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A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA ORIENTAÇÃO, PROMOÇÃO E 

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA 

 

Aline Rodrigues da Cunha
 

Fábio Claudiney da Costa Pereira 

Isamara Tayanne dos Santos Galvíncio Oliveira 

Sebastiana Rayane Gurgel de Araújo 

Sheyla Priscylla Silva Oliveira 

Tayssa Suelen Cordeiro Paulino 
 

INTRODUÇÃO: Neoplasia é o crescimento desordenado e contínuo de células/tecidos. Em 

alguns casos esse crescimento é maligno originando o câncer. Existem mais de tipos de 

câncer, porém o de mama é o segundo maior causador de mortes no Brasil, tornando-se um 

evidente problema de saúde pública. O Câncer de Mama (CM) possui origem multifatorial, 

sendo resultante de diversos fatores, entre os quais citam-se: fatores individuais (tabagismo, 

alcolismo, sedentarismo, hábitos alimentares); ambientais (exposição a raios ultravioletas, 

poluição água/ar/solo); reprodutivos (menarca precoce, nuliparidade, adiamento gestacional, 

uso continuo de anticocepcionais orais, menopausa serôdia); hormonais (reposição hormonal, 

descontrole da secreção hormonal) e genéticos (hereditariedade). Segundo os dados do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), foram estimados em 57.960 novos casos de câncer de 

mama para o ano de 2018. O número de óbitos no ano de 2015, colhidos no Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) por meio do Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM), chegou ao total de 15.593, sendo 187 homens, 15.403 mulheres e 

três de sexo ignorado. Diante da alta incidência refletida nos números expostos, faz - se 

necessária uma atenção maior por parte do enfermeiro na orientação, promoção e prevenção 

desta patologia, uma vez que estas ações têm por finalidade diminuir o acometimento desta e 

aumentar a sobrevida dos acometidos através do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce 

tem escopo em identificar os problemas mesmo antes de se manifestarem como sintomas, 

integrando-se como artifício eficiente para poder atacar o tumor ao nascer, pois os tumores em 

sua fase inicial se curam com mais facilidade. O enfermeiro traz importantes informações 

sobre exames preventivos e periódicos que auxiliam no rastreamento e detecção precoce do 

câncer de mama, a fim de evitar que estes números cresçam de forma exponencial e, acima de 

tudo, para aumentar a expectativa de vida dessa paciente após o diagnóstico. Então, diante do 

exposto, este estudo tem como principal objetivo descrever a importância do enfermeiro na 

orientação, promoção e prevenção do câncer de mama. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão integrativa de literatura realizada através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas 

seguintes bases de dados eletrônicas: Scientific Electronic Library Online (SciElo) e 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS). Os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para pesquisa foram: Enfermagem, Câncer de mama e 

Educação em saúde. Os critérios de inclusão adotados foram: estudos publicados na língua 

portuguesa disponíveis na forma gratuita e online, e que compartilhassem da temática e 

objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: artigos duplicados, em 

forma de resumos e carta ao editor. Para análise crítica dos artigos, realizou-se leitura 

completa com as respectivas sínteses. Os dados utilizados neste estudo foram devidamente 

referenciados, respeitando e identificando seus autores e demais fontes de pesquisa, 

observando rigor ético quanto à propriedade intelectual dos textos científicos que foram 
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pesquisados, no que diz respeito ao uso do conteúdo e de citação das partes das obras 

consultadas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O cancer de mama é considerado uma 

patologia de bom prognóstico quando detectado e tratado precocemente. Para tanto, faz 

necessário–se a ação conjunta dos diferentes níveis de atenção a saúde. Propiciar o acesso e 

um atendimento resolutivo são pontos que auxiliam na promoção e na prevenção da saúde dos 

indivíduos. Segundo um estudo realizado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados 

