Sildenafil 
Retardo na absorção (alimentos 

gordurosos). 

Oxacarbazepina Não há interação significativa.  Sinvastatina Não há interação significativa. 

Oxibutinina Não há interação significativa.  Sitagliptina Não há interação significativa. 

Oxicodona Não há interação significativa.  Sotalol Diminuição da absorção. 
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Quadro 5 – Lista de medicamentos com as prováveis interações com alimentos. (continuação) 

Medicamento 
Interação do medicamento com 

alimentos 
 Medicamento 

Interação do medicamento com 
alimentos 

Pantoprazol Retardo na absorção.  Sulfadiazina Não há interação significativa. 

Paracetamol Retardo na absorção.  Sulfametazol + 
trimetroprima 

Não há interação significativa. 

Paroxetina Não há interação significativa.  Sulfasalazina 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Pentoxifilina 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 
 Sulfato ferroso Diminuição da absorção. 

Perindopril Diminuição da absorção.  Sulpirida Diminuição da absorção. 

Sulpirida Não há interação significativa.  Trazodona 
Aumento da absorção e redução de 

efeitos gastrointestinais. 

Telmisartano Não há interação significativa.  Trimetazidina  
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Tenofovir Aumento da absorção.  Valaciclovir Não há interação significativa. 

Tenoxicam Não há interação significativa.  Valganciclovir Aumento da absorção. 

Teofilina Retardo na absorção.  Valsartan Não há interação significativa. 

Terbinafina Aumento da absorção.  Varfarina sódica 
Alimentos ricos em vitamina K 

antagonizam a ação do medicamento. 

Terbutalina Não há interação significativa.  Venlafaxina 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Tetraciclina 
Diminuição da absorção (alimentos 
contendo alto teor de cálcio, ferro, 

zinco, magnésio e alumínio). 

 Verapamil 
Alimentos reduzem efeitos 

gastrointestinais. 

Tianeptina Não há interação significativa.  Verapamil 
cloridrato 

Não há interação significativa. 

Ticagrelor Não há interação significativa.  Voriconazol Diminuição da absorção. 

Ticlopidina Aumento da absorção.  Zidovudina Não há interação significativa. 

Tioridazina Não há interação significativa.  Ziprasidona Aumento da absorção. 

Tizanidina Aumento da absorção.  Zolmitriptano Não há interação significativa. 

Topiramato Retardo na absorção.  Zolpidem Diminuição da absorção. 

Tramadol Não há interação significativa.   
Fonte: Referências citadas no capítulo. 

  Tomar com estômago vazio (1 h antes ou 2 h após a ingesta de alimento). 

  Tomar com alimentos. 

  Tomar sempre da mesma maneira. 

  Independe da ingesta de alimentos. 
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[17] RODRÍGUEZ-FRAGOSO L, REYES-ESPARZA J. Fruit/Vegetable-Drug Interactions: Effects on Drug 
Metabolizing Enzymes and Drug Transporters. In: El-Shemy, H.A, editor. Drug Discovery [Internet]. London: 
IntechOpen, 2013. DOI 10.5772/48283. 

[18] SANTOS L, TORRIANI MS, BARROS E. Medicamentos na Prática da Farmácia Clínica. Editora:  Artmed. 1ª 
edição, 2013. 1120 pg. 

[19] SOUZA DS, HORA TF, PADILHA PC, GONÇALVES JCS, PERES WAF. Efeito dos alimentos na 
biodisponibilidade de medicamentos antirretrovirais: uma revisão sistemática da literatura. Nutrire. 2014 39:243-
251. DOI 10.4322/nutrire.2014.023. 

[20] TRIPLITT C. Drug Interactions of Medications Commonly Used in Diabetes. Diabetes Spectrum 19:202–
211, 2006. DOI 10.2337/diaspect.19.4.202 

[21] VAN DEN ANKER J, REED MD, ALLEGAERT K, KEARNS GL. Developmental Changes in Pharmacokinetics 
and Pharmacodynamics. The Journal of Clinical Pharmacology, 58:S10-S25, 2018. DOI 10.1002/jcph.1284. 

[22] VENTURINI CD, ENGROFF P, ELY LS, TASCA T, CARLI GA. Interações entre Antiparasitários e Alimentos. 
Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada. 35:17-23, 2014. Disponível em: 
https://rcfba.fcfar.unesp.br/index.php/ojs/article/view/150/148  Acesso em 27 de fevereiro 2022. 

[23] YAHEYA M, ISMAIL M. Drug-food interactions and role of pharmacist. Asian Journal of Pharmaceutical and 
Clinical Research, 2: 1-11, 2009. Disponível em: 
https://www.academia.edu/36260171/DRUG_FOOD_INTERACTIONS_AND_ROLE_OF_PHARMACIST Aceso em 27 
de feveriro de 2022. 

 
 
  



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 27 

 

 
 

102 

 

Capítulo 12 
Contraceptivos hormonais: Revisão de literatura 
 
Carine Viana  

Pedro Ieggli 

 

Resumo: Anticoncepcionais hormonais são medicamentos sob prescrição médica 

constituídos de hormônios sexuais femininos utilizados para a prevenir a gravidez. O 

papel do farmacêutico clínico na contracepção é avaliar a prescrição, orientar as 

usuárias, monitorar possíveis problemas relacionados ao uso dos contraceptivos e 

realizar as intervenções necessárias. O intuito deste trabalho é revisar os aspectos 

farmacológicos dos hormônios contidos nos contraceptivos hormonais disponíveis 

atualmente no Brasil e disponibilizar subsídio teórico baseado em evidências para que 

o farmacêutico possa realizar uma análise criteriosa da prescrição médica. A revisão 

da literatura foi realizada em bases de dados científicos como Pubmed, Scielo, LILACS, 

Portal da Capes e Biblioteca Virtual em Saúde. A análise da prescrição de 

anticoncepcionais está inserida em diversos contextos da atuação farmacêutica. Hoje 

não há dúvida que os anticoncepcionais hormonais apresentam alta eficácia 

contraceptiva, desta forma a sua escolha está centrada nos efeitos secundários dos 

esteroides presentes na formulação e na situação da usuária. Assim, a avaliação 

farmacêutica da prescrição de anticoncepcionais hormonais deve considerar a 

presença de estrógenos na formulação; as características da progestina; os demais 

medicamentos em uso; possíveis interações medicamentosas; relato de reações 

adversas, além da condição biopsicossocial da usuária. O farmacêutico clínico deverá 

ponderar também características como aceitabilidade e facilidade de uso. Estratégias 

multidisciplinares de orientação e prevenção de erros na terapia reduzem o uso 

incorreto, melhoram a adesão da usuária e previnem gravidez não planejada.  A 

interação entre o médico, a paciente e o farmacêutico contribui sobremaneira na 

saúde, segurança e eficácia da terapia contraceptiva.  

 

Palavras-chave: Contraceptivos; Cuidado farmacêutico; Avaliação farmacêutica da 

prescrição; Acompanhamento farmacoterapêutico 
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1. INTRODUÇÃO 

Anticoncepcionais hormonais são medicamentos constituídos de hormônios sexuais femininos 
utilizados para a prevenir a gravidez. Atualmente, existe um grande número de anticoncepcionais 
hormonais contendo estrogênios ou progestinas (ou ambos) disponíveis no mercado. Diante de tantas 
opções podem surgir dúvidas no modo de usar, podendo acarretar em erros na utilização de 
contraceptivos e aumentar as chances de ocorrer uma gestação. O médico é responsável pela escolha e 
prescrição, dar as orientações iniciais e acompanhar a mulher. Entretanto, o farmacêutico é o 
profissional apropriado dar suporte às usuárias, fortalecer as orientações, esclarecer dúvidas e 
monitorar possíveis problemas relacionados ao uso dos contraceptivos. 

A análise da prescrição de anticoncepcionais está inserida em diversos contextos da atuação 
farmacêutica. Serviços como dispensação de medicamentos, revisão da farmacoterapia, gestão da 
condição de saúde e acompanhamento farmacoterapêutico são exemplos de situações em que deve ser 
realizada uma análise estruturada e crítica sobre todos os medicamentos utilizados pela usuária. O 
tempo destinado à dispensação dos contraceptivos é menor, mas este é um momento relevante por ser 
o último contato da usuária com um profissional de saúde antes de tomar o anticoncepcional.  O 
profissional necessita formação clínica, uma vez que há necessidade de avaliação da prescrição dos 
contraceptivos em relação às condições de saúde e características individuais da usuária. 

A orientação farmacêutica na anticoncepção hormonal requer conhecimento técnico acerca das opções 
disponíveis comercialmente, a composição dos diversos anticoncepcionais, as indicações, 
contraindicações, eventos adversos e interações medicamentosas de cada formulação. Hoje não há 
dúvida que os anticoncepcionais hormonais apresentam alta eficácia contraceptiva, portanto o médico 
deve prescrever de acordo com o perfil da usuária, os prováveis efeitos adversos e os possíveis 
benefícios dos mesmos. Paralelamente, o profissional farmacêutico deve estar capacitado para realizar a 
avaliação farmacêutica de forma a contribuir na prevenção de efeitos adversos e redução de riscos que o 
uso de determinados contraceptivos possa acarretar à saúde da paciente. Além disso, a orientação 
farmacêutica melhora a adesão e reduz a perda de eficácia pelo uso incorreto.  

O objetivo deste trabalho é revisar os aspectos farmacológicos dos hormônios contidos nos 
contraceptivos hormonais disponíveis atualmente no Brasil e disponibilizar subsídio teórico baseado 
em evidências para que o farmacêutico possa realizar uma análise criteriosa da prescrição médica.  

 

2. AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA DA PRESCRIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS 

Os anticoncepcionais hormonais podem conter apenas progestinas ou uma combinação de progestinas e 
estrogênios. Os contraceptivos hormonais têm múltiplos mecanismos de ação. A ovulação é prevenida 
pela ação inibitória no eixo hipotalâmico-hipofisário-ovariano através de retroalimentação negativa, o 
qual inibe a secreção de hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), hormônio folículo-estimulante 
(FSH) e hormônio luteinizante (LH). Além disso, a supressão da secreção de gonadotrofinas diminui a 
contratilidade das tubas uterinas reduzindo o transporte ovular, altera o endométrio dificultando a 
nidação e aumenta a viscosidade do muco cervical de forma a evitar a penetração dos espermatozoides 

(1-3). Os contraceptivos hormonais produzem ciclos anovulatórios onde as modificações endometriais 
são pequenas. Na fase proliferativa, o endométrio se desenvolve regularmente, mas como não ocorre 
ovulação o endométrio não segue para a fase lútea (4). 

A escolha do contraceptivo ideal à usuária está centrada nos efeitos secundários dos hormônios e não 
mais na sua eficácia contraceptiva, o qual está bem definida. O clínico deverá ponderar a escolha da 
mulher, as características de cada método, fatores individuais e situacionais relacionados a usuária. 
Adicionalmente, as características dos anticoncepcionais como efeitos secundários, aceitabilidade, 
disponibilidade, facilidade de uso e reversibilidade deverão ser avaliadas (5).  

As reações adversas devem ser monitoradas no acompanhamento de usuárias de anticoncepcionais, 
pois muitas vezes são motivo para abandono do tratamento contraceptivo ocasionando gravidez não 
planejada. Muitas vezes para contornar situações adversas ou mesmo para se beneficiar de certas ações 
hormonais, uma mudança na dose ou no tipo de anticoncepcional deve ser considerada. 

A composição hormonal é que vai determinar possíveis benefícios não contraceptivos ou potenciais 
riscos às usuárias. As respostas individuais aos hormônios nem sempre serão as mesmas, mas certos 
efeitos são bem definidos e a escolha por uma formulação específica e o tipo de progestagênio pode 
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fazer diferença. Desta forma, os principais fatores a serem analisados no momento da prescrição são 
presença de estrógenos na formulação e qual a progestina contida no contraceptivo. A seguir estão 
descritas as principais características intrínsecas dos hormônios contidos nos contraceptivos 
hormonais disponíveis atualmente no Brasil. 

 

3. ESTRÓGENOS 

Fisiologicamente, os estrogênios são produzidos pelo ovário, placenta e córtex adrenal. Os principais 
estrogênios naturais são a estrona, o estriol e o estradiol, porém foram realizadas alterações químicas 
nas suas estruturas químicas a fim de obter melhores perfis farmacocinéticos (6). Atualmente, os 
componentes estrogênicos presente nos contraceptivos combinados brasileiros são o etinilestradiol, 
enantato de estradiol, o cipionato de estradiol e o valerato de estradiol.  

Os estrogênios são capazes de diminuir o colesterol total, o LDL-colesterol e aumentar o HDL-colesterol, 
podendo prover proteção vascular. Quanto menor o nível de colesterol LDL circulante, menor o risco de 
obstrução coronariana. O estrogênio também exerce ação vasodilatadora sobre o endotélio por 
estimular a síntese de óxido nítrico, o que contribui para uma perfusão sanguínea adequada (7). No 
metabolismo glicídico, provoca aumento discreto na glicemia e nos triglicerídeos (8). 

O etinilestradiol produz alterações no sistema de coagulação que culminam em um aumento da geração 
de trombina. O aumento nos fatores de coagulação e a redução dos inibidores naturais da coagulação 
(proteína S e antitrombina), produzem um leve efeito pró-coagulante (6,9). O risco de 
tromboembolismo venoso (TEV) é dependente da sua dosagem, doses maiores que 50 µg estão 
associadas a um aumento de duas vezes no TEV. As preparações disponíveis atualmente apresentam 
dosagens de etinilestradiol menores que 50 µg), sendo consideradas seguras para pacientes sem fatores 
de risco (10). Entretanto, eventos trombóticos venosos não dependem apenas da dose de estrogênio 
utilizado. Contraceptivos combinados com progestinas de terceira geração (gestodeno e desogestrel) 
estão associados a um risco duas vezes maior de TEV, comparados aos contendo progestina de segunda 
geração (levonorgestrel) (10-11). O cipionato de estradiol e o valerato de estradiol causam menor 
impacto na hemostasia (6,10). 

Estrogênio exógeno na circulação sanguínea ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e causa 
retenção de água e sódio. O etinilestradiol altera a pressão arterial mesmo em baixas doses, mas em 
mulheres saudáveis essa alteração não traz repercussões clínicas. Hipertensas podem optar por 
contraceptivos somente com progestágeno ou por contraceptivos combinados com progestágeno que 
possua propriedades antimineralocorticoide capaz de neutralizar o efeito do estrogênio (8,10).  

Os efeitos colaterais de anticoncepcionais contendo estrógenos e progestinas nem sempre são diretos 
ou possíveis de predizer, pois os hormônios podem interagir tanto de forma sinérgica quanto 
antagônicas. Os efeitos adversos relacionados aos estrogênicos incluem náuseas, ganho de peso rápido e 
cíclico, aumento do tamanho das mamas, retenção de líquidos, complicações tromboembólicas, acidente 
vascular cerebral (AVC), leucorreia, adenoma hepatocelular, câncer hepatocelular, crescimento de 
miomas, telangiectasias (1,9). 

 

4. PROGESTÓGENOS 

A progesterona é o único progestágeno natural, produzido pelo corpo lúteo ovariano após a ovulação, 
pela placenta durante a gestação, pelas adrenais e pelo sistema nervoso. As progestinas são hormônios 
sintéticos derivados da progesterona ou da testosterona que tentam mimetizar o efeito da progesterona 
(7,12). Estas substâncias interagem com diferentes receptores esteroides podendo apresentar 
propriedades progestogênica, antigonadotrópica, estrogênicas, antiestrogênicas, androgênicas, 
antiandrogênica, glicocorticoide ou antimineralocorticóide. O Quadro 1 apresenta um comparativo das 
ações farmacológicas das atuais progestinas usadas em contraceptivos hormonais disponíveis 
comercialmente no Brasil.  
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Quadro 1 – Comparativo das ações farmacológicas das progestinas usadas em contraceptivos 
hormonais disponíveis comercialmente no Brasil 
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17α-OH progesterona (pregnanas) 

Acetato de Ciproterona + + - + - ++ + - 

Acetato de Clormadinona + + - + - + + - 

AMP* + + - + ± - + - 

ADHP** + - - + - ± - ± 

19-Norprogesterona (norpregnanas) 

Nomegestrol + + - + - ± - - 

19-nortestosterona (estranas) 

Noretisterona + + + + + - - - 

19-nortestosterona (gonanas) 

Desogestrel + + - + + - - - 

Dienogeste + + ± ± - + - - 

Gestodeno + + - + + - + + 

Levonorgestrel + + - + + - - - 

Norelgestromina*** + + - + + - - - 

Análogo da Espironolactona 

Drospirenona + + - + - + - + 

*AMP: Acetato de Medroxiprogesterona; ** ADHP: Acetofenido de Diidroxiprogesterona (Algestona 
Acetofenida); ***Metabólito ativo do norgestimato.  

Fonte: Adaptado de Regidor; Schindler, 2017 (13). 

 

As atividades progestogênica e antigonadotrófica são responsáveis pelo efeito contraceptivo, através da 
inibição da secreção de GnRH, FSH e LH. A supressão da liberação de gonadotrofinas não permite que 
ocorra a ovulação, diminui a contratilidade das tubas uterinas reduzindo o transporte ovular, altera o 
endométrio dificultando a nidação e aumenta a viscosidade do muco cervical de forma a evitar a 
penetração dos espermatozoides (2,16). Além de ações progestagênicas e antigonadotróficas, todas as 
progestinas apresentam também capacidade antiestrogênica com efeito de regulação negativa sobre os 
receptores estrogênicos (12). O Quadro 2 apresenta a relevância clínica dos efeitos farmacológicos 
secundários das progestinas. 
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Quadro 2 - Relevância clínica dos efeitos farmacológicos secundários das progestinas 
 

Atividade Progestinas Relevância clínica 

Estrogênica 
Dienogeste 
Noretisterona 

O risco de trombose está associado a um maior poder 
estrogênico e maior poder antiandrogênico das progestinas. 
O dienogeste apresenta este dois efeitos, aumentando seu 
risco para TEV. A noretisterona tem menor risco porque 
associa efeito estrogênico com androgênico (11). 

Antiandrogênica 

ADHP** 
Ciproterona 
Clormadinona 
Dienogeste 
Drospirenona 
Nomegestrol 

Podem competir pelo receptor de androgênio ou ligar-se à 
enzima 5-alfarredutase, diminuindo a conversão da 
testosterona em seu metabólito ativo diidrotestosterona. A 
diminuição de androgênios pode levar a efeitos negativos 
como degeneração óssea e redução da força muscular. 
Entretanto, os seus efeitos sobre as glândulas sebáceas e 
folículos pilosos podem beneficiar o controle de afecções 
como hirsutismo, acne e seborreia (8,16). O acetato de 
ciproterona é a mais trombogênica das progestinas pois é a 
progestina com maior poder antiandrogênico (11).  

Androgênica 

AMP* 
Noretisterona 
Desogestrel 
Gestodeno 
Levonorgestrel 
Norelgestromina*** 

Promove uma influência negativa sobre o metabolismo dos 
lipídeos, favorecendo o aumento do colesterol total e do 
LDL-colesterol e uma diminuição do HDL-colesterol. Os 
progestágenos de maior potencial androgênico também 
agem metabolismo glicídico, por provocar aumento da 
resistência insulínica (9,15). O levonorgestrel tem sido 
relacionado a um menor risco para TEV do que o 
desogestrel ou gestodeno. Estes últimos possuem a 
característica em comum de serem menos androgênicos 
que o primeiro. Segundo a literatura, quanto maior efeito 
androgênico (ou menor poder estrogênico) da progestina, 
menor o risco de trombose. 

Glicocorticoide 

Ciproterona 
Clormadinona 
AMP* 
Gestodeno 

Capacidade de retenção de sódio (18), promovem redução 
da resposta inflamatória e diminuição da produção óssea 
por inibição da formação de osteoblastos. Além, disso 
ativam o sistema de coagulação através da estimulação da 
agregação plaquetária por causar maior expressividade dos 
receptores da trombina (16,19) e gerar desregulação da 
produção de óxido nítrico (vasodilatador) no endotélio dos 
vasos (20). 

Antimineralocorticóide 
ADHP** 
Gestodeno 
Drospirenona 

Gera menor reabsorção de sódio e maior diurese, reduzindo 
a retenção de líquidos e os sintomas relacionados a esse 
efeito (aumento de peso, edema, dor e intumescimento das 
mamas). A menor retenção de água também favorece a não-
indução de hipertensão arterial secundária (9,16). 

*AMP: Acetato de Medroxiprogesterona; ** ADHP: Acetofenido de Diidroxiprogesterona (Algestona 
Acetofenida); ***Metabólito ativo do norgestimato. 

 

5. ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS COMBINADOS 

Anticoncepcionais combinados (AC) são formulações que associam etinilestradiol ou estradiol com 
diferentes tipos de progestógenos. As progestinas são responsáveis por impedir a ovulação e os 
estrogênios são responsáveis pelo sangramento de retirada, ou seja, regular o ciclo e tornar o 
sangramento previsível. Métodos exclusivamente de progestogênios podem causar alterações no 
sangramento menstrual (16). Os AC podem ser encontrados nas formas farmacêuticas pílulas de uso 
oral, comprimidos vaginais, anel vaginal, adesivo transdérmico e injetável mensal. Os Quadros 3 e 4 
apresentam os anticoncepcionais combinados contendo etinilestradiol e estradiol disponíveis no Brasil, 
respectivamente. 
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Quadro 3: Anticoncepcionais combinados contendo etinilestradiol (EE) disponíveis no Brasil 

EE (µG) PROGESTOGÊNIO / DOSE (MG) UNIDADES  NOMES COMERCIAIS 

COMPRIMIDO ORAL 

30 Clormadinona 2 21 CPR Aixa, Belara, Genérico. 

20 Levonorgestrel 0,10 21 Level, Miranova. 

30 Levonorgestrel 0,15 21 

Nordette, Ciclo 21, 
Microvlar, Gestrelan, 
Nociclin, Ciclofemme, 
Genérico. 

50 Levonorgestrel 0,15 21 Neovlar, Evanor. 

20 Desogestrel 0,15 21 
Mercilon, Malu, Minian, 
Primera 20, Femina, 
Genérico. 

30 Desogestrel 0,15 21 
Microdiol, Primera 30, 
Genérico. 

15 Gestodeno 0,06 28 
Adoless, Minima, Tantin, 
Tamisa 15. 

15 Gestodeno 0,06 24 
Minesse, Alexa, Lizzy, 
Mirelle, Siblima, Genérico. 

20 Gestodeno 0,075 21 

Femiane, Allestra 20, 
Diminut, Ginesse, 
Harmonet, Micropil, 
Previane, Tamisa 20, 
Genérico. 

30 Gestodeno 0,075 21 

Minulet, Allestra 30, 
Fertnon, Gynera, 
Prevyasm, Tamisa 30, 
Genérico. 

30 Gestodeno 0,075 28 Gestinol, Genérico. 

20 Drospirenona 3 24 
Yaz, Diva 20, Iumi, Molièri 
20, Niki, Genérico. 

20 Drospirenona 3 28 Elani 28, Genérico. 

30 Drospirenona 3 21 

Dalyne, Diva, Elani Ciclo, 
Elô, Liara, Lyllas, Molièri 
30, Yang 30, Yasmin, 
Genérico. 

30 Drospirenona 3 28 Elani 28 

35 
Acetato de 
Ciproterona 

2 21 

Diane 35, Artemidia 35, 
Diclin, Ferane 35, Lydian, 
Repopil 35, Selene, Tess, 
Genérico. 

40 
30 

Desogestrel 
0,025 
0,125 

7 
22 

Gracial 

20/0/0 Desogestrel 0,150/0/0 21/5/2 Mercilon Conti 

30/40/30 Levonorgestrel 0,05/0,075/0,125 6/5/10 Triquilar 

50/75/125/50 Levonorgestrel 0,03/0,04/0,03/0,03 6/5/10/7 Levordiol 

30/10 Levonorgestrel 0,150/0 84/7 Seasonique 

COMPRIMIDO VAGINAL 

50 Levonorgestrel 0,25 21 CPR Lovelle 

ANEL VAGINAL 

2700 Etonogestrel 11,7 1 anel vaginal Nuvaring 

ADESIVO TRANSDÉRMICO 

600 Norelgestromina 6 3 adesivos Evra 

Fonte: Bulário Anvisa, 2021 (17). 
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Quadro 4 - Anticoncepcionais combinados contendo estradiol disponíveis no Brasil 

ESTRÓGENO PROGESTOGÊNIO UNIDADES NOMES COMERCIAIS 

COMPRIMIDO ORAL 

Valerato de estradiol 
(0/2/3/0/0 mg) 

Dienogeste  

(3/2/2/1/0 mg) 
2/5/17/2/2 Qlaira 

Estradiol  

(2,5/0 mg) 

Nomegestrol  

(1,5/0 mg) 
24/4 Stezza 

INJETÁVEL MENSAL 

Enantato de estradiol  

10 mg/mL 

Algestona acetofenida  

150 mg/mL 
1 ampola 

Aldijet, Ciclovular, Dáiva, 
Preg-less, Pregnolan, 
Genérico. 

Cipionato de estradiol  

5 mg/0,5 mL 

Acetato de medroxiprogesterona  

25 mg/0,5 mL 
1 ampola Cyclofemina, Depomês. 

Valerato de estradiol  
5 mg/mL 

Enantato de noretisterona  
50 mg/mL 

1 ampola 
Mesigyna, Noregyna, 
Genérico. 

Fonte: Bulário Anvisa, 2021 (17). 
 

A administração de anticoncepcionais combinados faz com que a produção de hormônios pelo ovário 
seja bloqueada, suprimindo o crescimento do endométrio. Entretanto, ainda ocorre um pequeno 
desenvolvimento secundário à presença de etinilestradiol e a retirada deste hormônio durante a pausa 
do contraceptivo combinado causa descamação do endométrio.  O sangramento uterino deveria ser 
sempre previsível e de menor duração. Entretanto, concentrações muito baixas de estrógenos não 
geram estímulo sobre o endométrio fazendo com que ao longo do tempo predomine o efeito 
progestogênico o qual gera atrofia. Frequentemente, pílulas contendo 15 μg de etinilestradiol não 
induzem o sangramento de retirada (21). 

As principais contraindicações à contracepção hormonal combinada incluem: lactantes, combinação de 
fatores de risco cardiovascular (obesidade, tabagismo, idade), fatores de risco tromboembólicos 
venosos (trombofilia, histórico familiar, imobilização por longo período, trombose venosa profunda com 
terapia anticoagulante), fatores de risco arterial específicos (hipertensão, enxaqueca com aura, doença 
cardíaca valvular, doença cardíaca isquêmica passada) (1,16,23). 

Os benefícios dos contraceptivos combinados incluem a regulação do ciclo menstrual, diminuição da 
dismenorreia, redução de sintomas de tensão pré-menstrual (TPM), diminuição em casos de fluxo 
menstrual intenso e sangramento de escape. O emprego de progestinas com efeitos antiandrogênicos, 
por meio de diferentes mecanismos hormonais, apresentam potencial para melhorar acne e hirsutismo 
em usuárias (21). Pacientes com hipercolesterolemia podem se beneficiar dos efeitos dos estrógenos em 
diminuir o colesterol total e o LDL-colesterol, além de aumentar o HDL-colesterol. Nestes casos, as 
progestinas de escolha poderão ser: desogestrel e drospirenona por aumentar os níveis de HDL; 
gestodeno ou norgestimato por diminuírem os níveis de LDL (24). Usuárias de contraceptivos 
combinados apresentam redução dos riscos de câncer de endométrio, ovário e intestino (21). 

 

5.1 COMPRIMIDOS ORAIS 

Os anticoncepcionais orais combinados na forma de comprimidos (AOC) podem conter quantidade fixa 
(monofásico) ou variada (bifásicos e trifásicos) de estrógenos e progestógenos ao longo do ciclo. Os 
bifásicos e trifásicos não apresentam vantagens em relação aos monofásicos (22). Os AOCs consistem de 
um método temporário e reversível, com amplo acesso e facilidade de uso. As principais desvantagens 
desta forma de uso é ser passível de esquecimento, além de sua efetividade de contracepção poder ser 
afetada em casos de vômito e diarreia. A eficácia contraceptiva pode ser reduzida na ocorrência de 
vômitos 2 horas após a administração do comprimido, ou se ocorrer diarreia intensa por mais de 24 
horas. 
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5.2 COMPRIMIDO VAGINAL 

Os comprimidos vaginais contendo levonorgestrel 250 µg e etinilestradiol 50 µg devem ser inseridos no 
interior da vagina diariamente sempre na mesma hora do dia. Os níveis plasmáticos máximos de ambos 
hormônios são alcançados em até 4 horas após administração. Ao encerrar a cartela de 21 comprimidos 
faz-se um intervalo de 7 dias quando ocorre o fluxo menstrual (17). Ao evitar o metabolismo da 
primeira passagem hepática, produz menores alterações no metabolismo lipídico e das 
apolipoproteínas representando menor risco cardiovascular (14,25). A via vaginal apresenta também a 
vantagem de produzir menores efeitos adversos gástricos. A via vaginal proporciona menores picos 
plasmáticos hormonais e com isso melhoram a tolerabilidade aos anticoncepcionais hormonais em 
adolescentes, por exemplo, que são mais propensas às náuseas provocadas pelos contraceptivos orais 
(17).  

 
5.3 ANEL VAGINAL 

O anel vaginal libera diariamente 15 µg de etinilestradiol e 120 µg de etonogestrel (metabólito ativo do 
desogestrel) os quais são absorvidos pela mucosa vaginal (4, 22). Ao evitar a absorção gastrointestinal e 
o efeito de primeira passagem hepática, a via vaginal permite o uso de doses mais baixas e o alcance de 
concentrações sanguíneas constante dos hormônios (2,6). O anel de silicone deve ser inserido na vagina 
pela própria usuária e retirado em três semanas, com uma semana de pausa. O nível sérico dos 
hormônios aumenta logo após a introdução do anel até alcançar um platô o qual é mantido por 21 dias. 
A vantagem desta forma é o baixo potencial de esquecimento, porém a desvantagem é que o anel não 
pode permanecer por mais de três horas fora da vagina por perder a efetividade.  

 

5.4 ADESIVO TRANSDÉRMICO 

O adesivo é um sistema que libera 150 µg de norelgestromina (metabólito ativo do norgestimato) e 20 
µg de etinilestradiol diariamente para a circulação sistêmica (4, 22). Em comparação com os 
contraceptivos via oral, os níveis plasmáticos dos hormônios são mais baixos, porque são evitados o 
metabolismo hepático de primeira passagem e a degradação das enzimas gastrointestinais (2). O 
adesivo pode ser colocado nas nádegas, na parte superior do braço, no abdômen inferior ou na parte 
superior do tronco, excluindo a mama. Deve ser colocado um adesivo novo a cada semana, durante 3 
semanas, e não deve ser aplicado durante a quarta semana. Após a aplicação, o nível sérico dos 
hormônios aumenta gradualmente ao longo das primeiras 48 a 72 horas, até alcançar um platô que 
permanece constante por 21 dias (2). O adesivo tem a vantagem de baixo potencial de esquecimento. 
Entretanto, como não há flutuações na concentração sérica dos hormônios, os níveis sanguíneos 
alcançados conseguem manter a eficácia contraceptiva mesmo se houver um atraso de 2 dias na troca 
do adesivo.  A desvantagem dos adesivos é que o descolamento o pode afetar a efetividade na 
contracepção (4, 22). 

 

5.5 INJETÁVEL MENSAL 

O contraceptivo injetável tem a vantagem de baixo potencial de esquecimento, representando uma 
alternativa para mulheres com doença mental. Além disso, o uso injetável favorece a adesão de usuárias 
que não se adaptam devido ao desconforto gastrointestinal causado pelas pílulas. A via intramuscular 
tem como vantagem a não ocorrência do efeito de primeira passagem no fígado (14). Os 
anticoncepcionais combinados injetáveis contêm sais de estradiol que são análogos aos estrógenos 
fisiológicos, que em comparação ao etinilestradiol apresentam pouco ou nenhum efeito sobre a pressão 
arterial, hemostasia e coagulação, metabolismo de carboidratos e lipídeos (17). 

 

5.6 ANTICONCEPCIONAIS ORAIS SOMENTE COM PROGESTOGÊNIOS  

O mecanismo de ação dos contraceptivos contendo apenas progestágenos são a anovulação (comum a 
todos os métodos anticoncepcionais hormonais), o espessamento do muco cervical impedindo a 
passagem de esperma, a atrofia endometrial gerando ambiente hostil para a nidação e alterar o 
peristaltismo na trompa de Falópio dificultando o transporte dos espermatozoides (1,6-7). O Quadro 5 
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apresenta todas as formulações de anticoncepcionais somente com progestogênios atualmente com 
registro ativo para comercialização no Brasil. 

 
Quadro 5 - Anticoncepcionais somente com progestogênios disponíveis no Brasil 

Progestogênio Apresentação Nomes Comerciais 

Comprimidos de uso oral 

Noretisterona 0,350 mg (35 cpr) Norestin, Genérico. 

Desogestrel 0,075 mg (28 cpr) Araceli, Cerazette, Juliet, Kelly, Nactali, Genérico. 

Injetáveis de uso trimestral 

Acetato de 
medroxiprogesterona 

150 mg (1 ampola) Contracep, Demedrox, Depo-Provera 150 

Contraceptivos de emergência 

Levonorgestrel 

0,75 mg (2 cpr) Dia D 

1,5 mg (1 cpr) 
Hora H Uno, Neodia, Posov, Postinor Uno, Pozato 
Uni, Genérico 

Fonte: Bulário Anvisa, 2021 (17). 

 

Os anticoncepcionais contendo apenas progestágenos são utilizados em mulheres que possuem 
contraindicação ao uso estrogênio, na anticoncepção de emergência ou durante a amamentação, pois 
não inibem a produção do leite (1,7). Os contraceptivos apenas com progestágeno reduzem a atividade 
proliferativa do endométrio e bloqueiam a síntese de prostaglandinas no músculo endometrial. Estas 
ações geram benefícios para as pacientes com endometriose e também em relação aos sintomas 
menstruais, como redução da frequência e intensidade do sangramento uterino e redução da 
dismenorreia. Além disso, progestágenos em uso contínuo reduzem a intensidade da enxaqueca 
menstrual (16).  

O efeito colateral mais frequente do uso contínuo de progestagênios é o sangramento irregular. Outros 
efeitos significativos são humor depressivo, dor sexual e ganho de peso (1,16). Todos anticoncepcionais 
orais somente com progestogênios atualmente disponíveis no Brasil apresentam ação androgênica, 
podendo causar acne, hirsutismo, entre outros efeitos relativos a esta característica farmacológica (8).  

As principais contraindicações da contracepção apenas com progestágeno incluem: suspeita ou 
confirmação de câncer de mama (1), doença hepática ativa, tumores hepáticos benignos e malignos, 
sangramento vaginal anormal não diagnosticado (16).  

Minipílulas 

Progestógenos usados isoladamente são noretisterona (noretindrona) e Desogestrel, hormônios que 
possuem meia-vida curta, o que faz com que a eficácia contraceptiva possa ser perdida em 27 horas 
após a última dose. Desta forma, estes anticoncepcionais devem ser administrados diariamente sempre 
ao mesmo horário. As minipílulas podem causar alterações no fluxo menstrual e amenorreia por não 
conter estrogênio na formulação (6).  

 

Pílula do dia seguinte 

Método contraceptivo para situações de emergência, principalmente nos casos de relação sexual 
desprotegida, não planejada, falha presumida no uso de outros métodos anticoncepcionais e em casos 
de violência sexual (14). 

As pílulas do dia seguinte ou contraceptivos de emergência contém apenas progestágeno em uma 
dosagem alta (1,5 mg), desta forma não são apropriados para o uso rotineiro. A eficácia do 
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contraceptivo de emergência depende do tempo que passa entre o coito e a sua administração. Se 
utilizado em até 72 horas pós-coito sua eficácia varia de 90 a 98% (16).  

O uso deste método hormonal pode tornar o ciclo irregular por um período, até que os processos 
fisiológicos da usuária retornem ao normal (14). Além disso, os principais efeitos colaterais são náuseas 
e vômitos, por isso recomenda-se a ingestão de antiemético 30 minutos antes de ingerir este 
medicamento.  Se ocorrer vômito dentro de 3-4 horas após a ingestão do comprimido, a dose deve ser 
repetida (14). 

 

Injetável trimestral 

Os contraceptivos injetáveis são administrados por via intramuscular profunda nos músculos glúteo ou 
deltoide em intervalos entre 12 a no máximo 13 semanas. A proteção de três meses favorece ao baixo 
potencial de esquecimento. Anemorreia ocorre na maioria das usuárias, representando ser uma 
alternativa para mulheres com queixa de fluxo menstrual intenso (6). Formas injetáveis podem ser uma 
opção para mulheres com doença mental, que não conseguem fazer uso de outros métodos 
contraceptivos. A via intramuscular tem como vantagem a não ocorrência do efeito de primeira 
passagem no fígado (14). 

 

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Com o avanço das pesquisas clínicas, as concentrações de hormônios nos contraceptivos foram 
diminuídas de modo a minimizar seus efeitos adversos, sem afetar a sua eficácia. Estas baixas 
concentrações fazem com que a presença de medicamentos que diminuam a biodisponibilidade do 
anticoncepcional, possam comprometer em muito o seu efeito. Mulheres em tratamento com fármacos 
que reduzem a concentração sanguínea dos hormônios devem utilizar métodos contraceptivos 
complementares para prevenir uma gestação indesejada. 

Até o presente momento, as interações relatadas na literatura consideradas clinicamente relevantes são 
mediadas principalmente por alterações no metabolismo dos esteroides contraceptivos (26). Entender 
o efeito de cada fármaco sobre o metabolismo hormonal se torna importante para avaliar a prescrição 
de contraceptivos. Uma interação medicamentosa pode reduzir ou aumentar os níveis plasmáticos 
hormonais, consequentemente, o resultado pode ser a ineficácia ou o aumento dos efeitos adversos.  

O etinilestradiol sofre metabolismo de Fase I por hidroxilação (~30%) via isoenzimas do citocromo 
P450 (CYP3A4 ~66% e CYP2C9 ~25%) e de Fase II por conjugação via sulfatação (~38%) e 
glucuronidação (~20%) (26). Assim, a prescrição concomitante com fármacos que afetam a atividades 
das isoenzimas do citocromo P450 (CYP3A4 e CYP2C9), das sulfotransferases e das 
glucuronosiltransferases deve ser avaliada. 

As progestinas mostram diferentes graus de envolvimento das isoenzimas do citocromo p450 no seu 
metabolismo devido à heterogeneidade de suas estruturas químicas e origens (testosterona e 
progesterona). A maioria das progestinas são metabolizadas pela CYP3A4, com exceção do desogestrel 
que sobre biotransformação pela CYP2C9 e CYP2C19 (27). Além disso, os progestógenos também 
sofrem reações de conjugação, mas não sofrem recirculação entero-hepática (26). 

Existem muito poucos estudos sobre as interações farmacocinéticas de anticoncepcionais 
exclusivamente com progestágenos. A maior parte dos estudos de interações medicamentosas foi 
realizada com contraceptivos orais combinados e mostra que o efeito dos inibidores ou indutores 
enzimáticos sobre os progestogênios é menor do que sobre o etinilestradiol (26). 

 

Indução do metabolismo hormonal 

Fármacos indutores enzimáticos aceleram o metabolismo dos contraceptivos orais, reduzindo as 
concentrações plasmáticas dos hormônios. O efeito máximo indutivo é comumente observado em 
algumas semanas e pode durar por até 28 dias após descontinuação do medicamento (28). Indutores do 
CYP3A4 incluem antiepilépticos (carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, topiramato, primidona, 
rufinamida) (29), rifampicina, rifabutina, barbitúricos, griseofulvina, terbinafina, barbexaclona, 
primidona, modafinila, bosentana. Inibidores de protease HIV (ritonavir e nelfinavir) e inibidores não 
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nucleosídicos da transcriptase reversa (nevirapina e efavirenz) também aumentam o metabolismo dos 
progestógenos, podendo causar ineficácia contraceptiva e resposta insatisfatória no tratamento da 
menorragia (1, 28, 30).  

Os medicamentos que induzem as enzimas hepáticas reduzem a eficácia dos contraceptivos. A indicação 
é o uso de um método de barreira durante todo o período de tratamento e por mais 28 dias após a 
finalização. Uma alternativa para mulheres que precisam usar fármacos indutores enzimáticos de forma 
contínua é uso do acetato de medroxiprogesterona injetável (DMPA), uma vez que a taxa de eliminação 
não sofre alteração (1).  