Unidos, cerca de dois terços dos óbitos decorrentes do câncer estão interligados a fatores 

modificáveis. Como o enfermeiro é um profissional inserido em todos os níveis de atenção, 

tem em sua atuação o dever e o direito de realizar a enfermagem em sua totalidade segundo 

seus conhecimentos tecnocientificos, utilizando-os para dar orientações pertinentes a 

promoção e a prevenção de agrávos à saúde. O enfermeiro é um profissional multifuncional, 

com visão diferenciada no tocante paciente, é extremamente capacitado para realizar ações 

relativas ao CM. A educação em saúde é um grande aliado neste trabalho, uma vez que o 

conhecimento abre a visão do ser humano, capacitando-o a tomar decisões acertadas. A 

consulta de enfermagem é considerada um momento oportuno para realizar as orientações 

educacionais como o Autoexame Clínico das Mamas (ACM). Porém, este ambiente não deve 

ser visto como o único e exclusivo local para esta ação. É imprescindível que os maiores 

números de pessoas sejam alcançadas, uma vez que o câncer de mama não está restrito a 

mulheres, acometendo homens e crianças embora que raro. Além disso, os sistemas de 

informações são de grande valia no momento de planejar as estratégias para o enfrentamento 

da patologia, oferecendo informações como localidades com maior índice de acometimento e 

mortes decorrentes do câncer de mama. A partir das informações é realizado o planejamento, 

posto em prática as ações e avaliado os efeitos das ações educativas executadas. A escuta 

qualificada proporciona um acolhimento favorável às questões individuais, desta forma, ao 

adotar esta prática é criando um vínculo entre os entes envolvidos neste caso o enfermeiro e o 

paciente. A adoção e a prática do rastreamento em populações com risco de desenvolver 

mama são importantes, através do ACM (anual a partir dos 40 anos de idade), 

ultrassonografia mamaria e mamografias (bienal para aquelas entre 50 a 69 anos e, para as 

mulheres com risco elevado de desenvolver a patologia) é possível identificar a existência de 

nódulos e, a partir destes, iniciar um tratamento em tempo oportuno. CONCLUSÃO: Diante 

do aumento anual no número de casos de câncer de mama é de relevancia aboradar a atuação 

da enfermagem frente à promoção e prevenção. Adotar práticas educacionais elucidativas que 

abrajam toda a comunidade é algo necessário para o alcance deste objetivo. Durante a 

realização desta revisão, foi possivel indentificar como principal achado as dificuldades 

encontradas pelo enfermeiro para abordar a temática. Expor as mamas, por exemplo, é visto 

pelo pacinte como algo desconfortante e desnecessário. Neste contexto, cabe ao enfermeiro 

gerar uma confiança prévia no paciente, levando em conta suas crenças e valores, falando de 

forma clara e objetiva, demostrando segurança e conhecimento ao paciente. Portanto, as ações 

realizadas pelo enfermeiro possui impacto significativo na diminuição dos casos, sendo de 

extrema importância sua incersão na equipe multiprofissional, visando um contato mais 

próximo do paciente. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Câncer de mama.  Educação em saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS NO COMBATE À INFECÇÃO 

HOSPITALAR 

Deyla Moura Ramos Isoldi 

Jeandiego Simplício de Sousa Costa 

Joyce lohana Firme Silva 

Mainara Maria Pereira de Souza 

Maria Beatriz Viana Silva 

Ryvea Parmennedys Fernandes Silva 

 

INTRODUÇÃO: A lavagem das mãos é uma medida eficaz de prevenção da transmissão 

cruzada de micro-organismos, e, apesar da relativa simplicidade deste procedimento, ainda se 

observa uma forte resistência em sua adesão durante o cuidado do paciente por parte dos 

profissionais de saúde. Por consequência, as infecções hospitalares (IH) são consideradas um 

problema de saúde pública considerado grave, em nível mundial. Assim, no ambiente 

hospitalar é constatado altos índices de IH, o qual gera-se comprometimento da assistência a 

saúde. Diante desse contexto, nos faz refletir sobre a importância da concretização de práticas 

seguras e eficazes de controle a infecção hospitalar. Pois, as mãos dos profissionais de saúde 

podem se tornar permanentemente colonizadas com uma flora patogênica adquirida no 

ambiente hospitalar durante as atividades rotineiras do serviço, levando ao crescimento de 

novas formas e tipos de micro-organismos. As infecções em locais de assistência à saúde se 

tornaram um dos mais importantes problemas de saúde, por causar um aumento da resistência 

dos microrganismos aos antimicrobianos. A adoção da prática da lavagem correta das mãos é 

de grande relevância para evitar infecções nosocomiais, sendo que a maioria dos micro-

organismos existentes na microbiota transitória das mãos são de fácil eliminação através de 

uma adequada lavagem, deixando de ser condição básica para a sua disseminação. 