 

Inibição do ciclo êntero-hepático 

Os estrógenos são absorvidos pelo trato gastrintestinal para a corrente sanguínea e conduzidos para 
metabolização hepática. Os metabólitos são levados até a vesícula biliar e excretados juntamente com a 
bile para o trato gastrointestinal, onde uma parte volta para forma ativa através de hidrólise e pode ser 
reabsorvida aumentando sua biodisponibilidade.  Os antibióticos que eliminam as bactérias da flora 
intestinal provocam diarreia antibiótico-induzida, ocasionando uma redução da hidrólise estrogênica e 
do tempo de contato do hormônio com a superfície de absorção. Exemplos: ampicilina, cefalosporinas, 
cloranfenicol, clindamicina, metronidazol, penicilina, sulfonamidas, tetraciclinas e rifampicina (30). Os 
metabólitos inativos da progesterona não sofrem este tipo de interação medicamentosa, pois não são 
excretados na bile (3).  

 

Inibição do metabolismo hormonal 

Interações medicamentosas que aumentem a concentração plasmática dos hormônios teoricamente 
podem favorecer o surgimento de efeitos adversos. No caso de aumento das concentrações de 
estrogênios nos anticoncepcionais combinados, pode atrasar o sangramento de retirada. Inibidores do 
CYP3A4 clinicamente importantes identificados incluem eritromicina, claritromicina, ciclosporina, 
verapamil, fluconazol, itraconazol, cetoconazol, voriconazol, atazanavir, ritonavir, tacrolimus, etoricoxib, 
atorvastatina, rosuvastatina, fluoxetina, fluvoxamina, verapamil e diltiazem (28, 32). 

 

7. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

A revisão da farmacoterapia e o acompanhamento farmacoterapêutico estão dentre os diversos serviços 
farmacêuticos reconhecimentos atualmente pelo Conselho Federal de Farmácia. Nestes, o farmacêutico 
auxilia a usuária nas necessidades relacionadas aos seus medicamentos em uso, incluindo os 
contraceptivos. O farmacêutico durante o atendimento avalia e orienta a usuária em relação à 
farmacoterapia prescrita pelo médico, através de análise circunstancial das necessidades relacionadas 
aos medicamentos e da busca por possíveis problemas relacionados aos medicamentos (PRMs).  

A intervenção farmacêutica é realizada após análise detalhada da condição de saúde da usuária, da 
dosagem hormonal do contraceptivo, da forma de administração, das possíveis interações entre os 
medicamentos utilizados e da detecção de PRMs. A intervenção poderá ocorrer de forma direta com o 
paciente ou com o médico ou, ainda, de forma indireta através de um laudo farmacêutico encaminhado 
ao médico. O laudo farmacêutico deve conter a descrição detalhada da situação atual da paciente, com o 
parecer técnico desta condição encontrada.  

Na contracepção as principais intervenções farmacêuticas podem estar relacionadas a: dose e 
composição hormonal da formulação em uso, via de administração, indicação, contraindicação, 
interações medicamentosas, eventos adversos, além de orientações gerais de educação em saúde que 
possam ser importantes a saúde da mulher. O Quadro 6 resume as principais orientações farmacêuticas 
na dispensação de contraceptivos para usuárias em condições especiais de saúde.   
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Quadro 6 - Principais orientações farmacêuticas na dispensação de contraceptivos em condições 
especiais 

Condição Orientação Farmacêutica 

Acne Progestinas com efeito antiandrogênico (12,14). 

Amamentação Somente progestogênios, por não inibirem a produção de leite (7). 

Câncer de mama 
Atual: não utilizar método hormonal. Histórico >5 anos: Se não tiver outra 
alternativa, usar contraceptivos hormonais com acompanhamento médico (15). 

Cirrose descompensada 
Métodos hormonais são contraindicados. Se não tiver outra alternativa, usar 
somente progestogênios com acompanhamento médico (15). 

Diabetes 

A paciente diabética possui limitações importantes no uso de contraceptivos. Os 
estrógenos influenciam no metabolismo glicídico provocando um discreto aumento 
da glicemia na glicemia e aumentam o risco de tromboembolismo venoso.  
Entretanto, todas as progestinas usadas isoladas têm potencial androgênico que 
aumenta a resistência insulínica (15, 32). 

Dismenorreia 
Somente progestogênios ou anticoncepcionais orais combinados com doses menores 
que 35 µg de etinilestradiol (21). 

Endometriose Somente progestogênios por reduzir a atividade proliferativa do endométrio (16). 

Enxaqueca Somente progestogênios (15-16). 

Epilepsia 

Antiepilépticos (como carbamazepina, oxcarbazepina, felbamato, fenitoína e 
topiramato) podem reduzir as concentrações séricas do etinilestradiol por indução 
enzimática (1,28-29). Uma alternativa para mulheres que precisam usar fármacos 
indutores enzimáticos de forma contínua é uso do acetato de medroxiprogesterona 
injetável, pois a taxa de eliminação não sofre alteração (1). 

Fluxo menstrual intenso Anticoncepcionais orais combinados (21). 

Hipertensão estágio 1 
controlada e com menos 
de 35 anos 

Somente progestogênios ou contraceptivos combinados com progestinas com 
propriedade antimineralocorticoide capaz de neutralizar o efeito dos estrogênios 
(11). 

Hipertensão estágios 2 e 3 
não controlada 

Somente progestogênios, porque o etinilestradiol potencializa o risco para trombose 
arterial, AVE, IAM e altera o controle da PA nessas pacientes (10,15,21). 

Hipertrigliceridemia Somente com progestogênios (12,21). 

Hipercolesterolemia 

Podem ser utilizados contraceptivos combinados, pois o estrógeno diminui o 
colesterol total e o LDL-colesterol e faz aumentar o HDL-colesterol. Progestinas de 
escolha: desogestrel e drospirenona pois aumentam níveis de HDL; gestodeno ou 
norgestimato diminuem os níveis de LDL (24). 

Hipotireidismo 

Somente com progestogênios. Os estrogênios produzem uma elevação da proteína 
transportadora (TBG) do hormônio tireoidiano, aumentando a quantidade de 
levotiroxina ligada diminuindo sua ação. A tireoide em perfeito funcionamento 
compensa isso através da produção de mais levotiroxina (33). 

Hirsutismo Progestinas com efeito antiandrogênico (12,21). 

HIV 

Inibidores de protease HIV (ritonavir e nelfinavir) e inibidores não nucleosídicos da 
transcriptase reversa (nevirapina e efavirenz) podem reduzir as concentrações 
séricas do etinilestradiol por indução enzimática (1,28-29). Uma alternativa para 
mulheres que precisam usar fármacos indutores enzimáticos de forma contínua é 
uso do acetato de medroxiprogesterona injetável, pois a taxa de eliminação não sofre 
alteração (1). 

Idade > 35 anos Somente com progestogênios (15). 

Propensão a 
esquecimento 

Sugerir uso de adesivo transdérmico, contraceptivos injetáveis ou anel vaginal (32). 

Risco cardiovascular 
Somente progestogênios. O acetato de medroxiprogesterona é contraindicado pois 
pode agravar perfil lipídico e também o metabolismo glicídico por aumento da 
resistência insulínica (10,15). 

Risco para 
Tromboembolismo 
(Obesidade, diabetes, 
tabagismo ou trombose 
prévia). 

Somente com progestogênios não são associados a alterações marcantes nos 
parâmetros de coagulação e fibrinólise. O acetato de medroxiprogesterona é 
contraindicado pois pode agravar perfil lipídico e também o metabolismo glicídico 
por aumento da resistência insulínica (10,12,15). 

Sadia, não fumante e com 
menos de 35 anos. 

Anticoncepcionais orais combinados podem ser utilizados sem restrições (21). 

Sangramento de escape Uso de anticoncepcional combinado (32). 
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8. CONCLUSÃO 

A seleção do contraceptivo hormonal pelo clínico deve estar fundamentada em uma análise criteriosa da 
usuária e sua condição biopsicossocial. Diversos são os fatores que influenciam no alcance de uma 
contracepção ideal, com mínimos resultados negativos associado ao seu uso e com máximos benefícios. 
A presença ou não de estrógenos e o tipo de progestina são fatores cruciais a serem alinhados com a 
situação clínica atual da usuária. Nesta definição, também devem ser analisados a dosagem, precauções 
de uso, contraindicações, presença de interações com outros medicamentos em uso, correta 
administração e adesão ao tratamento. O serviço farmacêutico tem como objetivo garantir a efetividade 
contraceptiva, através de uma análise situacional, orientações ao paciente e realização de intervenções 
necessárias. A relação médico-paciente-farmacêutico contribui para a saúde, a segurança e a eficácia da 
terapia contraceptiva da usuária.  
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Capítulo 13 
 

Uso da fitoterapia no combate a pediculose 
 

 
Cinthia Celene Benck de Lima 

 

 

Resumo: Este trabalho teve como temática uma atividade prática em sala de aula 

como eixo central, englobando assuntos sobre, biologia, química, matemática e plantas 

medicinais. Substituir o verbalismo das aulas expositivas por atividades experimentais 

conduz o aluno a pensar, levantar problemas e buscar soluções, desencadeando o 

raciocínio através do levantamento de hipóteses. A experimentação no ensino de 

ciências possibilita que o aluno inter-relacione o fenômeno experimentado, com o 

conhecimento teórico, que conduze a resolução de problemas práticos; no caso a 

pediculose. Fazer ciência envolve o conhecimento teórico sobre o que é pediculose, 

como é transmitido e combatido. Como usar a fitoterapia, cálculos de medidas, volume 

e peso. Comportamentos químicos são analisados e colocados em prática. A condução 

da atividade envolve conhecimentos químicos, através dos componentes ativos 

presentes na arruda e no alecrim (componentes fitoterápicos) e no sabão de côco. 

Cálculos matemáticos para determinação do volume final do produto a ser obtido 

também são importantes e conduzem o aluno a trabalhar com a quantidade que se 

desejar obter do shampoo. Ao produzirem o shampoo os alunos principalmente do 

ensino fundamental partem da concepção que fazer ciência não está tão longe de sua 

realidade, e nem envolve a necessidade de laboratórios e centros de pesquisas. Os 

alunos ao desenvolver o shampoo para pediculose tornam-se agentes multiplicadores 

de conhecimento, atuando na melhoria de sua comunidade local. 

 

Palavras-chave: Biologia. Química. Plantas Medicinais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao substituir o verbalismo das aulas expositivas, e as atividades baseados na leitura e interpretação de 
resumos apresentados em livros didáticos por atividades experimentais, o professor de Ciências conduz 
o aluno a pensar, levantar problemas e buscar soluções. O aluno desencadeia o raciocínio através do 
levantamento de hipóteses. A atividade prática pode dependendo da sua condução, representar uma 
forma de modelo cognitivo no qual o ensino e a aprendizagem são vistos como ‘’convites’’ à exploração e 
descoberta e, o aprender a pensar assume maior importância que o simples assimilar de informações. 

O uso da Fitoterapia ao combate a pediculose caracteriza-se na realização de uma atividade prática, que 
engloba o conhecimento teórico de várias áreas do conhecimento na área de ciências como alguns 
fundamentos: de biologia, química e matemática. O objetivo principal de todo esse trabalho é 
demonstrar que fazer ciências, pode e deve estar relacionado com a realidade social onde o aluno está 
inserido. E ao aliar conhecimentos teóricos com a produção prática pode fornecer um produto de 
grande utilização não só para a comunidade escolar, mas, se expandir para toda a comunidade onde à 
escola está inserida. O aluno através de seu conhecimento pode ser um multiplicador do conhecimento 
adquirido em sala de aula. (Grifo nosso). 

Todos os passos da elaboração do shampoo usado no combate à pediculose envolvem produtos 
acessíveis, de fácil aquisição, de modo que todo trabalho está baseado na seguinte concepção: a 
atividade prática pode ter como resultado o desenvolvimento de uma ação efetiva e eficaz, muito além 
dos limites físicos da escola. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A infestação por piolho da cabeça (Pediculus capitis), também conhecida como pediculose, é um 
problema recorrente na população mundial, acometendo, sobretudo crianças em idade escolar 
atrapalhando o rendimento na escola devido à diminuição da auto-estima e por comprometer suas 
atividades diárias. Na escola muitas atividades e brincadeiras são desenvolvidas em grupo favorecendo 
a transmissão pelo contato direto entre as crianças. 

Estudos mostraram que orientações sobre prevenção quanto à pediculose dadas a um grupo de mães 
levaram a uma queda significativa na freqüência da infestação. Além disso, os professores também 
exercem uma forte influência orientando os pais. Foi observado, no México, que as escolas onde os 
professores não forneciam informação sobre prevenção e controles da pediculose apresentavam um 
grande número de crianças infestadas e, uma pesquisa realizada em Botucatu, São Paulo, entrevistando 
os pais de 118 crianças, 65% afirmaram que o sono de seus filhos é afetado quando o piolho está 
presente; um número menor (18%) relatou causar irritação nas crianças (Alencar et al. 2005). 

Ainda não se sabe o quanto estes sintomas comprometem o aprendizado, porém, muitas crianças são 
ridicularizadas pelos colegas e abaladas na sua auto-estima, podendo ser causa do baixo aprendizado e 
abandono da escola.  

Atualmente a principal forma de combate à pediculose, utilizada pela população, são os tratamentos 
químicos, estes são facilmente encontrados na farmácia ou fornecidos pelos postos de saúde, mas na 
maioria dos casos tem se constatado que estão sendo utilizados de forma incorreta. A utilização de 
dosagens baixas (quando usado com o cabelo molhado) é um dos principais fatores que leva ao 
aparecimento da resistência (Burgess, 1995). 

O diagnóstico incorreto leva a aplicação de pediculicidas sem necessidade e ao mau uso dos produtos 
químicos (Monsen e Keller, 2002), levando ao gasto desnecessário de dinheiro, por parte dos pais de 
família e do governo. O uso repetitivo do medicamento pode causar o aparecimento de resistência na 
população de piolhos. Piolhos resistentes aos piretróides, droga utilizada no controle, varia entre as 
populações de piolho. Um exemplo disso é o que ocorreu em Buenos Aires, a taxa de resistência mais 
baixa foi em torno de 2% e a mais alta em 89% (Vassena et al., 2003), assim, se mostrando uma forma 
incorreta e ineficiente ao combate. 

 

A utilização indiscriminada e o mau uso dos piretróides podem levar à 
adoção de medidas de controle danosas a criança. Em contra partida o uso do 
pente fino como forma de tratamento é mais barato e vem sendo muito 
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utilizado em países desenvolvidos, sua eficiência pode ser superior ao 
tratamento químico (HILL et al, 2005). O pente fino quando utilizado para 
diagnóstico chega a ser cinco vezes mais eficiente do que as outras formas 
empregadas para a verificação da presença da pediculose em escolares 
(MUMCUOGLU et al, 2001). 

 

Nos últimos sete anos vários novos conhecimentos foram obtidos em relação à biologia do piolho da 
cabeça, estas informações são de grande ajuda aos pais e professores no manejo da pediculose no lar e 
na escola. Os piretroídes possuem muitos efeitos colaterais e seus dois principais princípios ativos são: 
Deltametrina e Permetrina, que possuem os seguintes  nome comerciais: Deltacid, Escabin, Delatametril, 
possuindo como forma de apresentação loção, shampoo solução e sabonete. (Pessoa, 1994). 

Os piretroídes atuam sobre as células nervosas do parasita. Como efeito colateral eles podem ocasionar: 
irritação local, prurido, ardor, hiperemia, exantema, formigamento e dormência local. Se absorvidos 
podem causam cefaléia, distúrbio respiratório, gastrointestinal e cardiovascular. Outro produto muito 
utilizado é o Benzoato de Benzila, que tem como nomes comerciais: Arcasam 25%, sendo sua forma de 
apresentação loção ou solução e sabonete. Seus efeitos colaterais mais comuns são: irritação da pele em 
crianças que ocorre em 25%, quando utilizado em forma de solução, vertigens, cefaléia, náusea, vômito, 
diarréia, convulsão, dispnéia, cianose, e colapso vascular. (Pessoa, 1994). 

Em contrapartida as tinturas de alecrim e arruda, apresentam com efeitos colaterais quando utilizados 
de forma externa, apenas, irritação local, em 2% dos pacientes. Por isso a utilização da escolha de 
componentes fitoterápicos para a realização desse produto. 

 

2.1 PEDICULUS HUMANUS 

Os Anoplura são comumente denominados piolhos. Compreende esta ordem insetos pequenos de 
metamorfose incompleta, ápteros, achatados dorsoventralmente. Antenas curtas com 03 a 05 
segmentos. Olhos geralmente reduzidos ou ausentes, peças bucais retraindo-se no interior da cabeça 
quando em recursos. Segmentos torácicos, via de regra, soldados, Parasitam exclusivamente mamíferos. 
(Pessoa, 1994). 

O Pediculus humanus, pode parasitar o corpo e a cabeça do homem. Os piolhos encontrados na cabeça do 
homem diferem muito pouco dos do corpo, desde modo foram considerados espécies diferentes e 
denominados corporis e capitis por Der Geer. Esta opinião foi aceita por mais de 100 anos ainda que os 
caracteres morfológicos de ambos fossem muito coincidentes. Hoje, todos os entomologistas, de acordo 
com os estudos de Keilin e Nutall (1919) e de Ferris (1935), consideram-nos uma única espécie, com 
duas raças biológicas- Pediculus humanus humanus (o piolho da cabeça) e Pediculus humanus  corporis 
(o piolho do corpo). 

As diferenças biológicas, porém, são mais decisivas, pois os piolhos da cabeça cimentam os ovos na base 
do cabelo e são mais ativos a baixas temperaturas do que os do corpo, possivelmente porque vivem 
expostos a temperaturas mais baixas. Por sua vez, os piolhos do corpo cimentam seus ovos nas dobras 
internas das vestes. Mesmo assim, piolhos, com caracteres morfológicos permitindo classificá-los como 
P. h. humanus, têm sido encontrados na superfície do corpo, o mesmo acontecendo aos do corpo, P. h. 
corporis, observados ocasionalmente na cabeça. Daí, pode se concluir que ambas as raças ocupam 
comumente o mesmo território, tendo freqüentemente oportunidades de intercruzar-se. (Pessoa, 1994). 

Morfologia externa: Corpo alongado com uma cabeça ovóide, tórax sem segmentação aparente e 
abdome segmentado, medindo cerca de 3/5 do comprimento do corpo. Macho menor do que a fêmea. 
Cabeça com dois olhos simples laterais; situa-se anteriormente aos mesmos um par de antenas com 
cinco segmentos. A fronte, adiante da qual se projeta o clípeo, localiza-se entre os olhos e as antenas. O 
aparelho sugador, retrátil, está colocado em uma bainha espinhosa e penetra na pele, onde se fixa por 
meio de ganchos da bainha. Pernas robustas com cinco segmentos; tíbias mais longas do que os 
fêmures, recurvadas, com uma saliência na extremidade distal, saliência esta que, opondo-se à garra do 
tarso unissegmentado, permite ao piolho manter-se fixado ao pêlo ou fibras. Abdome com nove 
segmentos; lateralmente as placas pleurais se quitinizam e apresentam seis espiráculos abdominais. O 
último segmento do macho, mais estreito e mais redondo que o da fêmea, apresenta na superfície dorsal 
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um edeago quintinizado nas fêmeas o segmento posterior do abdome é bifurcado com a vulva na face 
ventral. (Pessoa, 1994). 

Reprodução: Após a fecundação, se a fêmea se alimentar continuamente, inicia a postura após 24-36 
horas (Nutall, 1917); mas o período pré-postural aumenta para cerca de quatro dias se a fêmea se 
alimentar intermitentemente (Buxton, 1947).  A postura do P. h. humanus é feita nos cabelos, onde os 
ovos são fixados por uma substância cimentante. O número de ovos varia com a subespécie e as 
condições de temperatura. Estudos experimentais de Busvine (1948) mostram que a 30 C, temperatura 
considerada ótima, o P. h. humanus põe, em média, 57 ovo por eclosão. 

Os ovos vulgarmente conhecidos por lêndeas possuem formatos ovóides, medem 0,8 mm de 
comprimento e apresentam opérculo na extremidade mais larga. O período de incubação dos ovos varia 
com as condições externas, em particular com a temperatura. (Tieney, 1995). 

A 30º C, considerada temperatura ótima, Busvine (1948) observou a média de oito dias e meio, 
resultado que está de acordo com os obtidos por outros autores. O piolho nutre-se exclusivamente de 
sangue, em todos os estágios de sua existência. Parece que se alimenta diversas vezes ao dia, e calcula-se 
que uma fêmea retire aproximadamente 01 mg de sangue, seu próprio peso em jejum sendo cerca de 03 
mg. (Tieney, 1995). 

 

2.2 PEDICULOSE 

Os piolhos determinam duas modalidades de pediculose: a pediculose da cabeça, causada pelo Pediculus 
h. humanus e a do corpo P. h. corporis; para esse trabalho iremos considerar a parasitose pelo Pediculus 
h. humanus. 