OBJETIVO: Identificar a importância da lavagem das mãos no combate a infecção 

hospitalar. MÉTODO: Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura. Foi 

realizado uma busca na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e a Scientific Electronic Library Online (SCIELO), através dos seguintes 

descritores: Lavagem das Mãos, Infecção Hospitalar e Biossegurança. Os estudos passaram 

pelo processo de refinamento e cruzamentos com o operador booleano AND e os critérios de 

inclusão foram: artigos publicados em português, disponíveis na íntegra e gratuitos. Como 

critérios de exclusão: trabalhos que não apresentassem resumos na íntegra nas bases de dados 

pesquisadas e que não tratassem sobre a temática proposta. Os trabalhos selecionados pelos 

títulos, e depois pelos resumos, foram lidos na íntegra e destes se compôs a amostra deste 

estudo. Salienta-se que a busca foi realizada de forma ordenada, respectivamente, LILACS e 

SCIELO; desta maneira as publicações que se encontravam indexadas em mais de uma, foram 

selecionadas na primeira busca. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Quanto aos resultados, 

selecionou-se 14 estudos potencialmente relevantes, dos quais 10 apresentaram-se voltados 

para a importância da lavagem das mãos no combate a infecção hospitalar, sendo que 7 

estudos atendiam aos critérios de elegibilidade. Com base nas obras analisadas, identificou-se 

a maioria dos profissionais da saúde lavam as mãos ao longo da rotina de trabalho. Porém, 

não desenvolve a técnica de higienização das mãos forma adequada, trazendo maior risco 

tanto para sua saúde, como para pacientes e demais colaboradores. A higienização das mãos 
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deve ser realizada corretamente durante a rotina dos serviços de saúde independente da 

técnica ou procedimento que foi ou será executado, sendo preconizada quando há sujidade 

aparente ou não, após a utilização dos sanitários, contaminação por fluidos e sangue, antes e 

após a alimentação, ao início e término do turno de trabalho, antes do preparo e manipulação 

de medicamentos e antes e após contato com paciente. Essa prática está em constante estudo 

em ambientes hospitalares, mostrando a adesão dos profissionais à higienização, a qualidade 

da microbiota das suas mãos, a necessidade da realização da ação e os produtos utilizados 

para maximizar o efeito da antissepsia das mãos, sempre visando o aumento da indispensável 

prática é possível identificar vários componentes importantes que influenciam o 

comportamento dos profissionais em relação à higienização das mãos e suas implementações 

como por exemplo: educação dos profissionais de saúde focada em como, quando e por que 

realizar esta higienização, com ênfase na repetição dos seus padrões de comportamento tanto 

na sociedade como no local de trabalho, desenvolvimento de pesquisas  para aprimorar o 

conhecimento sobre higienização das mãos, trabalho em equipe dos profissionais junto à 

administração da instituição para a redução de infeções hospitalares, motivação para exercer 

as práticas corretas por meio de modelos de comportamento entre os colegas do serviço e/ou 

lideranças administrativas tendo a prática da higienização das mãos como prioridade 

institucional, lembretes para a ação contínua e  melhoria da acessibilidade à lavatórios/pias 

com matérias essenciais para uma desinfecção completa (água, sabão e papel toalha). Alguns 

Hospitais como o Albert Einstein iniciaram um importante combate contra a infecção 

hospitalar, uma vez que esse mal o afetava consideravelmente, mesmo com um serviço de alta 

tecnologia. O projeto de combate chamado de Infecção Hospitalar com foco em prevenção, 

envolvido por estratégias inovadoras na prevenção das infecções, motivação das equipes, 

treinamento de profissionais em situações cotidianas como prática correta da lavagem de 

mãos, reduziram efetivamente a taxa de infecção hospitalar, obtendo os resultados do projeto 

semelhantes aos melhores hospitais norte-americanos. CONCLUSÃO: Infecção Hospitalar é 

um mal presente na rotina das instituições de serviços de saúde. A falta de conhecimento 

sobre as boas práticas adequadas na lavagem das mãos são um importante agravador desta 

problemática, pois este ato é a medida individual mais simples e eficaz para prevenir e 

controlar as infecções relacionadas a assistência à saúde e a disseminação de micro-

organismos multirresistentes, sendo identificado, neste estudo, a carência na prática 

satisfatória da lavagem de mãos, acarretando o aumento do quadro das IH. Desta forma, 

quando os profissionais da saúde e instituições são comprometidos permanentemente com as 

boas práticas da lavagem das mãos de forma íntegra e adequada, visando a biossegurança e 

promovendo o planejamento e suas intervenções de programas para elevar a higienização das 

mãos com múltiplas estratégias de controle não só promove a segurança local, como protege o 

meio ambiente e constrói o seu sucesso.  