 

2.2.1 HISTÓRICO 

Nos séculos passados a invasão pelos piolhos, a pediculose, era com a sarna, uma das moléstias mais 
freqüentes e mesmo uma das mais terríveis. A gravidade de ambas provinha do fato de não se conhecer 
sua terapêutica. 

Segundo Pessoa (1994) afirma que entre os romanos, os hábitos de limpeza e os banhos em profusão, 
opunham obstáculos ao excessivo desenvolvimento da parasitose. Na Idade Média, porém, o estado 
lamentável das condições de vida e tendência a se considerar o asseio corporal como grave pecado, 
destruíram toda e qualquer barreira ao desenvolvimento do parasita. Mesmo até o século XVIII o asseio 
corporal era raro. A peruca do Grande Rei (Luís XIV) tornou-se legendária por ser um ninho de piolhos. 

Nas guerras, devido à maior promiscuidade e mais rara mudança de roupas, podem os piolhos 
propagar-se em grande escala, transmitindo o tifo exantemático e a febre recorrente. Atualmente com a 
moda dos cabelos compridos, que dificulta a limpeza e a maior promiscuidade devida ao excesso de 
população nas cidades, principalmente nos bairros pobres, tem havido sensível aumento da pediculose 
da cabeça, sobretudo nas crianças de idade escolar. (Pessoa, 1994). 

 

2.2.2 SINTOMAS 

Na pediculose da cabeça o prurido mais ou menos constante pode ser o único sintoma; também, as 
escoriações conseqüentes ao coçar possibilitam lesões do couro cabeludo e infecções secundárias, como 
o impetigo e tumefação dos gânglios occipitais. O prurido das pápulas urticariformes, provocado pela 
picada, é mais intenso à noite, ou quando o paciente se deita. As coçaduras formam riscos lineares 
recobertos de sangue dessecado. O couro cabeludo se pigmenta e é intensa a coceira couro cabeludo, 
principalmente na região da nuca e atrás das orelhas. (Pessoa, 1994). 

 

2.2.3 MODOS DE TRANSMISSÃO 

A pediculose do couro cabeludo, provocada pela presença do Pediculus h. humanus,e lêndeas presas nos 
fios de cabelo, atinge preferencialmente crianças em fase escolar, e a transmissão acontece: 

a) Pelo contato pessoal (direto) dos indivíduos infestados. 
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b) Pelo uso coletivo de utensílios como: pente, boné, travesseiro, lenço de cabeça, presilha, almofada, 
etc. 

 
2.3 AÇÃO FITOTERÁPICA DO ALECRIM E ARRUDA 

A fitoterapia cresce em importância na medida em que o homem vai se tornando pequeno frente ao 
desenvolvimento tecnológico espantosos por ele mesmo criado. Este mesmo conhecimento tecnológico 
levou-o a perceber o quanto estava se afastando da natureza, de quem sempre tanto recebeu tão 
importante em sua composição e funções. 

Este assunto não se trata de uma terapia executada a partira das essências botânicas, praticada 
empiricamente, mas sim da fitoterapia originada no conhecimento empírico, respaldada por resultados 
de cromatografias, cortes histológicos, avaliações microscópicas e microbiológicas, confirmadas por 
ensaios farmacológicos e clínicos. 

 

2.3.1 ALECRIM 

Nome botânico: Rosmarinus officinalis L.  

Família: Lamiaceae (Labiatae). 

Porções aéreas utilizadas: Folhas e ramos floridos. 

Histórico: O alecrim foi utilizado por farmacêuticos desde a antiguidade. Os gregos e os romanos tinham 
o alecrim com grande estima. Esta planta não faltava em nenhum jardim medicinal no século XVI, sendo 
utilizado em cosmética e, queimado, era usado como incenso para purificar o ar. 

Com a reputação de desenvolver a memória, tornou-se o emblema da fidelidade para os namorados. Os 
espanhóis, dizem que foi o alecrim que protegeu a Virgem Maria na sua fuga para o Egito e que, quando 
o seu manto roçava as flores brancas, estas iam ficando azuis. Durante a peste, as pessoas carregavam 
ramos de alecrim na extremidade de paus e ao pescoço para os protegerem, quando passavam por áreas 
suspeitas. 

 

Constituintes, segundo o Teske (1997): 

Óleo essencial contendo principalmente: 

a) Pineno; 

b) Canfeno; 

c) Cineol; 

d) Borneol; 

e) Acetato de bornilla; 

f) Cânfora; 

g) Diterpenos; 

 

Possui também, segundo Teske (1997): 

a) Ácidos orgânicos; 

b) Saponina; 

c) Traços de alcalóides; 

d) Princípios amargos; 

e) Taninos. 
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Ação: Externamente atua com agente causador da morte do Pediculus h. humanus, quando utilizado sob 
a forma de tintura. 

Precauções no armazenamento: Por se tratar de tintura, armazenar em recipiente hermético, em 
ambiente seco e arejado, ao abrigo da luz solar. 

 

2.3.2 ARRUDA 

Nome Botânico: Ruta graveolens L. 

Família: Rutaceae 

Porção aérea utilizada: folha 

Histórico: Leonardo da Vinci e Michelangelo afirmaram que, graças aos poderes metafísicos da arruda, o 
seu sentido criativo e a sua visão interior melhoraram consideravelmente. Com os ramos aspergia-se 
água benta sobre as mulheres. Era considerada uma importante defesa contra a peste negra. Os ladrões 
que roubavam as vítimas da peste negra protegiam-se com o vinagre dos quatro ladrões, de cuja 
composição ela fazia parte. Era também um dos principais componentes da mithridate, antídoto grego 
contra todos os venenos. Esta planta apareceu nas armas da Ordem do Cardo, escocesa, e inspirou o 
desenho do naipe de paus dos baralhos de cartas. (Weill, 1985). 

 

Constituintes, segundo Teske (1995): 

Óleo essencial de 0,2 - 0,7%, composto principalmente de: 

a) Metilnontil; 

b) Metilheptilcetonas (90%); 

c) De metilnonilcarbinol (10%); 

d) Alcoóis; 

e) Ésteres; 

f) Fenóis; 

g) Compostos terpênicos; 

Alcalóides de 0,4% - 1,4%; 

a) Arborinina; 

b) Graveolina (rutanina); 

c) Graveolinina; 

d) Alfa-fagarina; 

 

Derivados furocumarínicos, segundo Teske, (1995): 

a) Bergapteno; 

b) Xantoxina; 

c) Psoraleno; 

d) Compostos flavônicos (rutina); 

Ação: Emenagoga, sudorífica, anti-helmíntica, abortiva, carminativa, antiespasmódica, diaforética e 
estimulante. Ação externa: anti-séptico, e tem função de destruição da camada cimentante que envolve a 
lêndea. 

Contra-indicações: Não deve ser usado por pessoas de pele sensível. 
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Precauções no armazenamento: Por se tratar de tintura, armazenar em recipiente hermético, em 
ambiente seco e arejado, ao abrigo da luz solar. 

 

2.4 FORMULAÇÃO DO SHAMPOO USADO NO COMBATE À PEDICULOSE 

O shampoo para pediculose preparado pelos alunos utilizou tintura de alecrim e arruda (produtos 
comuns na região de Telêmaco Borba) e sabão de côco. 

 

2.4.1 MATERIAL UTILIZADO, SEGUNDO OLIVEIRA (1986): 

Materiais utilizados para medidas de volume e peso: 

a) Béquer com capacidades diversas será necessário a utilização de cálculos matemáticos; 

b) Balança comum (tipo cozinha); 

c) Copos plásticos de capacidade de 250 ml; 

d) Colheres de plásticos; 

e) Ralador (tipo caseiro); 

f) Sabão de côco; 

g) Tintura de alecrim; 

h) Tintura de arruda; 

i) Aquecedor tipo fogareiro; 

j) Frasco de 100 ml ou frascos de shampoo que poderá ser reutilizado; 

k) Rótulos- adesivo; 

l) Pacotes de papel. 

 

2.4.2 FÓRMULA, SEGUNDO LIMA (2000): 

Fórmula para o shampoo usado no combate a pediculose. 

Quantidade a ser preparada: 100 ml. 

 

Tabela 1. Composição do produto no combate e Pediculose 

Produto Quantidade 

Sabão de côco 5 g 

Tintura de alecrim 10 ml 

Tintura de arruda 10 ml 

Água q.s.p. 100 ml 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

2.4.3 MODO DE PREPARAR 

Descrição do procedimento prático. 

a) o sabão de côco; 

b) Ralar Colocar a quantidade indicada de sabão, e dissolver em água quente, a quantidade deverá ser 
medida em béquer; 

c) Proceder a diluição do sabão de côco na água quente; 
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d) Da mesma forma que foi utilizada, medir o volume e acrescentar as tinturas de alecrim e arruda; 

e) Envasar; 

f) Rotular; 

g) Acrescentar ao produto uma pequena bula, com as indicações sobre a forma de uso; 

h) Proceder a embalagem do shampoo. 

 

Modelo da Bula – tamanho real – Fabrimed (Fabricadora Municipal de Medicamentos de Telêmaco 
Borba, 2000). 

 

SHAMPOO PARA PEDICULOSE 

USO TÓPICO 

 

Composição: tintura de arruda, tintura de alecrim, sabão de côco e água. 

Indicação: pediculose 

 

Modo de usar:  

• Molhe o cabelo e aplique o shampoo para pediculose, deixando agir sobre o couro 
cabeludo por um período de 20 minutos. 

• Em seguida, enxágüe e repita a operação por mais 20 minutos. 

• No caso de lêndeas, deixar o produto agir por 30 minutos, em cada operação. 

 

Precauções: 

• Em caso de alergia evidenciada pelo aparecimento de irritação local, suspender 
imediatamente o uso do produto. 

• Não deve ser usado nas afecções cutâneas do couro cabeludo, do tipo purulenta. 

• Evitar o contato do produto com a mucosa ocular. 

• Verifique a validade do produto contida na etiqueta do mesmo. 

• Manter o produto fora o alcance das crianças. 

 

Tratamento: 05 (cinco) dias. 

 

Observações: 

• O Pediculus humanus, produz uma intensa coceira no couro cabeludo. Tão 
importante quanto eliminá-los através do emprego do pente fino é acabar com seus ovos 
(lêndeas). Para isso aplique corretamente o shampoo para pediculose. 

• Outra providência é examinar diretamente o couro cabeludo. 
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Modelo de rótulo- etiqueta adesiva- tamanho real. 

PROJETO DE CIÊNCIAS - SHAMPOO PARA PEDICULOSE 

Aluno:  _________________________________________________ 

Validade: _______________________________________________ 

 

3. OBJETIVOS DO ESTUDO 

Demonstrar que “fazer ciência”, pode e deve estar relacionado com a realidade social onde o aluno está 
inserido. 

 
3.1 OBJETIVO GERAL 

Apresentar e aplicar em sala de aula uma metodologia que propicie ao professo de Ciências a otimização 
e a qualificação de suas aulas, envolvendo situações de necessidades reais do aluno envolvido. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Trabalhar o tema pediculose abordando-o de forma disciplinar, com biologia, química e matemática 
considerando o nível de conhecimento do aluno, aliando os conhecimentos teóricos à aula prática. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

O procedimento metodológico utilizado foi a elaboração e o desenvolvimento de uma atividade prática 
desenvolvida que ocorreu na própria sala de aula, não havendo a necessidade de um laboratório 
específico para o desenvolvimento dessa atividade. 

Não se pode separar química de outras ciências, não existem explicações admissíveis na biologia sem 
conceitos químicos, todas as áreas de engenharia se utilizam da química, de um modo ou de outro, seja 
para elaboração de projetos ou síntese de novos materiais. No ramo farmacêutico e na medicina a 
química é ciência obrigatória. Também em informática, geografia, história e até no direito a química é 
assunto recorrente, ou seja, não existe civilização sem evolução da química. 

Assim sendo, a prática realizada é um modelo de aplicação de um trabalho prático e de fácil montagem 
que trabalhou com conteúdos de química, biologia e matemática simultaneamente. 

Buscou-se com tal metodologia apresentar à comunidade onde os alunos estão inseridos, uma nova 
visão de ensino de ciências, envolvendo os alunos na resolução de problemas presentes na comunidade. 

A prática planejada também buscou substituir o verbalismo das aulas expositivas e as atividades 
baseadas na leitura e interpretação de resumos apresentados em livros didáticos e ou apostilas por 
atividades experimentais conduz o aluno a pensar, levantar problemas e buscar soluções. A atividade 
prática pode, dependendo da sua condução, representar uma forma de modelo cognitivo, no qual o 
ensino e a aprendizagem são vistos como “convites’’, à exploração e descoberta e o “aprender a pensar 
’’assumindo maior importância que o simples assimilar informações. 

 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 

A atividade prática que envolveu todos os passos para a produção do shampoo ao combate à pediculose, 
foi realizada no Colégio Estadual Marcelino Nogueira, que abrange séries do Ensino Fundamental ao 
Ensino Médio. 

A escola está localizada do município de Telêmaco Borba - PR, sito a Rua Alameda Washington Luiz 721, 
bairro Socomim, A atividade foi realizada com os alunos da 6ª série, Turma A com supervisão da 
professora Márcia Regina Honorato Riling da disciplina de Ciências do referido Colégio. 
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EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA: a atividade prática ocorreu na sala de aula, onde o ponto inicial foi 
trabalhar aspectos teóricos sobre informações sobre a pediculose como: O que é pediculose? Como é 
transmitida? Quais os sintomas? entre outros, após, ocorreu a explanação de como ocorreria a atividade 
prática que em seguida foi desenvolvida de forma individual, conforme apontam as Figuras 1,2, 3, 4 e 5. 

 

Figura 1. Apresentação do Estudo de Caso – Combatendo a Pediculose 

 

Figura 2. Orientando a manipulação do produto fitoterápico. Parte 01 
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Figura 3. Orientando a manipulação do produto fitoterápico. Parte 02 

 

 

Figura 4. Orientando a manipulação do produto fitoterápico. Parte 03 

 

Figura 5. Alunos da 6ª Série Turma A. 
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Para o desenvolvimento da atividade prática foram aplicados os passos abaixo descritos: 

• Apresentação do professor, e do tema a ser desenvolvido e as etapas a ser seguidas. 

• Apresentação dos materiais básicos de laboratório a serem utilizados: 

1) Béquer - utilizado para dissolver substâncias, efetuar reações químicas. Pode ser de vidro ou de 
plástico, quando de vidro pode ser aquecido sobre o tripé com tela de amianto; 

2) Espátula - permite retirar substâncias sólidas e colodais de frascos; 

3) Funil comum - usado para transferência segura de líquidos; 

4) Proveta - recipiente de vidro ou plástico utilizado para medir com precisão e transferir volumes de 
líquidos. Não deve ser aquecida; 

5) Balança elétrica- instrumento utilizado para pesagem; 

6) Aquecedor elétrico; 

7) Tela de amianto - usada para distribuir uniformemente o calor recebido pela chama do bico de 
Bunsen. 

• Mesmo a atividade prática não acontecendo em laboratório foram esclarecidos vários conceitos 
importantes sobre segurança entre eles os discentes: 

1. Atividade prática não combina com brincadeiras; 

2. Seguir rigorosamente as informações fornecidas pelo professor, respeitando as precauções 
recomendadas; 

3. Qualquer acidente deve ser comunicado imediatamente ao professor; 

4. Não alimentar no desenvolvimento da atividade; 

5. Se qualquer produto químico ali utilizado fosse derramado, lavar o local imediatamente com 
bastante água; 

6. Jamais provar soluções; 

7. Não trabalhar com material imperfeito ou defeituoso, se isso ocorrer, comunicar imediatamente ao 
professor. Usar sempre material limpo para que não haja interferência nos resultados; 

8. Restos de soluções que foram retiradas de frascos não devem retornar aos mesmos devido a 
possíveis impurezas; 

9. Não usar a mesma proveta para medir soluções diferentes; 

10. Jogar todos os sólidos e pedaços de papel usados em frascos ou cestos adequados para esse 
destino. Não jogar nas pias, materiais como fósforos, papel de filtro, ou qualquer sólido ainda que 
ligeiramente solúvel; 

11. Conservar limpos a balança e o equipamento de sua mesa; 

12. Ao término da atividade, lavar todo o material utilizado, deixando-o em ordem; 

13. Lavar as mãos ao término da atividade prática. 

 

• Distribuir os alunos de forma de realizem a atividade individualmente. 

• Iniciar a explanação sobre o assunto pediculose, seguindo os itens: 

1) O que é pediculose? 

2) O que é o Pediculus humanus, quais os sintomas e formas de transmissão. 

3) Como combater o Pediculus humanus? 

4) Quais as ações das tinturas de alecrim e arruda no combate a pediculose. 
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• Desenvolvimento da atividade prática. 

1) Os alunos foram instruídos a proceder a limpeza do béquer utilizado. 

2) Individualmente os alunos fizeram a pesagem do sabão de côco, para a realização de um frasco de 
100 mL de shampoo, que correspondeu a 5 g do sabão de côco ralado. Este, em seguida, foi colocado em 
um copo plástico de 250 ml ou béquer de semelhante capacidade volumética. 

3) Foram medidos 50 mL de água quente, os quais foram acrescentados ao copo ou béquer com o 
sabão de côco para, em sequencia dissolver este último, agitando-se com a espátula. 

4) Após, acrescentaram-se 10 mL de tintura de arruda e alecrim, utilizando a proveta com 
instrumento d medida. Misturou-se o sabão dissolvido com as tinturas utilizando a espátula. 

5) Quando o béquer foi utilizado, completou-se o volume até 100 mL com água em temperatura 
normal. No caso da utilização do copo plástico mediu-se 10 mL de água para completar o volume de 100 
mL do produto final, o shampoo. 

6) Transferir o shampoo para o frasco final utilizando-se do funil. 

7) Limpou-se o frasco. 

8) Procedeu-se a rotulagem. 

9) Por fim, foi recortada a bula e embalado o produto em embalagem de papel. 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em um primeiro momento, os alunos receberam informações teóricas sobre conceitos, esclarecendo o 
que é pediculose, quais são seus sintomas, quais as formas de transmissão e tratamento, após, foram 
repassadas informações gerais sobre todos os passos da aula prática, algumas normas de laboratório e 
informações gerais sobre os produtos utilizados, além do porque da utilização da fitoterapia como 
alternativa ao combate a pediculose.  

Ao realizarem a prática que se concretizou na produção de um shampoo fitoterápico utilizado no 
combate a pediculose. Os alunos da 6ª série do Ensino Fundamental puderam obter as noções 
preliminares de uso de utensílios básicos utilizados em um laboratório e como utilizá-los como formas 
medidas de volume. Ao utilizarem e realizarem as pesagens na balança, também, como novidade, 
puderam realizar uma medição de peso. 

Como a prática foi desenvolvida de forma individual, houve a oportunidade de surgirem 
questionamentos de como usar os utensílios e o porquê tais materiais eram utilizados na seqüência pré-
determinada. 

Os alunos ao desenvolver a atividade, observaram a necessidade da concentração ao utilizar a balança 
para procederem a pesagem, seguir as etapas que exigiam concentração. 

Outro elemento importante na atividade prática foi a correlação entre as medidas utilizadas. Exemplo: 
Foram utilizados 5 g do sabão de côco ralado que representa quanto em uma colher de sopa, a mesma 
relação ocorreu na medida das tinturas, que representam quanto em colheres, medidas comuns e que os 
alunos poderiam utilizar em casa. 

A empolgação foi muita quando os alunos realizaram a atividade concluindo com a rotulagem do 
shampoo e embalando-o com a bula. O sentimento de realização de um produto feito por eles e que 
pode ser levado para a casa foi muito grande. Principalmente por se tratar de algo fácil e que poderá ser 
feito muitas vezes agora em casa. 

A importância do trabalho prático é inquestionável na Ciência e deveria ocupar lugar central no seu 
ensino (SMITH, 1975). No entanto, o aspecto formativo das atividades práticas experimentais tem sido 
negligenciado, muitas vezes, ao caráter superficial, mecânico e repetitivo em detrimentos aos 
aprendizados teórico-práticos que se mostrem dinâmicos, processuais e significativos (SILVA & ZANON, 
2000). 
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De acordo com Borges (1997), os estudantes não são desafiados a explorar, desenvolver e avaliar as 
suas próprias idéias e que os currículos de ciências não oferecem oportunidades para abordagem de 
questões acerca da natureza e propósitos da ciência e da investigação científica.  

A educação em Ciências deve proporcionar aos estudantes a oportunidade de desenvolver capacidades 
que neles despertem a inquietação diante do desconhecido, buscando explicações lógicas e razoáveis, 
levando os alunos a desenvolverem posturas críticas, realizar julgamentos e tomar decisões 
fundamentadas em critérios objetivos, baseados em conhecimentos compartilhados por uma 
comunidade escolarizada (BIZZO,1998).             

Constatou-se maior interesse e reflexão por parte dos alunos através da aula prática. Através da 
apreensão de conceitos básicos, onde eles mesmos construíram o conhecimento. A atividade prática 
foge do ensino tradicional, onde os alunos apenas ouvem alguém falar. 

 

5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

A atividade experimental é o tipo de atividade que favorece o processo de ensino aprendizagem, pois 
aproxima o cotidiano do aluno a investigação científica. Passando o aluno, a se tornar mais ativo e ter 
mais interesse no que foi proposto, elaborando hipóteses e fazendo assim uma reflexão mais 
aprofundada da situação. 

A atividade prática em si, cumpriu seu objetivo principal que era fazer ciências com fato motivador, 
quando se alia conteúdo a conceitos teóricos, relacionados a realidade da comunidade onde o aluno está 
inserido. 

Diante de tantos equívocos na maneira de como tratar e aproveitar o ensino prático, utilizando uma 
ferramenta tão crucial no ensino de ciências, este trabalho contribuiu na busca de um melhor 
aproveitamento das aulas práticas, visando à construção do conhecimento científico pelo aluno. 

Conclui-se que a atividade prática é uma maneira estimulante de os alunos construírem seu 
conhecimento. Os mesmos conseguiram raciocinar melhor, refletir e relacionar o que estava 
aprendendo com o que estavam fazendo em sala de aula, podendo levar para soluções de problemas 
enfrentadas no dia-a-dia (pediculose). 

O objetivo esperado foi atingido, pois, os alunos conseguiram aliar conhecimentos teóricos a atividade 
prática, obtendo um produto final produzido por eles mesmos, com componentes do seu dia-a-dia, 
englobando as várias áreas das ciências. 

Conclui-se, portanto, que a atividade prática é uma maneira estimulante para os alunos construírem seu 
conhecimento, pois os mesmos conseguiram raciocinar melhor, interagir, refletir e relacionar o que 
estavam aprendendo com aquilo que estavam fazendo em sala de aula, possibilitando solucionar um 
problema enfrentado no cotidiano, a pediculose. 
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APÊNDICES: 

 
Apêndice A - Atividade teórica desenvolvida após realização da aula prática. 

 

COLÉGIO ESTADUAL DR. MARCELINO NOGUEIRA 

Aluno: ____________________________________________________________ 
Série: __________________________                Data: ___________ 
 
1-Responda. 
 
a- O que é pediculose? 
____________________________________________________________________________________________________________________. 
 
2- Marque a alternativa correta. 
 
a- O piolho é um inseto? 
(   )  sim            (   ) não 
 
b- Os ovos do piolho são conhecidos como lêndeas? 
(   )  sim            (   ) não 
 
c- Dependendo da espécie a fêmea pode colocar até  02 ovos durante sua vida? 
(   ) sim            (   ) não 
 
 
d- A fitoterapia é um ramo da ciência que utiliza-se de plantas para fins curativos? 
(   ) sim           (   ) não 
 
3- Exercício Desafio: 
 
Em nossa aula prática produzimos um shampoo usado no combate a pediculose, que utilizou  5 g de 
sabão de côco  e 10 ml de tintura de alecrim e 10 ml de tintura de arruda, para produzir 100 ml de 
shampoo. Para produzir 200 ml e 500 ml de shampoo quanto você irá precisar de cada componente?                  
 

 

Apêndice B - Leitura sobre curiosidades de Pediculoses. 

Caracteriza-se por um material extra a ser anexado no caderno de ciências dos alunos. 
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PEDICULOSE 

Pediculose é uma doença provocada pela infestação de piolhos. Pode-se encontrar os seguintes tipos 
de pediculose em função dos tipos de piolhos que parasitam o ser humano: 

1. Pediculose do couro cabeludo: provocada pela presença do Pediculus humanus e lêndeas 
presas nos fios de cabelo, que atingem preferencialmente crianças em fase escolar. 

2. Pediculose do corpo: vulgarmente conhecido como muquirana e lêndeas que são 
depositadas nos pêlos e roupas dos indivíduos). 

3. Pediculose pubiana: chamada vulgarmente de chato onde as lêndeas que são colocadas nos 
pêlos pubianos. 

O PIOLHO 

É um inseto que não voa, não pula, pode parasitar o couro cabeludo, corpo e região pubiana, e que se 
alimenta de sangue humano e vive em torno de 30 dias. Dependendo da espécie a fêmea pode colocar 
até 300 ovos durante sua vida. 

QUANDO SE TEM PIOLHO QUAL O PRINCIPAL SINTOMA? 

O principal sintoma é uma intensa coceira no couro cabeludo, principalmente na região da nuca e 
atrás das orelhas. 

 

 

DICAS LEGAIS! 

❖ Passar frequentemente o pente fino no mínimo uma vez ao dia.      

❖ Para cabelos crespos ou ondulados, usar o condicionador antes do shampoo. 

❖ Nunca usar querosene, Neocid ou qualquer outro inseticida, pois, são tóxicos ao ser humano. 

❖ Ferver os objetos pessoais, tais como: pente, boné, lençol e roupas. 
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Capítulo 14 

 
Esporotricose: Como evitar a sua disseminação 

 
 

Vivianne Lúcia Bormann de Souza 

Luana Caroline Domingos da Silva 

Elvis Joacir França 

 
 

Resumo: Este trabalho descreve a esporotricose felina fazendo um alerta sobre sua 

importância para a saúde pública e a necessidade de maiores estudos sobre o 

Sporothrix schenkii e controle da doença, demonstrando, ainda, achados clínicos, 

diagnóstico e tratamento e um estudo de caso ocorrido em nossa instituição.   

 

Palavras-chave: fungos, gatos, doença cutânea. 
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1. INTRODUÇÃO 

A esporotricose felina, uma micose subcutânea causada por fungos Sporothrix schenkii é de caráter 
zoonótico, e tem sido observado um número crescente de casos em humanos. Este trabalho descreve a 
doença em gatos fazendo um alerta sobre sua importância para a saúde pública e a necessidade de 
maiores estudos sobre a levedura. Caracterizando-se como uma doença predominantemente de machos 
jovens em idade reprodutiva e semi-domiciliados, sendo assim de difícil tratamento e de rápida 
disseminação.  

A ocorrência da esporotricose em animais, especialmente gatos, e sua transmissão para humanos têm 
sido descritas em diversos países [1,2,3,4,5,6]. Esta micose é universal e bem mais ocorrente em 
condições climáticas tropicais e subtropical, tendo maior importância epidemiológica nas Américas 
Central e do Sul, normalmente no México e no Brasil [7]. Segundo Schubach (2008) [8], entre 1998 e 
2004 no Rio de Janeiro houveram 2.326 pacientes acometidos, tanto humanos quanto caninos e felinos. 
Todos os pacientes humanos relataram que o início do quadro foi a partir da arranhadura e/ou 
mordedura de felinos, já os cães e felinos haviam tido contato com gatos esporotricóticos. Todos esses 
casos em humanos também podem ser iniciados a partir do contato com terra de tocas ou com unhas de 
tatus, já que vegetais e solo também podem ser infectados pelo fungo. 

Entretanto, em nenhum outro lugar a doença assumiu proporções epidêmicas como ocorreu no Estado 
do Rio de Janeiro (51% dos casos). Em Pernambuco, os primeiros casos ocorreram em Abreu e Lima, 
seguido de Paulista e Igarassu. Acredita-se que uma das causas da disseminação entre esses municípios 
seria que os proprietários, com a possibilidade de contrair a doença estariam abandonando os felinos 
em municípios vizinhos. Houve inicialmente em 2018 um surto de esporotricose felina na região 
metropolitana do Recife e outros casos em Olinda. O município de Olinda e Paulista apresentam 
características ambientais semelhantes, que, provavelmente, influencia na ocorrência da doença 
(esporotricose). Provavelmente, gatos acometidos pela doença em Paulista estariam sendo 
abandonados em Olinda. Ao contrário dos outros municípios, Recife e Olinda possuem características 
urbanistas, apresentando seu território quase totalmente em área urbana. De modo que, o crescimento 
populacional e sua forma de distribuição no espaço, com desmatamentos, áreas de aglomerados de 
casas, falta de infraestrutura e saneamento pode predispor às doenças, inclusive, a esporotricose, como 
é o caso do Rio de Janeiro [9]. 

Em humanos, não há transmissão entre as pessoas, de modo que, não basta um ser humano doente para 
a instalação de uma epidemia e manutenção da doença de forma endêmica. Nem a esporotricose é uma 
doença de difícil tratamento em humanos ou que leve a complicações. Apesar de que, essa micose causa 
um quadro clinico dermatológico exuberante, costuma cursar sem gravidade e sem acometer outros 
órgãos além da pele, mucosa e subcutâneo. Entretanto, a doença ativa causa sofrimento e um aspecto 
desagradável das lesões cicatriciais. Porém, nos gatos, a esporotricose tem um curso muitas vezes longo, 
frequentemente com acometimento sistêmico, levando a formas graves, de difícil tratamento e evolução 
para o óbito. Considerando que o tempo médio de tratamento nos animais é maior que nos seres 
humanos, tratar gatos com esporotricose tem sido um dos maiores problemas para as tentativas de 
controle desta epidemia. 

Muitos proprietários que são infectados pelos animais temem outros casos no domicílio e abandonam 
seus animais longe das residências, favorecendo ainda mais a disseminação da doença. Outros 
sacrificam os animais, jogando os corpos em terrenos baldios ou enterrando-os nos seus quintais, 
favorecendo a perpetuação do fungo no meio ambiente. A dificuldade dessa população de pagar pelo 
transporte para levar os animais, em recipientes adequados, para tratamento, é mais um complicador 
para o controle da situação [10]. 

Para evitar o surto em animais e humanos é necessário ações junto à população quanto à informação 
sobre o manejo dos gatos de que deve-se mantê-los dentro de casa, realizar a limpeza adequada do 
ambiente com hipoclorito de sódio a 1% e álcool 70%, deve haver limitação do número de gatos criados 
por pessoa e em ambientes pequenos, castração desses animais, deve-se evitar receber mordidas e 
arranhaduras dos animais e realizar a descontaminação das caixas de transporte com hipoclorito de 
sódio a 1%. Profissionais tanto da saúde pública, quanto da saúde devem orientar a população. 
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2. ACHADOS CLÍNICOS 

Como formas clínicas da esporotricose são consideradas a cutânea (cutâneo linfática, cutâneo 
localizada, cutâneo disseminada) e a extracutânea. Normalmente a evolução clínica da doença compõe 
três ou mais áreas lesadas, regiões cefálicas, membros torácicos e superfícies mucosas. No geral 
ocorrem lesões ulceradas em gatos; em cães a doença ainda não tem características mais marcantes. A 
apresentação clínica mais frequente da esporotricose em humanos é a forma linfocutânea, seguida da 
forma cutânea localizada, ambas acometendo principalmente os membros superiores (20), que estão 
mais expostos a arranhaduras ou mordeduras durante o cuidado dos felinos doentes. Usualmente, a 
lesão surge como uma pápula ou nódulo que aumenta de tamanho e evolui para goma, seguida ou não 
por linfangite nodular ascendente (Figura 3). As lesões, em sua maioria, ulceram, dando saída a secreção 
seropurulenta. 

Em um caso que tratamos, o animal foi mordido por outro gato contaminado, foi tratado com 
amoxicilina com clavulonato 50 mg por três dias, enrofloxacina 50 mg (1 vez ao dia) por 10 dias, para 
evitar a proliferação de bactérias na ferida e itraconazol 100 mg por 30 dias, para o tratamento da 
esporotricose especificamente. A assepsia da ferida foi realizada com água de injeção (bidestilada) e 
neodexa creme (dexametasona, neomicina, nistatina, benzocaína) aplicada diariamente. 

 

Figura 1. (a) Animal com esporotricose; (b, c) animal em tratamento; (d) animal tratado 
 

(a)                                                                        (b) 

(c)                                                     (d)  
 

3. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico pode ser realizado por meio de exames citológicos e de cultura fúngica, histopatologia, 
provas sorológicas, testes intradérmicos e PCR, a partir de material colhido em gatos. O exame físico 
também é importante. O citodiagnóstico permite que se evidencie células com formas leveduriformes, 
sendo arredondadas ou ovóides. O exame micológico é realizado para o cultivo do fungo. A 
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histopatologia é um exame que submete um pouco da lesão à biópsia incisional ou excisional, e assim 
também analisa as células da derme do animal. O exame PCR foi desenvolvido nestes casos para a 
detecção do agente, diretamente a partir de amostras teciduais biopsiadas de pacientes felinos e 
humanos. Neste caso específico (Figura 2), as lâminas foram fixadas e coradas utilizando-se coloração 
do tipo Romanowsky (Panótico Rápido-Laborclin) para visualização de estruturas celulares e fúngicas 
[11, 12]. 

 
Figura 2. Esporos em azul com alos brancos observados na citologia, coloração do tipo Romanowsky 

 

 
Figura 3. Lesões cutâneo linfática observadas em tratadores dos animais 

 

 
4. TRATAMENTO 

Em 1993 o tratamento instituído para gatos era com cetoconazol, em muitos casos a doença evoluía e o 
animal vinha à óbito, na época não se tinha informação sobre o uso do intraconazol e fluconazol, 
atualmente, a droga de primeira escolha é o intraconazol, tanto para o uso em animais, quanto para o 
uso em humanos. A anfotericina B, iodetos de sódio e potássio, a cirurgia associada ao uso do 
itraconazol e a laserterapia ou criocirurgia local também podem ser utilizadas para o tratamento [13]. 
Normalmente os iodetos de sódio ou potássio são utilizados nas populações mais carentes, por 
apresentar um menor custo do que os outros medicamentos citados.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A esporotricose felina tem sido considerada uma zoonose de importância na saúde pública, visto que a 
doença, antes rara em cães, tem se tornado cada vez mais frequente nestes animais e em tutores de 
gatos e cães também. A prioridade deveria ser o aumento do número de unidades de controle de 
zoonoses para o tratamento e castração dos felinos, eutanásia dos casos sem possibilidade terapêutica, 
cremação dos corpos que evoluíram para óbito e educação para a posse responsável de animais 
domésticos. 

O incentivo à castração gratuita é fundamental para manter os animais no ambiente doméstico, 
evitando a disseminação da doença entre os gatos durante seus passeios noturnos e disputas por 
fêmeas, bem como a diminuição da população de felinos. Também a oferta de crematório para os 
animais mortos pela doença ou sacrificados é de suma importância para evitar a disseminação do fungo 
no meio ambiente. 

Tendo em vista a dificuldade da realização do tratamento nos gatos, e o  que essa epidemia representa a 
ideia do desenvolvimento de vacinas antifúngicas para animais é vislumbrada pelo corpo técnico da 
Fiocruz do Rio de Janeiro. Embora os fungos representem um desafio em pesquisas de vacinas, essa 
seria a ação com maior impacto na cadeia de transmissão da esporotricose. 
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Capítulo 15 
 

Análise da flexibilidade de mulheres irregularmente 
ativas ou sedentárias submetidas ao Método Pilates® 
solo 

 
Izabela Gomes Faria  

Adirléa Machado Alves 

 
 

Resumo: O sedentarismo provoca o desuso do aparelho locomotor gerando um processo de 

regressão funcional, como a redução da flexibilidade muscular e da mobilidade articular. 

Dentre as intervenções possíveis de serem realizadas pelo fisioterapeuta para reduzir os 

efeitos do sedentarismo na flexibilidade está o Método Pilates®. Sendo assim, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a flexibilidade de mulheres irregularmente ativas e sedentárias antes e após 

serem submetidas a um protocolo do Método Pilates® solo. Para classificar o nível de 

atividade física das candidatas foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física – 

versão curta e para excluir diagnósticos de doenças osteomioarticulares foi aplicado uma ficha 

de anamnese.  Foram incluídas cinco mulheres, com idade entre 19 a 23 anos. Para avaliação 

da flexibilidade das participantes foi realizado o teste de sentar e alcançar utilizando o banco 

de Wells. Ao término dos atendimentos a flexibilidade foi reavaliada para comparação dos 

resultados. Para análise estatística, os dados coletados foram tabulados utilizando o GraphPad 

Prism versão 7.0 e a normalidade verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e realizado o teste T 

studant (p < 0,05). A análise estatística demonstrou aumento significativo dos valores da 

flexibilidade (p = 0,0139) e as participantes apresentaram aumento dos valores da 

flexibilidade ao comparar resultados obtidos antes e após os atendimentos. Por meio desse 

estudo foi possível concluir que dez atendimentos do Método Pilates® solo foi o suficiente 

para aumentar a flexibilidade das participantes, porém sugerimos a realização de novos 

estudos abordando outras influências do método e a utilização de um número amostral maior. 

 

Palavras-chave: Sedentarismo. Flexibilidade. Método Pilates. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia houve um aumento do sedentarismo e o surgimento de doenças 
musculoesqueléticas (NOVAES et al., 2001).  

Um levantamento realizado pelo Ministério do Esporte em 2016 mostra que o sedentarismo atingiu 
quase a metade da população do Brasil, com a estimativa de 45,9% da população, com maior índice no 
sexo feminino com 50,4%.  

Com intuito de mensurar e quantificar os níveis de prática de atividade física de um indivíduo, a 
Organização Mundial da Saúde desenvolveu uma ferramenta, o Questionário Internacional de Atividade 
Física - IPAQ (International Physical Activity Questionnaire), validada e adaptada ao Brasil. Por meio 
deste questionário é possível estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas (VESPASIANO et al., 
2012). 

A versão do formato curto do IPAQ  apresentam sete questões, cujas informações estimam o tempo 
despendido por semana gasto na realização de atividades físicas de intensidade leve, moderada a 
vigorosa e em diferentes contextos da vida, trabalho, tarefas domésticas, transporte e lazer. O indivíduo 
pode ser classificado de diferentes formas: muito ativo, ativo, irregularmente ativo A, irregularmente 
ativo B e sedentário (SILVA et al., 2012). 

O sedentarismo provoca o desuso do aparelho locomotor desencadeando um processo de regressão 
funcional, como por exemplo, redução da flexibilidade muscular e da mobilidade articular (POLLOCK, 
1993; ALTER, 1998; PRENTICE, 1988).  

A flexibilidade está ligada a todos os movimentos do dia-a-dia e corresponde à amplitude de movimento 
de uma articulação ou de uma série de articulações. Sendo assim a flexibilidade muscular é reconhecida 
como componente essencial do desempenho físico para adequada funcionalidade humana (POLLOCK, 
1993; ALTER, 1998; PRENTICE, 1988). 

Dentre os benefícios da flexibilidade está o aperfeiçoamento motor, a eficiência mecânica, a e 
consciência corporal, além de promover melhora na qualidade de vida e bem-estar do ser humano 
(DANTAS, 1999). 

Uma das formas de avaliação da flexibilidade é por meio do teste de Wells e Dillon, o teste de “sentar e 
alcançar” (sit-and-reach test) ou teste de Banco de Wells, um instrumento que avalia o encurtamento 
dos músculos posteriores da coxa e sua influência na flexibilidade da região inferior da coluna lombar e 
quadril, sendo os valores expressos em centímetros (WILDER, 2006). 

Como a redução do índice do sedentarismo está associada a ações de caráter preventivo a saúde, a 
Fisioterapia tem um importante papel. Dentre as intervenções de serem realizadas pelo fisioterapeuta 
para promoção à saúde está o Método Pilates®, que, por meio de exercícios traz maior mobilidade, 
equilíbrio e agilidade, aumentando a tonificação muscular e favorecendo um ganho de flexibilidade e 
elasticidade, além de melhorar a postura e a coordenação da respiração com os movimentos realizados 
(CURI, 2009; CZERESNIA, 2003; SABA, 2003).  

A partir de movimentos conscientes, o método baseia-se em seis princípios: a respiração, o controle, a 
concentração, a organização articular, o fluxo de movimento e a precisão (JAGO, 2006). 

É fundamental avaliar o efeito de uma modalidade de atividade física utilizada como exercício 
terapêutico com o intuito de informar aos profissionais da saúde como tal técnica pode beneficiar os 
pacientes que buscam prevenir determinadas patologias por meio dessas atividades (HESPANHOL 
JUNIOR; 2011). 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a flexibilidade de mulheres irregularmente ativas e 
sedentárias antes e após serem submetidas a um protocolo de vinte e cinco exercícios do Método 
Pilates® solo. 