 

Palavras-chave: Lavagem das mãos. Infecção hospitalar. Biossegurança. 
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INTRODUÇÃO: O parto normal é definido como um evento fisiológico natural, resultante 

da expulsão do concepto. Esse tipo de parto é o que as mulheres almejam vivenciar de forma 

saudável e voluntário para ela e o bebê, tendo grande satisfação e preferência por via das 

mulheres. Nesta perspectiva, o cuidado desempenhado pelo profissional de saúde é de 

possibilitar o parto de maneira humanizada. O conceito de humanização nas suas muitas 

versões, expressa uma mudança na compreensão do parto como experiência humana e, para 

quem o assiste, uma mudança no “que fazer” diante do sofrimento do outro humano. Nesse 

contexto, humanizar o parto significa respeitar, e produzir condições para que as necessidades 

do ser humano sejam realizadas: Espirituais, psicológicas e biológicas. De acordo com as 

necessidades apresentadas ressalta que a humanização nos serviços de saúde surgiu para tratar 

os cuidados de desumanização dos serviços. Os profissionais de enfermagem são participantes 

desta experiência, e indispensáveis na assistência. Tem função de apresentar seus 

conhecimentos em benefícios do bem-estar da mulher e do bebê, entendendo os momentos 

críticos em que irão intervir de forma a possibilitar a saúde de ambos, configurando a busca 

de um contato humanitário e próximo a parturiente e sua família. Portanto, o objetivo do 

trabalho é descrever a importância da humanização na assistência de enfermagem ao parto 

humanizado. MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, que reúne e 

sintetiza material publicado em fontes confiáveis. A busca dos textos foi realizada por meio 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), através dos seguintes descritores: Parto humanizado, 

Humanização, assistência de enfermagem. Os critérios de inclusão adotados foram: estudos 

publicados na língua portuguesa disponíveis na forma gratuita e online, e que 

compartilhassem da temática e objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-

se: artigos duplicados, em forma de resumos e carta ao editor. Para análise crítica dos artigos 

realizou-se leitura completa com as respectivas sínteses. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Com bases nos estudos analisados, identificou-se que a humanização da assistência de 

enfermagem ao parto normal, trabalho de parto, parto e nascimento, tem por objetivo libertar 

a naturalidade no processo do parto de forma positiva e sem danos. O conforto físico deve ser 

aumentado com o uso de técnicas de massagem e relaxamento, posturas adequadas, métodos 

de respiração e práticas variadas, realizadas pelos enfermeiros obstétricos, que permitam o 

bom desenvolvimento do parto e apresente tranquilidade e segurança à mulher e seu bebê. O 

processo de humanização procura aumentar o diálogo com os profissionais de saúde, sobre a 

violência institucional, que ainda atravessa grande parte das maternidades públicas, e chamar 

a atenção sobre as práticas abusivas e sem evidência cientifica, que se aplicam no processo 

parturitivo à mulher sem a atuação dela, pondo em risco sua integridade física, mas 



 

13 

 

essencialmente, trazendo danos à sua condição emocional. A maior proeza para o Ministério 

da Saúde (MS) está em estimular a realização do parto normal e a diminuição das cesarianas. 

São atitudes humanizadas que tendem a proporcionar bem estar à mulher e reduzir riscos para 

ela e seu bebê, como também apresentar conforto e bem estar ao acompanhante, de modo com 

o preconizado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) planejou a assistência ao Parto 

Normal para estabelecer ações às necessidades básicas da mulher e seus familiares. Segundo 

pesquisa realizada na maternidade pública no Rio de Janeiro, sobre a assistência que 

adquiriram no parto, os resultados demonstraram que as mulheres obtêm diversas 

expectativas: Ter acesso à maternidade, serem recebidas com educação, e adquirir um 

atendimento técnico competente que visam a garantia da segurança das mães e dos bebês. A 

presença do acompanhante no parto proporciona tranquilidade física e emocional a mulher e 

permite uma boa evolução no período gravídico puerperal. O acompanhante transmite 

proteção durante todo o processo de parto, e pode amenizar as complicações na gestação parto 

e puerpério, a utilização de analgesia, ocitocina, partos cesáreos e o tempo de hospitalização 

da mãe e filho. A atuação da enfermagem se dá através das medidas implementadas pelo setor 

saúde estimulando a participação da enfermagem no período gravídico-puerperal. Essas 

iniciativas se dão devido o enfermeiro assistir a mulher de forma qualitativa e humanizada. A 

OMS vem realizando competências para enfermeiros obstétricos, tendo em vista a 

humanização dos serviços de saúde para a reduzir as intervenções desnecessárias, como 

práticas excessivas do parto cesáreo, ocasionando assim a queda da morbimortalidade 

materna e perinatal. Mediante esta problemática o MS criou programas para humanizar o 

parto e nascimentos em hospitais públicos, criaram também portarias que buscam a criação de 

casas/centros de partos normais com enfermeiros obstétricos atuantes. A assistência 

humanizada ao parto promove que os enfermeiros respeitem os aspectos da fisiologia 

feminina, diferencie os aspectos sociais e culturais do parto e nascimento, apresente suporte 

emocional à mulher e sua família, respeitando assim seus direitos humanos e de cidadania. É 

obrigatório que a equipe na atenção obstétrica seja capacitada e treinada para trabalhar em 

conjunto, superando conflitos, afim de ofertar e respeitar os desejos das mulheres acolhidas no 

serviço. CONCLUSÃO: A assistência humanizada de enfermagem deve ser holística e de 

atenção primordial a mulher, considerando sua situação emocional fragilizada e demonstrando 

total respeito a sua saúde e bem estar. Se faz necessário também reconhecer que a grávida é a 

condutora do processo, e que gravidez não é patologia. Uma atenção assistencial adequada 

minimizará suas dores, dando conforto, esclarecimentos de intervenções, orientações de 

posições, auxiliaram no trabalho de parto e nascimento de forma humana. Adotando seus 

conhecimentos científicos, respeito, e ética como pressuposto básico na prática profissional. 

Portanto, é fundamental a obtenção de enfermeiros qualificados e comprometidos de forma 

pessoal e profissional na atuação da prática humanizada e assistencial, diminuindo assim 

intervenções desnecessárias, traumas físicos e psicológicos. Tornando o momento de parto 

uma experiência satisfatória, humanizada, e benéfica, tanto para paciente e família, como para 

a equipe comandante da atuação obstétrica. Fortalecendo o cuidado de enfermagem 

fundamentado por indicadores científicos, e abolindo práticas ineficazes e prejudiciais a 

parturiente durante o processo.   

 

Palavras-chave: Parto humanizado. Humanização. Assistência de enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O parto é um processo fisiológico, e o nascimento deve ocorrer de forma 

natural para que ocorram melhores resultados maternos e perinatal, embora os profissionais de 

saúde tratem esse processo como patológico, através de intervenções e técnicas imprecisas. A 

violência obstétrica é o apoderamento do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por 

profissionais durante o cuidado obstétrico, mediante tratamentos desumanos, que resulta em 

perda da autonomia e capacidade da mulher decidir sobre seu corpo e sexualidade. Ainda que 

a mulher tenha opção de decidir a via de parto, a escolha de um acompanhante, tais coisas 

ocorrem de forma contraditória, tornando recorrentes a violência. Essas condutas vão contra 

os direitos básicos garantidos pelo Ministério da Saúde (MS) como um atendimento 

humanizado, igualitário e holístico que nem sempre são priorizados. Dentre as violências mais 

comuns está a violência institucional, física e a verbal. Os profissionais de enfermagem têm 

um papel indispensável na prestação da a assistência à parturiente. Para que essas práticas 

intervencionistas desnecessárias possam diminuir, é preciso que recebam um atendimento 

integral, que reconheçam suas individualidades, incentivando sua autonomia e seu 

protagonismo no pré-parto/parto/pós-parto. Portanto, o objetivo do trabalho é discutir a 

importância da assistência de enfermagem na violência obstétrica. METODOLOGIA: Trata-

se de uma revisão integrativa de literatura, que reúne e sintetiza material publicado em fontes 

confiáveis. A busca dos textos foi realizada por meio de pesquisas feitas na Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Cientific Electronick Library Online (SCIELO), e 