 
2. MATERIAS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo clínico e de intervenção, comparativo, de carácter longitudinal que obedece aos 
princípios éticos da Resolução 466/12. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 
Universitário de Itajubá com número do parecer 2.069.186/17. As participantes foram submetidas a 
essa pesquisa somente após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 27 

 

 
 

140 

Dentre os critérios de inclusão estavam: mulheres de faixa etária entre 18 a 30 anos, classificadas como 
sedentárias ou insuficientemente ativas, conforme classificação do IPAQ, que fossem capazes de 
compreender e realizar os testes e o protocolo de exercícios. 

Mulheres que apresentaram diagnóstico de patologias ortopédicas, reumatológicas, neurológicas ou 
quaisquer distúrbios osteomusculares que interferissem na realização do teste ou dos exercícios, além 
de alterações cardiovasculares não controladas ou que estivessem fazendo o uso de drogas relaxantes 
musculares foram excluídas da pesquisa. 

Para recrutamento de participantes, foi realizada a divulgação da pesquisa durante o intervalo das 
aulas, para as estudantes do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Itajubá – FEPI, em que dez 
candidatas se prontificaram para participar do processo de seleção. 

Para classificar o nível de atividade física das dez candidatas foi aplicado o Questionário Internacional 
de Atividade Física – versão curta. Para excluir qualquer diagnóstico clínico de origem ortopédica, 
reumatológica, neurológica, cardiovascular, as candidatas foram submetidas a uma ficha de anamnese, 
desenvolvida pelas próprias autoras do projeto. Ao término do processo de recrutamento, das dez 
candidatas, somente cinco se encaixaram nos critérios de inclusão e, portanto, incluídas na pesquisa.  

Para avaliação da flexibilidade das cinco participantes, foi realizado o teste de sentar e alcançar no 
banco de Wells da marca Physical. Esta avaliação foi executada pela mesma examinadora em um único 
dia, no período da tarde.  

Para realização do teste, as candidatas foram orientadas a utilizar vestimenta confortável, como roupas 
de ginástica, para que não houvesse interferência na execução do teste e nos resultados. No teste, as 
participantes foram instruídas a manter a posição sentada, com as pernas estendidas, plantas dos pés 
em contato com a face anterior do banco e deveriam realizar três tentativas de movimento de alcance, 
movendo o escalímetro do banco o máximo que conseguissem (Figura 1). O maior valor de três 
tentativas foi considerado para análise e anotado, em centímetros, na ficha de avaliação. 

Após avaliação da flexibilidade, as candidatas foram submetidas a dez sessões de um protocolo de 25 
exercícios do Método Pilates® solo. Os atendimentos foram realizados no Laboratório de Motricidade 
Humana do Centro Universitário de Itajubá – FEPI, duas vezes por semana, com duração de 50 minutos 
cada atendimento, no período da tarde, sempre no mesmo horário.  

Cada exercício foi executado em dez repetições, sendo os seguintes: Mermaid, Hamstring Stretch, Saw, 
Rocking, Double Leg Stretch, Single Leg, Sretch, One Leg Circle, Moves up the tho legs, Slam the feet on the 
floor, Hundred, Double Strainght leg stretch, Rolling Like a Ball, Half roll Back, Side Kick, Heel beats, 
Double arm extension, Equilíbrio abdominal II, Leg and arm pull front, Spine Stretch, Mermaid, Hamstring 
Stretch, Saw, Rocking, Double leg Stretch e Single Leg Sretch. 

Ao término da última sessão a flexibilidade foi reavaliada da mesma forma e pelo mesmo examinador e 
os resultados novamente anotados em ficha de avaliação para comparação e análise dos resultados 
obtidos antes e após dez sessões.  

 
Figura 1 – teste de sentar e alcançar com o banco de Wells 

 
Fonte: acervo pessoal. 
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3. RESULTADOS 

Cinco mulheres foram incluídas na pesquisa e a faixa etária apresentada pelas participantes variou 
entre 19 e 23 anos. Destas, sessenta por cento (60%) foram classificadas como irregularmente ativas 
(participantes 1, 2 e 3) e quarenta por cento (40%) como sedentárias (participantes 4 e 5).  A 
caracterização da amostra pode ser analisada individualmente por meio da Tabela 1. 

A flexibilidade obtida pelas participantes durante a avaliação pelo teste do Banco de Wells antes de 
serem submetidas ao protocolo do Método Pilates® variou de 7 a 17 cm, sendo que as classificadas como 
sedentárias apresentaram valores maiores quando comparadas com as participantes irregularmente 
ativas. 

 
Tabela 1 – Caracterização da amostra 

Participante IPAQ Sexo Idade Peso (Kg) Altura (cm) 

1 I.A. F 20 51 169 

2 I.A. F 19 57 168 

3 I.A. F 23 80 166 

4 Sed. F 19 63 158 

5 Sed. F 20 45 163 

Média - - 20,2 59,2 164 

Legenda: I.A – Irregularmente ativa; Sed. – sedentária. 
Fonte: a autora 

 

Após realização dos dez atendimentos, houve aumento dos valores da flexibilidade de todas as 
participantes, destacando-se a participante 2, que apresentou um aumento de 17 centímetros, seguida 
da participante 4 que apresentou um aumento de 13 cm quando comparado aos valores obtidos na 
primeira avaliação. Os resultados obtidos ao teste no banco de Wells nos momentos pré e pós Método 
Pilates® podem ser analisados individualmente por meio do Gráfico 1. 

Os dados coletados foram tabulados utilizando o GraphPad Prism versão 7.0 para análise estatística. Foi 
verificada a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk. Em seguida foi aplicado o teste T studant 
pareado com confiabilidade de 95% (p < 0,05). A Tabela 2 demonstra os valores da média, desvio 
padrão e p valor obtidos na análise estatística. 

Após a análise estatística, foi possível identificar um aumento significativo da flexibilidade (p = 0,0139) 
e aumento das médias obtidas após os exercícios do Método Pilates®.  

 
Gráfico 1 – Valores da flexibilidade (cm) obtidos por cada participante antes e após tratamento com o 

Método Pilates® Solo 

Fonte: a autora. 
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Tabela 2 – Valores estatísticos dos resultados obtidos antes e após tratamento com o Método Pilates® 
Candidatas Flexibilidade Média (cm) Desvio Padrão P valor 

N = 5 Pré 15,8 6,611 p = 0,0139 
Pós 23,9 7,47 

Fonte: a autora. 
 

4. DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos em nossa pesquisa sugerem que o protocolo de exercícios do Método Pilates® 
Solo favorece o aumento da flexibilidade da musculatura avaliada (p = 0,0139) corroborando como 
Sinzato et al. (2013) que também demonstrou ganho de 19,1% na flexibilidade de mulheres jovens 
sedentárias, submetidas a dez semanas de exercício com o Método Pilates®.  

No estudo de Sekendiz et al. (2006), que analisaram a flexibilidade dos músculos posteriores do tronco 
em mulheres sedentárias, tabém foi evidente a melhora da flexibilidade após realização de exercícios do 
método Pilates. 

Ao avaliar o efeito de exercícios do Método Pilates® na flexibilidade de estudantes universitárias com 
dor lombar inespecífica, Lima (2014) observou em seu estudo uma melhora com acréscimo médio de 
flexibilidade de 5,08 cm da flexibilidade no teste de sentar e alcançar, além da melhora da dor lombar. 
Assim como Reis et al. (2009), que mostrou aumento da amplitude de movimento em 8,4° (p<0,0001) 
de extensão da articulação de joelho em mulheres após serem submetidas a um protocolo de exercícios 
do Método Pilates® .  

Em nosso estudo foi identificado valores iniciais de flexibilidade muito baixos de mulheres jovens com 
baixo nível de atividade físca determinado pelo IPAQ. De acordo com Sandoval  (2002), a flexibilidade é 
uma capacidade individual que depende de fatores como, idade, herança genética, sexo, volume 
muscular, além do nível de atividade física.  

A fim de avaliar a flexibilidade nos momentos pré e pós tratamento, realizamos o teste de sentar e 
alcançar em que utilizamos o banco de Wells como ferramenta. Segundo Lamari et al. (2007) o banco de 
Wells é o instrumento de mensuração muito adotado, quando se necessita avaliar a flexibilidade, por ser 
um método que permite identificar a flexibilidade dos músculos da cadeia posterior e sua perda 
funcional além da função vertebral.  

Para Oliveira et al. (2015), o  Método Pilates® é capaz de melhorar e aumentar significativamente a 
resistência muscular e a flexibilidade de membros inferiores, de flexores e extensores de tronco a partir 
de exercícios específicos. A fim de escolher exercícios que pudessem nos auxiliar na obtenção de 
melhores resultados, decidimos adotar em nosso protocolo exercícios que focavam a musculatura de 
extensores de tronco, de membros inferiores, musculatura abdominal e musculatura da cadeia 
posterior. 

De acordo com Aguiar (2009) a prática de exercícios físicos deve ser estimulada de forma precoce,  pois 
melhora a qualidade de vida, força muscular e a flexibilidade, contribuindo para a independência 
funcional e prevenção de lesões. No Método Pilates® diferentes formas de exercícios são realizados de 
forma ativa, passiva, estática e dinâmica, somando seus efeitos benéficos a saúde, como o aumento da 
flexibilidade (MIRANDA, 2009; TREVISOL, 2009).  

Os resultados favoráveis obtidos relacionadas aos efeitos do Método Pilates® vêm mostrando cada vez 
mais importância da prática, além de ser um eficiente recurso para prevenção e reabilitação à saúde, 
amenizando os efeitos decorrentes da inatividade física independente da idade e da condição física dos 
praticantes do método.  

 
5. CONCLUSÃO 

Por meio deste estudo foi possível concluir que um protocolo de vinte e cinco exercícios do Método 
Pilates® solo realizado em dez sessões aumentou, de forma significativa, a flexibilidade de mulheres 
sedentárias e irregularmente ativas.  

Com base em nosso estudo, podemos considerar que a flexibilidade de um segmento corpóreo depende 
do seu envolvimento em programas regulares de exercícios físicos que possam favorecer a melhoria de 
níveis de flexibilidade. 
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 Recomenda-se, porém, a realização de novos estudos abordando outras influências do método, a 
utilização de um número amostral maior, envolvendo a participação de indivíduos de ambos os sexos. 
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Capítulo 16  
 

Resposta aguda nos níveis de óxido nítrico endotelial 
pelo treinamento de Jiu Jitsu 

 
 

Nestor Persio Alvim Agricola  

 

Resumo: Este texto discute a produção de óxido nítrico (NO) salivar em treinamento 

de atletas de Jiu Jitsu. O objetivo foi verificar as potencialidades da modalidade para 

produção de níveis ideais de NO estimulado pelo esforço. O estudo contou com a 

participação de 14 voluntários, fornecendo amostras de saliva. O nitrito salivar foi 

quantificado pelo método colorimétrico de Griess. Também foram monitoradas as 

frequências cardíacas de treinamento a fim de se estabelecer a intensidade do 

treinamento. 

 
Palavras-chave: Óxido nítrico; Esforço físico; Saúde humana. 
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1. INTRODUÇÃO 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula inorgânica, de baixo período de meia vida, gasosa e que possui um 
elétron desemparelhado em sua última camada, tornando-a iônica altamente reativa que se combina 
facilmente com o oxigênio e com alguns metais de transição. É considerado tanto agente oxidante 
quanto redutor e sua reação com o oxigênio gera nitritos e nitratos (CERQUEIRA & YOSHIDA, 2002). Em 
condições normais de temperatura e pressão o NO é um gás, incolor com moderada solubilidade em 
água, e que reage com alguns metais de transição, entre eles o ferro.  

O NO é o principal mediador citotóxico de células imunes no organismo, sendo o precursor de nitritos e 
nitratos excretados pelos macrófagos em respostas imunológicas específicas (SNYDERS & BREDT, 
1992). O potencial citotóxico do NO se revela oportuno na medida em que é produzido em quantidades 
significativas durante a resposta imunológica e provoca danos oxidativos letais às células-alvo. Além de 
atuar de forma direta na vasodilatação, ainda possui a propriedade de inibição da agregação e da adesão 
plaquetária e leucocitária na parede dos vasos (FLORA FILHO & ZILBERSTEIN, 2000).             

Com a conclusão de que o NO é uma molécula extremamente importante para diversas funções do 
organismo humano, a possibilidade de encontrar formas de potencializar ou otimizar a entrega deste 
composto ao organismo passou a ser tema de pesquisas. A busca mais comum entre os precursores ou 
indutores de NO, ligadas ao desempenho atlético, se firma na hipótese de que o óxido nítrico está 
associado à melhora da perfusão sanguínea ao nível muscular, contribuindo para maior aporte de 
nutrientes e de oxigênio, ao mesmo tempo em que atua como sinalizador no sistema imune e na rede 
neuronal (PAULO, 2011).  

Segundo estudo recente, o NO atua na ativação da biogênese mitocondrial do músculo esquelético, 
melhorando a respiração do miócito. Interfere diretamente no abastecimento de nutrientes e oxigênio 
do miócito através da regulação do fluxo sanguíneo (DYAKOVA et al, 2015).  

A saliva tem sido muito utilizada na quantificação do óxido nítrico principalmente em estudos da 
cavidade oral. No campo da atividade física, a saliva é utilizada na busca de se estabelecer um protocolo 
seguro e confiável para a testagem de respostas fisiológicas do organismo ao esforço e à definição de 
parâmetros de controle do exercício que sejam não invasivos (ZUARDI, 2012). 

A salivação é regulada por estímulos nervosos, principalmente sinais parassimpáticos. A estimulação 
simpática diminui a atividade glandular e o volume salivar. Os sinais parassimpáticos que induzem a 
salivação atuam também na vasodilatação da região glandular. Na saliva o NO é rapidamente reduzido a 
nitrito pela ação da enzima nitrato redutase, presente na boca. O nitrito presente na saliva pode vir 
também da corrente sanguínea juntamente com o componente aquoso do sangue, expressando assim, 
na saliva, as variações que este metabólito teria na corrente sanguínea (CLODFELTER et al, 2015).  

Algumas pesquisas relatam que o exercício físico não produz variações significativas nas concentrações 
de nitrito salivar (GONZÁLES et al, 2008), (CLODFELTER et al, 2015). Por outro lado, outros estudos 
relatam variações significativas na concentração de nitrito salivar a partir do exercício físico 
(PANOSSIAN et al, 1999), (DIAZ, et al, 2013). Nestes são relatados aumento na concentração de No 
salivar a partir do exercício, corroborando a hipótese de que o exercício, ao potencializar a produção de 
NO circulante, expressa essa produção também no nitrito salivar. Há também relato de efeito inverso, 
isto é, o aumento da produção de NO circulante estimulada pelo exercício, acompanhado pela 
diminuição na concentração do nitrito salivar (MORAES, 2014). 

 
2. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é discutir sobre a produção de óxido nítrico no organismo humano estimulado 
pelo exercício físico, especificamente com o treinamento de atletas de Jiu Jitsu, em suas particularidades 
de esforço e intensidade, e ainda procurando testar a viabilidade da saliva como marcador seguro de 
quantificação que possa expressar as variações do óxido nítrico circulante.    

 
3. MÉTODO 

Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG pelo parecer 692.581. O estudo é do 
tipo longitudinal de mensuração e contou com a participação de 14 voluntários, atletas da modalidade 
Jiu Jitsu brasileiro com pelo menos 2 anos de prática, competidores, com média de idade de 27 (±4,56) 
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anos. Os atletas foram acompanhados por 3 meses. Em cada mês de acompanhamento foi selecionado 
um dia de coleta de material. Nesse dia os atletas coletaram saliva não estimulada ao acordar, antes do 
treinamento e imediatamente depois do treinamento. Nesse mesmo dia foi monitorada a frequência 
cardíaca de treinamento.  

A dosagem de óxido nítrico foi por meio da reação de Griess. Os dados obtidos foram submetidos à 
análise estatística. Os testes utilizados foram: teste de normalidade Shapiro Wilk, teste de correlação de 
Pearson, teste de Análise de Variância de uma entrada (ANOVA one way), com pós teste de Tukey. 

 
4. RESULTADOS 

Os valores encontrados de concentração de nitrito salivar foram obtidos da média aritmética entre as 
amostras testadas em duplicatas. O erro experimental aceitável foi da ordem de 15 % de variação entre 
as duplicatas.      

A tabela 1 expressa a média do grupo de atletas participantes em cada coleta realizada.  

 
 

Tabela 1: Médias de concentração de nitrito do grupo de atletas em µM 

Coletas Manhã Tarde Noite Média 

Mês 1 29,24 ± 12,94 57,07 ± 13,0 38,93 ± 11,99 42,08 ± 7,35 

Mês 2 30,57 ± 14,41 89,44 ± 18,57 80,54 ± 26,09 68,1 ± 12,45 

Mês 3 30,03 ± 11,71 47,17 ± 14,51 41,78 ± 9,5 39,66 ± 7,16       

Média 29,88 ± 7,46 63,39 ± 9,09* 52,09 ± 9,72 48,45 ± 8,76 

*Diferença significativa em relação à manhã com p ˂ 0,05 

 

 

Gráfico 1: Médias mensais de concentração de nitrito salivar em µM 

Médias mensais de nitrito salivar 
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Gráfico 2: Médias mensais de frequência cardíaca de treinamento 

Frequência cardiaca média 

 

 
Os gráficos 1 e 2 demonstram a relação do nitrito salivar com a intensidade do treinamento do ponto de 
vista crônico. As médias mensais de nitritos apresentaram correlação forte com os dados de frequência 
cardíaca. O teste de correlação de Pearson ficou em 0,7409 com P-valor de 0,0379 mostrando que as 
variações de nitrito salivar sofrem influência da intensidade do treinamento realizado.  

A média de cada período (manhã, antes do treino, depois do treino) desenha um gráfico específico que 
se repete mês a mês. Eram esperados valores mais baixos para as coletas da manhã, devido à baixa 
atividade, elevação dos valores antes do treino e elevação ainda maior depois do treino, como resposta 
ao treinamento. 

Como se observa no gráfico 3, a distribuição dos dados do ponto de vista agudo, formam um padrão que 
varia pouco de mês a mês e que se resume a valores baixos pela manhã, valores altos antes do 
treinamento, e uma queda nos valores logo após o treinamento. Na comparação entre as médias de 
todas as coletas da manhã, todas antes do treino e todas depois do treino, o teste ANOVA indicou p-valor 
de 0,0294. O pós teste Tukey revelou diferença significativa somente entre manhã e tarde, com p-valor 
de 0,0045 (gráfico 3). As outras comparações não foram significativas. As três distribuições 
apresentaram normalidade pelo teste shapiro-wilk.  

 
Gráfico 3: Média geral das coletas manhã, tarde e noite 

 

* Diferença significativa com p valor ˂ 0,05 ; teste ANOVA one Way com post hoc Tukey 
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5. CONCLUSÃO 

O nitrito salivar é um composto que se mostra suscetível a uma série de variáveis que podem interferir 
na sua concentração. Os dados do acompanhamento mês a mês dos atletas de Jiu Jitsu sugerem que o 
nitrito salivar é influenciado pelo treinamento físico e acompanha as variações de intensidade, 
conforme constatado pelos gráficos 1 e 2.  

O fato intrigante presente nos dados obtidos foi que do ponto de vista agudo, contrariamente ao que se 
esperava, as concentrações de nitritos diminuíam após a seção de treinamento. A literatura específica, 
quando aponta relação entre nitrito salivar e esforço físico, tem demonstrado aumento nas 
concentrações de nitrito como resposta aguda ao esforço (DIAZ, et al, 2013). No presente estudo 
verificou-se o efeito contrário: a diminuição do nitrito salivar como resposta aguda ao treinamento. 

As seções de treinamento de Jiu Jitsu sempre terminam com a luta propriamente dita. Essas lutas são 
sempre acompanhadas de uma ansiedade natural, de um estado de estresse, visto que são lutas reais 
que procuram preparar o atleta para situações de conflito. Não há dúvida que neste momento ocorre 
larga estimulação simpática com consideráveis descargas de adrenalina. A produção da saliva pelas 
glândulas salivares é inibida, assim como a irrigação sanguínea dessas glândulas.  

A ansiedade pela luta leva os atletas a uma forte descarga de estímulos simpáticos, o que causou a 
inibição momentânea da atividade das glândulas salivares, gerando queda nas concentrações de 
nitritos. O mesmo efeito foi confirmado em estudantes em período preparatório para exames escolares 
(MINASIAN, 2007).  