documentos do Ministério da saúde como os “cadernos humaniza SUS” através dos seguintes 

descritores: violência; obstetrícia; enfermagem. Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados em português, disponíveis na íntegra e gratuita. Como critérios de exclusão: 

artigos duplicado e em forma de carta ao editor. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Após 

análise dos textos, pode-se constatar que a violência física foi a mais citada nos estudos, 

seguindo da verbal e institucional. Sendo praticada, principalmente, por médicos e 

profissionais da enfermagem. Conforme foi analisada nos artigos, a violência contra a mulher 

inicia-se desde o pré-natal seguido no parto e no pós-parto. A abordagem dos profissionais é 

de uma insensibilidade, de forma grosseira e repressão diante da parturiente que se encontra 

com dor, num momento de vulnerabilidade. A violência verbal refere-se ao tratamento 

desrespeitoso como gritos, humilhações e palavras de ofensas como “na hora de fazer 

ninguém chora’’ e chamadas de “escandalosas.” Diante do medo de sofrer, essas mulheres se 

calavam mediante o pressuposto de que a mulher que colabora e permanece quieta, será mais 

bem assistida pelos profissionais de saúde. A violência obstétrica física é a mais comum, 

caracterizadas pelo uso inadequado da manobra de Kristeller, que é usada para acelerar o 

parto já que a evolução e a expulsão se promoviam de forma lenta. A episiotomia é feita de 
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forma rotineira nos hospitais com finalidade de reduzir os danos causados pela laceração 

natural do períneo, proteger o neonato do trauma do parto, quando, segundo a OMS não há 

evidências confiáveis para seu uso rotineiro e seus benefícios, mas há evidências que podem 

causar danos. Podendo causar complicações intra-uterinas e nos pós parto, como infecções, 

hemorragias e lacerações perianal. Sabe-se que os exercícios para o fortalecimento do períneo 

e a posição verticalizada pode diminuir as lacerações perianal. Os toques vaginais repetidos, 

dolorosos e em pequenos intervalos de tempo, realizadas por vários prestadores de serviços e 

estudantes. Essa conduta só deve ser realizada por estudantes quando na supervisão de seu 

educador e depois do consentimento da parturiente. Mas o que acontece é que as mulheres são 

usadas como objeto de estudo quando realizado independentemente da indicação. O número 

de vezes de exames vaginais deve ser delimitado e evitado até que a parturiente encontre-se 

na fase ativa do trabalho de parto com a extinção/apagamento total do colo do útero. A 

violência institucional se caracteriza pela falta de informações e a recusa de assistência, 

impondo normas ou exigências desnecessárias. Um exemplo é a ausência de acompanhante 

durante o trabalho de parto, parto e pós parto, embora a existência da Lei nº 11.108/2005  

garanta a parturiente um acompanhante de sua escolha seja ela feminina ou masculina. A 

violência praticada pelos profissionais é consentida pelas pacientes por não receberem as 

informações sobre as melhores práticas de assistência e por não conhecerem o processo 

fisiológico do parto. Para a parturiente é importante o estar junto do profissional, e que lhe 

proporcione segurança. Diante disso, é importante que o enfermeiro estabeleça uma relação 

paciente/profissional para que haja uma boa comunicação estabelecendo uma linguagem 

conveniente e de fácil entendimento, escuta, resolubilidade e prestar um cuidado centrado na 

individualização da assistência de cada mulher. Fornecendo orientações, esclarecendo 

dúvidas, incentivando sua autonomia e permitir-lhe seu protagonismo no processo de parto. O 

enfermeiro tem um contato maior com paciente, por estar frequentemente presente na 

assistência, a conversa e até mesmo o contato físico é essencial no acolhimento onde devesse 

criar uma relação de confiança. CONCLUSÃO: A violência obstétrica é frequente nas 

instituições de saúde hospitalar na forma de violência verbal, física e institucional. Percebe-se 

uma falta de conhecimento por parte das mulheres sobre seus direitos. Portanto fica clara a 

necessidade de investir na educação em saúde no pré-natal que começa no atendimento desde 

a atenção básica, por meio de orientações, esclarecimentos de dúvidas e aconselhamentos 

sobre possíveis práticas em cada caso. Faz se necessário também investir na formação dos 

profissionais até as práticas, para que eles possam efetuar um olhar humanizado. O enfermeiro 

tem um importante papel para que ocorra a diminuição de intervenções desnecessárias com 

base nos seus conhecimentos científicos, tem a capacidade de empoderar e incentivar às 

mulheres a participar das decisões que dizem respeito ao seu corpo e a sua saúde, para que 

assim haja a modificação do modelo assistencial que hoje predomina no Brasil. De acordo 

com o programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) a assistência 

humanizada faz-se necessário para assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da 

qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e o pós-parto.  

 

Palavras-chave: Violência. Obstetrícia. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O parto é um momento impar na vida de uma mulher e de seus familiares, 

uma fase carregada de sentimentos conflitantes, tendo em vistas as preocupações que cercam 

a chegada de um bebê. No Brasil, a assistência prestada as parturientes são fundamentadas no 

uso de técnicas e métodos científicos racionais, o que acarreta o uso indistinto de aparatos 

tecnológicos sem considerar possíveis intercorrências e/ou o desejo da mulher. Pode-se dizer 

que o parto segue um padrão cultural, refletido no aumento de número de cesáreas e 

consequentemente a morbimortalidade materna e infantil. Há quase quatro décadas iniciou-se 

um debate sobre o modelo de assistência no parto que continua até os dias atuais, envolvendo 

questões que abrangem pré-natal, parto e puerpério, que se relacionam com a humanização 

dentro de todo este processo. No dicionário Aurélio temos por humanização o ato ou ação de 

civilizar, tornar humano.  Desta forma, quando se refere a parto humanizado, fala-se em 

tornar menos mecânico e automático este momento. Segundo uma coleta realizada no Sistema 

de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC em 2016 houve 2.857.800 nascidos vivos, 

dois quais mais de 50% foram por parto cesárea (1.582.953) ultrapassando o limite de até 

15% recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Este número representa a 

comercialização da saúde, neste caso, com ênfase no parto. A escolha do tipo de parto pela 

parturiente frequentemente perde o valor, quando com naturalidade alguns profissionais de 

saúde optam pelo mais vantajoso para eles, esquecendo de avaliar outras questões como o 

tempo de formação do feto ou riscos relacionados a uma cirurgia. Neste interim, a 

enfermagem vem conquistando espaço na assistência ao parto, uma vez que o cuidar sempre 

esteve atrelado a atuação deste profissional. O enfermeiro promove no momento do parto 

ações que diminuem as angústias e os medos vivenciados pela mulher neste momento, 

tornando-o menos doloroso. Diante do contexto vivenciado no Brasil, faz -se necessária uma 

abordagem humanizada no parto, visando promover uma assistência integral respeitando a 

mulher como um todo, não apenas como a simples soma de seu total. Portanto, o presente 

trabalho tem como objetivo disuctir a importância da atuação da enfermagem no parto 

humanizado. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada 

através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados eletrônicas: 

Scientific Electronic Library Online (SciElo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciência da Saúde (LILACS). Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para 

pesquisa foram: Parto, Cuidado, Assistência de enfermagem, Mulher. Os critérios de inclusão 

adotados foram: estudos publicados na língua portuguesa disponíveis na forma gratuita e 

online, e que compartilhassem da temática e objetivo proposto. E quanto aos critérios de 

exclusão, destaca-se: artigos duplicados, em forma de resumos e carta ao editor. Para análise 

crítica dos artigos realizou-se leitura completa com as respectivas sínteses. Os dados 

utilizados neste estudo foram devidamente referenciados, respeitando e identificando seus 

autores e demais fontes de pesquisa, observando rigor ético quanto à propriedade intelectual 



 

19 

 

dos textos científicos que foram pesquisados, no que diz respeito ao uso do conteúdo e de 

citação das partes das obras consultadas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Desde os 

primórdios da existência humana, o parto ocorria em ambiente familiar, algumas vezes por 

parteiras (mulheres sem conhecimento teórico, que realizavam os partos de maneira empírica) 

e outras vezes sem auxílio. O ato de dar à luz em domicílio, cercada por familiares, carregava 

este momento de significado e beleza, tornando o ato o mais confortável possível. Até meados 

do século XVIII, o parto vaginal era o único utilizado em parturientes vivas. Porém, com o 

advento da tecnologia e o domínio médico de certas técnicas possibilitaram uma nova forma 