Na medida em que o treinamento promove shear stress suficiente para o aumento na produção de NO, o 
nitrito salivar expressa esse aumento, contudo sofre influência de outros fatores que podem mascarar 
essa expressão. O tipo de exercício físico ou a modalidade esportiva é um desses fatores. Quando o 
exercício é acompanhado por um estado de ansiedade e estresse, como nas lutas, a quantificação da 
concentração de nitrito salivar é comprometida pela ação simpática direta na glândula, e, nessa 
situação, o nitrito salivar não expressa o aumento agudo da produção de NO circulante.  
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Resumo: Objetivo: Identificar na literatura ferramentas tecnológicas e suas 

aplicações na prática profissional da Atenção Primária a Saúde. Método: Revisão 

narrativa de caráter descritivo, a respeito da utilização de tecnologias em saúde que 

norteiam a prática profissional nos estabelecimentos de saúde na atenção básica. A 

coleta de dados foi realizada entre maio e junho de 2021, por meio das bases de dados 

do Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizou-se as combinações dos 

descritores: ‘Tecnologias em saúde’ e ‘Atenção Básica’, foram incluídos estudos 

publicados entre os anos de 2009 e 2021, no idioma português e disponíveis na 

íntegra. Após as buscas dos artigos, para seleção foram seguidos os seguintes passos: 

leitura exploratória, leitura seletiva, escolha do material que contemplasse o objetivo 

desse estudo, análise dos textos e, por último, a síntese, com a realização de uma 

leitura interpretativa e redação. Resultados: Observou-se a importância das 

tecnologias da informação e comunicação permearem todo processo de cuidado e de 

gestão em saúde, especialmente na Atenção Primária a Saúde, na qual se destacou o 

uso de tecnologias duras, haja vista que quando utilizadas as consideradas leves não 

são reconhecidas pelos profissionais. Em paralelo, sob a ótica de pandemia, alterou as 

formas de contato, intensificando os teleatendimentos e as teleconsultas e como 

produzir saúde, juntamente as necessidades sociais do momento. Considerações 

Finais: Identificou-se ferramentas tecnológicas e aplicações na prática profissional na 

Atenção Primária a Saúde, porém ainda existem limitações e um campo a ser 

explorado, logo, precisa-se apropriar e incorporar mais tecnologias aplicáveis neste 

processo de trabalho, sejam leves, duras ou leve-duras, a fim de melhorar a qualidade 

da assistência e qualificar a gestão dos serviços de saúde na atenção básica. 
 
 
Palavras-chave: Atenção Básica; Tecnologias em Saúde; Acesso às Tecnologias.   
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1. INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Gestão de Tecnologias de Saúde tem por objetivo maximizar os benefícios para a 
saúde obtidos com os recursos disponíveis, assegurando a população a equidade no acesso as 
tecnologias efetivas e seguras. Essa política define a gestão de tecnologias em saúde como um conjunto 
de atividades gerenciais relacionadas com os processos de avaliação, incorporação, difusão, 
gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010).  

A Portaria nº 1.001 de 2021, outro mecanismo normativo das tecnologias em saúde, assegura que a 
governança das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) seja considerada como parte do 
Ministério da Saúde, cabendo ao mesmo avaliar e priorizar as necessidades de informação que serão 
supridas por soluções de TIC. Bem como, estabelecer o direcionamento estratégico das TICs, aprovar e 
avaliar a execução das estratégias de TIC no Ministério da Saúde (BRASIL, 2021).  

Considera-se que, o uso de tecnologias nos serviços de saúde pode representar um grande avanço na 
prestação de cuidados em saúde, com papel estratégico na consolidação da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS) e na melhoria da saúde da população (BRASIL, 2019). O Ministério da Saúde, em 2007, instituiu o 
Programa Telessaúde Brasil, uma alternativa para os serviços de saúde implementarem o uso de 
tecnologias. Este programa almeja possibilitar o fortalecimento e a melhoria da qualidade do 
atendimento da atenção básica no SUS, integrando Educação Permanente em Saúde (EPS) e apoio 
assistencial por meio de ferramentas das TIC. 

Por conseguinte, o uso das TIC se apresenta como estratégia diferenciada que pode ser utilizada a partir 
da Atenção Primária à Saúde (APS) e dos profissionais vinculados a este nível de atenção para a 
prevenção e controle de condições crônicas (BRASIL, 2011; LOPES; HEIMANN, 2016), possibilitando 
articular o cuidado, e as informações geradas sobre ele, em diferentes níveis de atenção em saúde. 
Assim, as TIC emergem como estratégia de qualificar o cuidado na APS, e para isso é essencial conhecer 
as diferentes formas e usos da tecnologia nesse nível de atenção à saúde. Dessa forma, esse estudo teve 
como questão norteadora: Como a APS utiliza as ferramentas tecnológicas em suas práticas? E 
objetivou-se identificar na literatura ferramentas tecnológicas e suas aplicações na prática profissional 
da Atenção Primária a Saúde.   

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo constitui uma revisão narrativa de caráter descritivo, a respeito da utilização de tecnologias 
em saúde que norteiam a prática profissional nos estabelecimentos de saúde da Atenção Primária à 
Saúde. A coleta de dados foi realizada entre maio e junho de 2021, e utilizou-se para as pesquisas as 
bases de dados: Google Acadêmico® e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A busca foi realizada 
associando os descritores ‘Tecnologias em saúde’ e ‘Atenção Básica’, com a finalidade de identificar 
quais são as tecnologias empregadas na APS e suas aplicações na prática profissional. 

Foi definido como critério de elegibilidade para inclusão dos artigos: estudos que descreviam 
tecnologias em saúde utilizadas na APS; publicados no período de 2009 a 2021, no idioma português e 
disponíveis na íntegra. Priorizou-se estudo brasileiros para se compreender o uso da tecnologia sob a 
perspectiva dos nossos serviços de saúde. Estudos e pesquisas de anais de congressos, monografias, 
dissertações, teses e boletins informativos foram excluídos desta revisão. As referências dos artigos 
selecionados foram verificadas com a finalidade de identificar outros artigos que atendessem aos 
critérios de inclusão e que não houvessem sido localizados nas bases de dados consultadas. 

Foram localizados quinze artigos, que após leitura analítica foram selecionados doze, sendo cinco 
encontrados na BVS e sete no Google Acadêmico®. Logo, conforme os critérios de elegibilidade 
previamente definidos, foram seguidos os seguintes passos: leitura exploratória, leitura seletiva e 
escolha do material que contemplasse os objetivos deste estudo, análise dos textos e, por último, a 
síntese, com realização de leitura interpretativa e redação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos utilizados neste estudo, são apresentados no Quadro 1, juntamente com seus objetivos de 
pesquisa, a classificação do tipo de tecnologia utilizada e a síntese dos principais resultados de cada 
estudo. 
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Quadro 1. Seleção dos artigos utilizados 

Título do Artigo Objetivo do Artigo 
Classificação da 

tecnologia 
utilizada 

Principais Resultados 

Incorporação de Tecnologias de 
Informação e Comunicação e 
qualidade na atenção básica em 
saúde no Brasil. 

Descrever a situação da 
incorporação TICs na 
Atenção Primária 

Tecnologia leve  Incorporação das 
tecnologias no processo 
de trabalho da APS. 

Saúde e Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 

Analisar infraestrutura 
das TICs.  

Tecnologia dura Compartilhamento de 
informações através das 
TICs. 

Uso das tecnologias em saúde na 
atenção básica às pessoas em 
condições de hipertensão arterial 
sistêmica. 

Analisar a utilização das 
tecnologias processo de 
trabalho dos profissionais 
da APS com foco na 
hipertensão. 

Tecnologias leve-
duras 

Ampliar o 
relacionamento com o 
paciente no processo de 
cuidar. 

Tecnologia das relações como 
dispositivo do atendimento 
humanizado na atenção básica à 
saúde na perspectiva do acesso, do 
acolhimento e do vínculo. 

Analisar como os usuários 
percebem o acolhimento e 
vínculo como tecnologia 
leve na atenção básica. 

Tecnologia leve Humanização no 
processo de cuidar. 

Uso de inovações tecnológicas no 
cuidado em enfermagem: revisão 
integrativa. 

Sistematizar o 
conhecimento produzido 
acerca do uso de 
tecnologias no cuidado em 
enfermagem. 

Tecnologias leve-
duras 

Qualificação da 
assistência através das 
TICs. 

Tecnologias da informação e 
comunicação: influências no trabalho 
da estratégia Saúde da Família.  

Compreender as 
contribuições e utilização 
das TICs no 
desenvolvimento do 
trabalho da APS na 
percepção dos 
profissionais 

Tecnologia leve Como as TICs facilitam o 
processo de trabalho e 
comunicação na APS. 

Utilização de tecnologias em saúde 
na consulta puerperal no contexto da 
pandemia de Covid-19. 

Descrever a experiência 
do desenvolvimento de 
tecnologias 
informatizadas e 
educacionais em saúde. 

Tecnologia dura Utilização de 
dispositivos tecnológicos 
para ampliar o acesso ao 
serviço de saúde 

Percepções dos agentes 
comunitários de saúde sobre as 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação na Atenção Primária à 
Saúde: Uma pesquisa exploratória. 

Conhecer a realidade e os 
desafios dos profissionais 
da APS em relação as TICs. 

Tecnologia dura Rapidez no 
compartilhamento de 
informações entre APS e 
gestores.  

Inovações na Atenção Primária em 
Saúde: o uso de ferramentas de 
tecnologia de comunicação e 
informação para apoio à gestão local. 

Descrever os resultados 
obtidos com a 
implementação da Rede 
de Observatórios. 

Tecnologia dura Qualidade das 
informações que são 
disponibilizadas através 
dos observatórios de 
saúde. 

Informação como apoio para tomada 
de decisão de gestores públicos de 
saúde, 2021.   

Analisar as demandas dos 
gestores públicos de 
saúde para a tomada de 
decisão. 

Tecnologia dura Como as TICs auxiliam 
no processo de tomada 
de decisão no serviço 
público de saúde.  

Percepção dos enfermeiros da 
atenção básica sobre tecnologias do 
cuidado. 

Identificar a percepção 
dos profissionais da 
Atenção Básica sobre as 
tecnologias do cuidado. 

Tecnologias leve-
duras 

O emprego de 
tecnologias leves e duras 
no processo de trabalho. 

O Papel da Comunicação no Controle 
do Câncer em Tempos de Fake News: 
Uso Técnico e Ético das Novas 
Tecnologias na Transmissão de 
Informações ao Público Sobre a 
Doença. 

Descrever como as fake 
News afetam a 
disseminação de 
informações no controle 
do câncer 

Tecnologia leve O impacto das fake News 
no processo saúde-
doença do indivíduo. 

Fonte: os autores (2021) 
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As tecnologias em saúde estão inseridas no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, a qual 
subsidia a organização da APS, especialmente as tecnologias relacionais e de comunicação. O processo 
de incorporação das TIC está progredindo no Brasil, porém poucas equipes da APS possuem alto nível 
de incorporação (SANTOS et al. 2017).  As TIC na área da saúde objetivam: processar dados, 
identificando sinais vitais, e transformando imagens e voz em dados relevantes no âmbito da saúde; 
armazenar os dados de forma segura, ética e permanente; e comunicar, que é transportar os dados a 
diferentes níveis de atenção e serviços de saúde, garantido acesso e compartilhamento de informação 
(SCHMEIL, 2013), como por exemplo os prontuários eletrônicos e recentemente os aplicativos 
desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. 

Cabe destacar que medicamentos, equipamentos, procedimentos e os sistemas organizacionais são 
entendidos como tecnologias em saúde, ou seja, toda estratégia que dê suporte para a realização dos 
cuidados com a saúde. Estas podem almejar a prevenção, triagem, diagnóstico, tratamento, reabilitação 
e promoção da saúde das pessoas, sendo direcionadas tanto a assistência como a gestão em saúde. 
Independente do tipo as tecnologias devem seu submetidas à processos avaliativos a fim de fornecer 
dados e subsidiar a construção de políticas e tomada de decisão (BRASIL, 2009).  

Verificou-se que alguns autores destacaram que, o tipo de tecnologias em saúde utilizada pelas equipes 
da APS é, em sua maioria, tecnologias duras e com menor utilização das tecnologias leves e leve-duras. 
Para a utilização e efetivação das tecnologias leves e leves-duras a gestão dos serviços deve priorizar 
ações de cuidado que visem uma relação com os usuários, isto é, estimular a humanização no processo 
de cuidar (ENGELA et al. 2018).   

Cabe destacar que Merhy (2005), classifica as tecnologias em três tipos: leve, entendida como a 
tecnologia que permeia as relações; leve-dura é dos saberes estruturados; e dura, associa-se aos 
recursos materiais, usualmente de alto custo. Nas classificações aborda-se a tecnologia de forma 
abrangente, compreendida em todas as nuances do seu processo produtivo, até o produto final.  

Como esse estudo se debruça nas práticas da APS, as TIC classificadas como tecnologias leves serão o 
foco da discussão. Várias ações realizadas pela APS podem ser classificadas como tecnologia leve, como 
humanização, acolhimento, vínculo e atenção integral, a associação dessas estratégias auxilia no 
processo de gestão em saúde e na promoção da saúde dos usuários da APS (COELHO, JORGE, 2009). 

Foi observado em um dos estudo selecionados que, a utilização de tecnologias leves, duras e leves-duras 
contribui positivamente na assistência, qualificando o atendimento. As ferramentas tecnológicas, 
mesmo que não sejam perceptíveis aos usuários do serviço de saúde trazem inúmeras vantagens aos 
profissionais e usuários, otimizando o tempo de atendimento, melhoria na qualidade da consulta e 
melhoria da comunicação entre o paciente e a equipe (LOPES et al. 2020).  

As TIC utilizadas na APS possibilitam a interação entre as equipes na busca por conhecer experiências 
bem-sucedidas das UBS, possibilitando aplicá-las em diferentes realidades, e ainda aumentam a 
velocidade no fluxo das informações entre as unidades básicas e secretarias de saúde municipais, 
estaduais e Ministério da Saúde, qualificando o processo de trabalho. Essas ações contribuem para o 
acesso ao conhecimento e constante atualização profissional (MOTA et al., 2018). 

A pandemia da covid-19 exigiu a inserção intensa das TIC no processo de trabalho em saúde a fim de 
garantir acesso a saúde e continuidade do cuidado, por meio do teleatendimento. Assim, profissionais 
atuantes na APS de uma unidade no Rio de Janeiro, elaboraram tecnologias virtuais em saúde para 
atendimento às puérperas, como Infográfico, formulários virtuais e teleconsulta por plataformas de 
vídeo. As tecnologias e mídias virtuais, possibilitam uma estruturação inovadora do cuidado, a garante 
acesso e assistência no contexto de isolamento e distanciamento social, entretanto o contato presencial 
ainda é essencial para a cuidado em saúde (MOUTA et. al, 2021). 

Nesse sentido, as TIC tornam-se importantes ferramentas em favor da democratização do acesso à 
saúde, a informação, educação e da formação dos trabalhadores do SUS, especialmente na Estratégia 
Saúde da Família (ESF). O processo de educação é permanente e, ocorre em diversos espaços do 
território de abrangência da equipe (MOTA et al., 2018).  

Considerando que a promoção da saúde pode ocorrer em vários cenários, a utilização da tecnologia 
neste momento é essencial, pois as TIC são utilizadas nas atividades educativas, na preparação de 
palestras, cursos e oficinas, as quais pode ocorrer direcionado para grupos específicos, como de 
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gestantes e adolescentes e na construção de recursos para o planejamento das estratégias 
metodológicas (MOTA et al., 2018).  

Baseado na percepção de funcionários da APS, a utilização de tablets com conexão de internet da 
Unidade Básica de Saúde (UBS), vem se tornando mais frequente, sendo esses sistemas indispensáveis 
no processo de gestão das UBS. Esta disponibilidade de dados de forma mais rápida às equipes de saúde 
e gestores sobre determinados problemas da região, e auxilia no planejamento e nas tomadas de 
decisão. Destaca-se que, a utilização de sistemas, aplicativos e softwares no processo de trabalho, 
necessita ser avaliada e atualizada com frequência (ABREU et al. 2020).  

Outro estudo realizado em 2016 apresentou um mecanismo para compartilhamento de informações e 
evidências que auxiliam nas tomadas de decisões nos serviços de saúde, atuando nas áreas de vigilância, 
promoção, APS e gestão da educação em saúde, que são os observatórios de saúde. A importância dos 
Observatórios está relacionada à qualidade da informação disponibilizada e a possibilidade de produzir 
análises que permitem a monitorização e a avaliação dos dados e suas tendências. As perspectivas para 
os Observatórios de saúde é também a construção de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
como ferramenta de educação a distância que possa mediar a troca de informações e formações pelos 
profissionais de saúde, sendo na modalidade de educação permanente em saúde, ou educação 
continuada (PINTO; CRISTIANNE, 2016).  

No âmbito da gestão as TICs podem contribuir para o processo de tomada de decisão por fornecer 
dados. Estudo realizado por uma empresa que gerencia sistemas de informação em saúde, identificou 
que as demandas dos gestores, são predominantemente por dados os usuários da ESF, bem como dados 
de produção de serviços, monitoramento do cuidado, e da vigilância em saúde (ANTUNES, 2021). 

Deve-se destacar que as tecnologias são associadas geralmente ao uso de aparelhos e máquinas, 
inclusive por enfermeiros, o que pode levar a percepção incorreta de que na APS não são empregadas 
tecnologias leves (RODRIGUES DE SOUZA, 2021). Dessa forma, faz-se necessário o contato do 
enfermeiro, e demais profissionais de saúde, desde a graduação, com os conceitos de tecnologia e a 
compreensão de como elas se articulam com o fazer saúde. 

Os profissionais de saúde devem se emponderar do uso das TIC, visto que promove acesso a saúde, 
auxilia na gestão e fornece informações de qualidade sobre o processo-saúde doença da população, ação 
de cuidado imprescindível em tempos em que as notícias falsas, conhecidas como fake news se 
disseminam cada vez mais rápido e para um maior número de pessoas, gerando desinformação, que 
pode deixar o indivíduo vulnerável a adoção de hábitos inadequados e ao adoecimento (AMARAL 
FILHO, 2021).  

Por fim, o cenário biopsicossocial, que se enfrenta no século XXI, nos faz compreender, a importância e o 
papel do SUS integrado as tecnologias em saúde e a comunicação eficaz entre os serviços dentro da rede 
de atenção à saúde. Diante disso, se destaca como um serviço de saúde que não só armazena e acessa 
informações sobre a saúde da população, mas também, que com estes dados, se forem corretamente 
utilizados, poderá ser base para o desenvolvimento e aplicabilidade de tecnologias eficazes e viáveis 
para melhoria da saúde da população, juntamente a uma assistência à saúde segura e de qualidade. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias utilizadas na APS são, em sua maioria tecnologias duras, como sistemas de informação e 
aparelhos eletrônicos. A utilização de tecnologias leves, para aumentar o relacionamento com o paciente 
no momento do acolhimento também é utilizada, porém com menor frequência, ou não é reconhecida 
pelos profissionais como uma forma de tecnologia. A tecnologias leves-duras estão nos protocolos e 
manuais que norteiam o trabalho na APS, mas que são recebidos de gestores superiores.  
 
Portanto, incorporar mais tecnologias, sejam elas leves, duras ou leve-duras no processo de trabalho da 
4APS pode melhorar a qualidade da assistência, visto que a junção destas qualifica a assistência 
prestada, tornando o trabalho mais humanizado e menos mecanizado. As TIC se aplicam no contexto da 
saúde no âmbito gerencial, tanto a nível local, como nacional, expresso especialmente nos sistemas de 
informação e na vigilância em saúde, ainda a tecnologia nesse contexto pode contribuir para a gestão 
participativa e descentralizada. Porém ainda existem limitações e um campo a ser explorado nessa área, 
desse modo, cabe também aos gestores municipais, estaduais e federais fomentar a implementação de 
mais tecnologias na APS, para que assim contribua para a melhoria do cuidado prestado pelas equipes.    
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Capítulo 18 
 
Análise comparativa de técnicas computacionais 
usadas na segmentação de nódulos pulmonares em 
tomografias computadorizadas 
 
 

Jorge Paulo Soares Rocha Filho 

Paulo Eduardo Ambrósio 

 
Resumo. O câncer pulmonar é a causa mais comum de mortes por câncer segundo a 

OMS (Organização Mundial de Saúde) e a sua detecção precoce está diretamente 

relacionada com a efetividade do tratamento e com as chances de cura. Uma das 

principais técnicas diagnósticas para essa doença envolve a análise de imagens digitais 

obtidas por raio-x convencional e tomografia computadorizada, sendo que o 

processamento computadorizado dessas imagens tem se destacado como um dos 

campos de pesquisa em grande ascensão. Este trabalho tem como objetivo a análise 

comparativa de diferentes técnicas de processamento digital de imagens, buscando 

identificar e validar quais delas são mais indicadas para a segmentação de nódulos 

pulmonares em imagens de tomografia computadorizada. Como objetivo final do 

projeto, o conjunto de técnicas validadas terão seus respectivos algoritmos descritos e 

integrados em plataforma aberta de apoio ao diagnóstico de câncer de pulmão. 
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1. INTRODUÇÃO 

O diagnóstico do câncer pulmonar não deve ser feito utilizando apenas um dos tipos de exames 
existentes, pois cada um deles possui vantagens e grandes desvantagens. Os exames mais utilizados 
para a detecção das lesões são o raio-x da região do tórax e a tomografia computadorizada do pulmão, 
mas outros exames são muito importantes, justamente, por desvantagens que os exames principais 
apresentam. O raio-x é visto ainda como a “chave” para a detecção de câncer de pulmão. Esse exame tem 
alta sensibilidade para tumores periféricos e baixo custo. A tomografia computadorizada é muito 
precisa, proporcionando informações de tamanho, localização e níveis de invasão do tumor. [Uehara et 
al 1998]. 

Nesse contexto, verifica-se importantes e promissores estudos mais aprofundados com a tomografia 
computadorizada para que o processo de diagnóstico seja cada vez mais automatizado e simplificado e 
seja adquirida maior confiabilidade do resultado apresentado nesse exame. Espera-se que, futuramente, 
o exame seja suficiente para o diagnóstico e um processo automático para a análise das imagens da 
tomografia seria crucial para acelerar esse diagnóstico e, consequentemente, aumentar as 
possibilidades de cura. 

 
2. SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS 

As técnicas de segmentação de imagens utilizadas neste trabalho são técnicas de crescimento de regiões 
e de contorno ativo (snake). 

Abordagens por contorno ativo fazem uso efetivo de informações prévias específicas dos objetos e isso 
torna os algoritmos intrínsecamente eficientes. Além disso, algoritmos de contorno ativo são aplicados 
em regiões específicas da imagem ao invés de serem aplicados na imagem inteira, o que faz a sua 
eficiência ser ainda maior. 

As técnicas de crescimento de regiões consistem basicamente em agrupar pixels ou semi-regiões em 
regiões maiores baseados em determinada característica [Gonzalez et al 2011]. Com as tomografias 
computadorizadas, serão utilizados os níveis de cinza, pois as imagens são monocromáticas e os níveis 
de cinza são a característica disponível para caracterizar uma região. 

 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a base de imagens disponibilizada pelo Lung Image 
Database Consortium e Image Database Resource Initiative (LIDC-IDRI) [Armato et al 2010]. A linguagem 
de programação utilizada para a implementação dos algoritmos de segmentação de imagens por 
crescimento de regiões e contorno ativo é o MATLAB. 

As imagens tomográficas disponíveis na base LIDC-IDRI contam com a anotação de diagnóstico e 
segmentação manual de nódulos pulmonares realizada por especialistas. Para o desenvolvimento do 
trabalho foram selecionadas as imagens com indicação confirmada de nódulos, feita por especialistas, 
visando a adequada análise e validação das técnicas propostas e posterior comparação e integração em 
ambiente de apoio ao diagnóstico [Ferreira-Junior et al 2016]. 

Foram implementadas duas variações de contorno ativo e duas variações de crescimento de regiões. 
Essas quatro técnicas estão sendo aplicadas nas imagens previamente selecionadas para que a fase de 
comparações e análise das técnicas seja iniciada. 

 
4. RESULTADOS PARCIAIS E ESPERADOS 

As quatro técnicas escolhidas para a análise e implementadas no MATLAB foram aplicadas em algumas 
imagens, previamente selecionadas para o estudo inicial, gerando então as áreas segmentadas com o 
auxílio dos dados disponibilizados na base de imagens. 

Na Figura 1 está o exemplo de uma das tomografias computadorizadas onde um nódulo foi identificado 
por especialistas e na Figura 2 estão os resultados das segmentações feitas por cada um dos métodos 
citados. 
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Figura 1: Imagem original de uma tomografia computadorizada que contém nódulo 
identificado por especialistas 

 

 

Figura 2: Resultados das segmentações por contorno ativo (superior esquerdo e superior 
direito) e por crescimento de regiões (inferior esquerdo e inferior direito).  
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Atualmente estão sendo realizadas as implementações dos métodos escolhidos para comparar e 
analisar as técnicas computacionais estudadas, em relação à segmentação feita manualmente pelos 
especialistas. As características das segmentações a serem comparadas são área e perímetro e além 
dessas duas características, será utilizada a informação do centróide da massa para que seja feita uma 
comparação por sobreposição das imagens. 

Assim que todos os métodos de comparação tiverem sido implementados, será selecionado o grupo de 
imagens no qual as técnicas de segmentação serão aplicadas e, em seguida, devidamente analisadas 
atingindo os resultados finais esperados nesse trabalho.  
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Capítulo 19 
 

 

Aplicativo para Solicitação de Atendimento Pré-
Hospitalar a vítimas de acidentes de trânsito - SAPH 
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Resumo: Diante de altos índices de acidentes de trânsito no Brasil, existe cada vez 

mais a preocupação com um atendimento pré-hospitalar rápido e eficiente. A obtenção 

dos dados de um acidentado e sua localização no momento da solicitação do 

atendimento é o principal problema identificado pelo profissional do atendimento pré-

hospitalar no decorrer do processo de atendimento das ocorrências. O presente 

trabalho tem como objetivo a agilização desse processo. O aplicativo está sendo 

desenvolvido com o auxílio do médico, que atua na área de resgate em rodovias e 

possui duas frentes, a primeira para o usuário final e a segunda para a central de 

atendimento. Na interface do usuário final, é feita a abertura de chamado, onde é 

informada a avaliação do estado de saúde do paciente e sua localização, visto que a 

mobilidade se mostra essencial para os usuários. Uma segunda interface se comunica 

com o aplicativo e tem como objetivo a gerência dos atendimentos solicitados, registro 

de recursos que serão disponibilizados e de todo o andamento do chamado até o seu 

encerramento. 

 

Palavras-chave: Aplicativo, acidentes de trânsito, atendimento pré-hospitalar. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009), acidentes de trânsito são umas das 
principais problemáticas no ramo da saúde. Aproximadamente, 3 mil vidas são perdidas por dia nas 
vias, tornando-se assim, a nona maior causa de mortes no mundo, sendo o principal responsável por 
mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade. Atualmente, esses acidentes representam um custo de US$ 
518 bilhões por ano, o que resulta entre 1% e 3% do produto interno bruto de cada país. Diante de 
dados tão impactantes, atitudes devem ser tomadas na tentativa de amenizar esse cenário. 

No Brasil a principal entidade de resgates de acidentes de trânsito é o SAMU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência), em casos mais graves com cenário instável ou vítimas presas em ferragens é 
acionado o corpo de Bombeiros. Segundo (SANT’ANNA, 2017), por meio de dados fornecidos pelo 
observatório da prefeitura de São Paulo (Observasampa), um atendimento do SAMU é de em média 9,16 
minutos na região Sudeste, sendo ainda, alguns desses minutos perdidos na ligação para o fornecimento 
de dados e a localização do ocorrido, para que uma equipe seja enviada. 

O processo de atendimento conta com vários fatores, dentre eles, as condições do trânsito, a distância 
de uma base até o local do acidente e a obtenção de dados suficientes para que seja encaminhada uma 
equipe até o local. Atualmente, o meio mais tradicional para a obtenção de dados do acidentado é por 
ligação telefônica. Nos casos em que há alguma pessoa com convivência próxima ao acidentado, o 
fornecimento de dados pessoais não é um dificultador. Porém, em casos que o acidentado se encontra 
sozinho, informações como o tipo sanguíneo, tipos de alergias e número de documentos são 
informações que a pessoa que encontrou o acidentado pode não saber fornecer. Uma dificuldade 
comum em ambos os casos, é a passagem de informações do local em que ocorreu o acidente.  

O atendimento definitivo não é feito pelo serviço de atendimento pré-hospitalar, cabendo-lhes apenas 
intervenções críticas na cena, o que presume a necessidade de uma economia de tempo no pré-
hospitalar, visto que a maioria das mortes evitáveis ocorre devido ao retardo no início do tratamento 
cirúrgico (CANNETTI et al., 2001). Com isso o tempo de atendimento de uma ocorrência é 
extremamente relevante em casos que o paciente está correndo risco de morte, portanto, vale a 
reflexão: é possível reduzir o tempo do atendimento? 

Em 2014, o número de ligações falsas para o SAMU 192, ou seja, trote ultrapassou a marca de 130 mil 
ligações de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA, 2015), tornando-se um 
grande complicador para as centrais do SAMU responsáveis pelo atendimento e verificação da 
veracidade das ligações. Tal verificação sendo realizada de forma incorreta pode ocupar recursos que 
seriam destinados a um caso de real necessidade. 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um aplicativo que realiza uma chamada rápida e 
segura por socorro e facilita a obtenção de dados das pessoas acidentadas e, por meio de um sistema de 
autenticação, reduzir o número de chamadas falsas do atendimento pré-hospitalar. 

 

2. FERRAMENTAS E MÉTODOS 

O problema foi relatado pelo médico socorrista que atua no resgate em rodovias entre os municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, no Estado do Espírito Santo. Foi identificado que, no processo de 
atendimento das ocorrências, havia, em alguns casos, dificuldade para a obtenção de informações 
fundamentais para a prestação de socorro, dentre essas dificuladades, destacam-se as  informações 
médicas e a localização do paciente, gerando inexatidão no deslocamento ao local. 

A aplicação móvel foi desenvolvida com o uso do Ionic, um framework utilizado na criação de aplicações 
para dispositivos móveis, visando aplicativos híbridos de rápido desenvolvimento apenas com HTML, 
CSS e JavaScript. Para o banco de dados foi utilizado o SGBD MySql aliado ao framework Spring Boot 
para a disponibilização dos serviços do Web Service. O software foi desenvolvido por meio da IDE 
(Ambiente de desenvolvimento integrado) Visual Studio Code e apoiando-se aos conceitos e paradigmas 
da engenharia de software, como levantamento de requisitos, projeto, implementação, testes e a entrega 
do sistema.  

  



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 27 

 

 
 

163 

3. RESULTADOS 

Atualmente, o aplicativo se encontra em fase final de teste. O aplicativo se comunicará com a interface 
da central de atendimento por meio de um Web Service, onde os dados da solicitação de atendimento e 
do usuário solicitante serão gravados e posteriormente acessados pela interface de gerência de 
chamados da central. Na Figura 1 é apresentado o diagrama de casos de uso, descrevendo o cenário com 
as representações do Usuário (solicitante), Central (base que recebe a solicitação) e o Sistema (Web 
Service). 

 

Figura 1- Representação do Diagrama de” Casos de Uso” da aplicação. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Na figura 2 é representada um resumo do diagrama de classes, com as principais classes utilizadas no 
sistema e os relacionamentos entre tabelas. 

Caso o usuário escolha a opção de solicitar atendimento pessoal, será direcionado à tela de questionário, 
pois o sistema já identifica o usuário logado bastando apenas responder o questionário para informar 
seu estado de saúde atual. Se a opção escolhida for atendimento para terceiro, o usuário será 
direcionado para a tela de leitura do QR code, que, quando escaneado, envia para central, junto à 
localização da solicitação e à resposta do questionário, um identificador composto por nome e placa. Na 
central será feita uma busca pelo identificador, obtendo assim, a ficha médica cadastrada no aplicativo 
pelo paciente. 
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Figura 2- Representação do Diagrama de Classes do aplicativo 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Na figura 3 é representado o diagrama de atividades da solicitação de atendimento feita por meio da 
aplicação móvel, que posteriormente, é recebida pela interface da central de atendimento. 
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Figura 3- Representação do Diagrama de Atividades da aplicação. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

 

A figura 4 apresenta a tela onde é escolhido o tipo de atendimento, podendo ser pessoal ou atendimento 
para terceiro, função somente disponível após o cadastro prévio ser realizado. 

 
Figura 4- Tela para escolha do tipo de atendimento. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Na figura 5a é representada a tela de leitura do QR code, cabendo ao usuário a escolha da leitura ou não 
leitura do código. 

O QR code é gerado após o cadastro prévio ser devidamente realizado pelo usuário, podendo ser salvo, 
impresso, e levado junto ao usuário em seus deslocamentos. 

O sistema possui dois questionários já pré-definidos a serem preenchidos pelo usuário, e se alternam de 
acordo com o tipo de atendimento escolhido (questionário de atendimento pessoal e para terceiro). A 
figura 5b apresenta a tela de preenchimento do questionário. 

 

Figura 5- Tela de solicitação de atendimento 

Figura 5a Figura 5b. 

  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

A figura 6 compõe a interface da central e representa a tela de gerenciamento dos atendimentos 
recebidos, onde será feita a abertura e encerramento de chamados e o controle de recursos 
disponibilizados para o atendimento. 

 

Figura 6- Tela de gerenciamento de atendimentos 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor  
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4. DISCUSSÃO 

Muitas vezes, quando acionada para a prestação de um atendimento, uma equipe tem dificuldades para 
encontrar o local com precisão e carece de informações sobre o paciente que prestarão socorro. Já o 
paciente, na solicitação do atendimento, pode não saber informar sua localização com clareza e, em 
alguns casos, a situação não permite transmitir informações médicas que seriam úteis para um 
atendimento de melhor qualidade. O sistema móvel foi desenvolvido visando o auxílio da redução 
desses problemas. A aplicação é multiplataforma, construída em Ionic, dessa forma, poderá atingir um 
maior número de usuários. A ferramenta interage com a interface da central, possibilitando controle 
sobre os atendimentos que estão sendo realizados e registro de informações relevantes no banco de 
dados. 

 

5. CONCLUSÃO 

O projeto segue critérios e requisitos definidos previamente junto ao médico socorrista, mediante a 
aprovação das funcionalidades. Atualmente, o sistema se encontra em fase final de teste e, segundo 
avaliação do usuário final, tem se mostrado uma ferramenta que auxilia na obtenção de dados do 
paciente e da localização de onde está sendo feito a solicitação. Por meio do QRCode, o sistema 
possibilita que um usuário solicite atendimento para uma terceira pessoa e a central,  com acesso às 
informações cadastradas previamente pelo acidentado, realize uma melhor preparação da equipe para o 
atendimento. Usuários que solicitarem falso atendimento serão identificados no aplicativo, tornando 
possível a denúncia e a devida punição perante a lei. A central, por sua vez, contará com o registro no 
banco de dados das informações referentes aos atendimentos prestados, obtendo controle dos recursos 
disponibilizados e beneficiando-se de relatórios estatísticos que poderão auxiliar em melhorias futuras. 
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Graduada em Odontologia pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, Residente em 
Neonatologia pelo Hospital Universitário Materno Infantil- UEPG, Habilitada em Laserterapia e 
Consultora em Amamentação. 

NATIANY DE LIMA TORRES 

Especialista em Prótese Dentária pela pela Associação Brasileira de Odontologia -ABO/ ES; 
Especialista em Saúde coletiva com ênfase em Saúde da Família pela Faculdade de Ciência e 
Educação do Espírito Santo- UNIVES/ ES; Especialista em Gestão em Saúde Pública pela Faculdade 
São Gabriel da Palha - FASG/ES, odontóloga da ESF do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e 
Inovação em Saúde(ICEPI) ES. 

NESTOR PERSIO ALVIM AGRICOLA 

Licenciado em EDUCAÇÃO FISICA pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1993), Mestrado em 
Educação pela Universidade Federal de Goiás (2005) e Doutorado em Ciências da Saúde pela 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (2016). Professor Adjunto dos cursos de 
Educação Física da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ GO. Produção acadêmica nas áreas de 
Bioquímica do exercício, Treinamento desportivo, Sociologia e antropologia do esporte, e didática. 

NURIELEN NERIS LIMA SANTOS 

Acadêmica de enfermagem na Universidade Federal do Pampa, bolsista do projeto de extensão 
intitulado Gestapampa, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas na Atenção à Saúde da Criança 
(GEPASC) e do Grupo de Pesquisa e Estudos em Saúde da Mulher (GRUPESM). 

PEDRO HENRIQUE ALVES DE PAULO 

Graduando do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Paraná.  Integrante do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Multidisciplinares em Política, Avaliação e Atenção em Saúde (NEPEMAAS - 
UNESPAR/CNPq). 

PEDRO IEGGLI 

Graduação em Medicina (em andamento) Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul Brasil.  

RAFAEL VERONESI DIAS 

Dr. Rafael Veronesi Dias Farmacêutico e Médico pela Universidade de Vila Velha. Médico Supervisor, 
Regulador, Intervencionista do SAMU 192 ES. Médico do Resgate Aeromédico do SAMU 192 ES. 
Coordenador Médico da PrimerVida ESe do Resgate da Eco101 no ES. Médico Socorrista do Hospital 
Antônio Bezerra de Faria - Vila Velha - ES. 

RAFAELA PEREIRA RAMOS 

Graduação em Serviço Social (2015) e especialização em Psicopedagogia (2019) pelo Centro 
Universitário do Norte – Uninorte Pós Graduação Lato Sensu em andamento em SINASE - Sistema 
Nacional de Atendimento SocioEducativo, pelo Grupo Educacional Faveni. Servidora Pública 
Municipal na cidade de Manaus desde 2013. 

RAFAELLA THAIS CHESCO DOS SANTOS 

Graduada em odontologia pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais ( CESCAGE). 
Especialista em Odontopediatria pela Universidade Estadual de Ponta Grossa Preceptora na área de 
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odontologia neonatal no Hospital Universitário Materno Infantil da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (HUMAI). 

RÂNDER JORGE ALCÂNTARA 

Mestrando no Mestrado Profissional em Saúde da População Negra e Indígena na Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Santo Antônio de Jesus/BA, Brasil. Especialista em 
Psicologia. Graduação em Psicologia na UFMG 

RAQUEL POTTER GARCIA 

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria (2010). Mestra em 
Enfermagem pelo Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
Maria (2013). Doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal de Pelotas (2017). Atualmente é Docente Adjunto do Curso de Enfermagem 
da Universidade Federal do Pampa (Unipampa/Campus Uruguaiana), Tutora do Programa de 
Residência Integrada Multiprofissional em Urgência e Emergência da Unipampa. Líder do Núcleo de 
Estudos em Família e Cronicidade (NEFAC). Tem experiência na área de Enfermagem, atuando 
principalmente nos seguintes temas: enfermagem com ênfase na saúde do adulto, doença crônica, 
família, nefrologia e doação de órgãos. 

SUSANA BRUNORO COSTA DE OLIVEIRA 

Tecnologia em Processamento de Dados pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(1989), mestra em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional pela Universidade Cândido 
Mendes (2006) e doutora em Produção Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro (2012). Professora Titular doInstituto Federal do Espírito Santo. 

THAÍS BARBOSA BARRETO 

Bacharelado em Enfermagem pela Universidade Federal do Pampa - Campus Uruguaiana. Pós- 
graduanda em Enfermagem em UTI Neonatal e Pediátrica (Faculdade Dom Alberto - Santa Cruz do 
Sul/RS). Enfermeira Trainee da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, Brasil. Membro 
do Grupo de Pesquisa e Estudo em Saúde da Mulher (GRUPESM) (2019/- ) e do Grupo de Estudos e 
Pesquisa na Atenção a Saúde da Criança (GEPASC) (2019/-). Atuou como Coordenadora de política 
interna e qualidade de ensino, pelo Diretório Acadêmico de Enfermagem Nightingale (Gestão 
2018/2019). Atuou como Secretária do Diretório Acadêmico de Enfermagem Nightingale da 
UNIPAMPA (Gestão 2019/2021). Voluntária da ONG Prematuridade.com. 

THAMIRIS SILVA FREITAS 

Possui graduação em psicologia pela Universidade Metodista de Piracicaba(2013). Atualmente é 
Profissional liberal da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Saúde 
Coletiva, com ênfase em Saúde Pública. 

VIVIANNE LÚCIA BORMANN DE SOUZA 

Engenheira Química, Mestre em Bioquímica Médica, Doutora em Tecnologias Nucleares, Veterinária 
e pós- graduada em dermatologia e clinica médica e cirúrgica de pequenos animais. Além de pós-
graduação em Gestão ambiental. Pesquisadora Doutora do Centro Regional de Ciências Nucleares 
do Nordeste. 

WANCHARLE SEBASTIÃO QUIRINO 

Possui graduação em Engenharia da Computação (2012), mestrado em Informática (2016) pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. Professor de Rede, Desenvolvimento  Web e Arquitetura de 
Computadores no Instituto Federal do Espirito Santo (2017 - 2018). Atualmente é Analista de 
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Desenvolvimento no Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito 
Santo (PRODEST). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia 
de Software e Sistemas de Arquitetura distribuída. Suas pesquisas concentram-se principalmente 
em: Web Mapping, Smart Cities e Crowdsourcing. 
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