de parir, denominado parto cesáreo, tal qual conhecemos hoje. No entanto, este tipo de parto 

só ocorria quando a vida da mãe ou do concepto estavam sob algum risco. No decorrer dos 

anos, a técnica que outrora era usada apenas em casos peculiares passou a ser adotada como 

prática corriqueira, associando o ato a outras questões como a diminuição no tempo do 

trabalho de parto, ou a uma laqueadura de trompas de falópio. O tipo de parto está 

diretamente relacionado a humanização deste procedimento, uma vez que o corpo deixa de ser 

observado como um todo e passa a ser visualizado como uma máquina que em nada associa-

se a mente, tendo um objetivo único: resultados imediatos. A humanização em saúde 

relaciona-se diretamente as competências Tecnocientífico norteadas por princípios éticos, que 

visam a melhoria do atendimento e individualiza os cuidados. Nesse sentido, a enfermagem 

possui uma visão diferenciada no tocante nascimento. Sua atuação esta pautada em políticas 

públicas existentes, realizando a assistência de forma a assegurar os direitos da mulher e do 

recém-nascido. A atuação da enfermagem de forma humanística é um fator determinante para 

o protagonismo da parturiente, pois ao compreender a cultura envolvida desde a concepção 

até o nascimento, colabora para retomar a ideia que o parto é uma ação fisiológico e natural. 

A integração do enfermeiro na equipe multiprofissional é de extrema relevância, na promoção 

da humanização no parto e puerpério, uma vez que ele torna-se um elo entre os demais 

profissionais e o paciente, devido sua atuação direta e ininterrupta. A enfermagem possui uma 

importante missão na adoção de novas práticas de atuação no parto e nascimento.  Ao estar 

disposto a ouvir e compreender o conhecimento e as necessidades dos outros, este permite a 

criação de um vínculo afetivo com o paciente e seus familiares o que culmina com um 

atendimento humanizado desde o momento do acolhimento e durante toda a estadia no 

estabelecimento de saúde. Ao realizar o atendimento conforme o preconizado, o enfermeiro 

facilita o andamento do trabalho de parto, através de práticas simples como: permitir um 

acompanhante de escolha da mulher em todo o processo, a liberdade de movimentar-se e 

alimentar-se de acordo com suas necessidades físicas e fisiológicas. Dar autonomia a gestante 

torna-a mais segura, menos tensa o que é um importante auxilio na diminuição do uso de 

intervenções medicas. Ao corroborar com o parto normal, o enfermeiro promove a diminuição 

de intercorrências relacionadas ao nascimento e propicia um aumento do vínculo mãe bebê. 

CONCLUSÃO: Diante do alto índice de intervenções médicas em especial de partos do tipo 

cesáreo é de relevância falar sobre a atuação da enfermagem na reversão deste quadro. 

Através da escuta qualificada, o enfermeiro consegue atuar de forma resolutiva e articular 

com outros estabelecimentos de saúde a continuidade da assistência, quando necessário. 

Compreender o porquê de trabalhar a humanização na assistência durante o puerpério é o 

primeiro passo para a conquista da autonomia da mulher. Adotar medidas que respeitem a 

individualidade fisiológica de cada gestante, assegura uma redução significativa a 

morbimortalidade materna/neonatal. Após a realização deste trabalho, foi possível identificar 

que ainda há grandes dificuldades para a adoção de práticas que visem o atendimento 
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humanizado a paciente. Neste ínterim, cabe a enfermagem atuar de forma holística com vistas 

a atender às necessidades individuais de cada parturiente, realizando com maestria o foco de 

sua atuação: o cuidar.  

 

Palavras-chave: Parto. Cuidado. Assistência de enfermagem. Mulher. 
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INTRODUÇÃO: A humanização do parto é um processo que além de ser desejável, na 

expectativa da humanidade, é recomendado pelo Programa de Humanização do Parto que 

defende métodos e ações que proporcionem o máximo de comodidade e bem-estar possível à 

grávida e parturiente, garantindo, assim, um parto mais seguro e com o mínimo de conforto 

para a mãe e o recém-nascido. Dentro desta visão, encontram-se aspectos humanitários na 

tentativa e diminuição na quantidade de partos cesarianos desnecessário. Embora os avanços 

tecnológicos tenham proporcionado melhor controle dos riscos materno-fetais, houve inclusão 

de grande número de intervenções desnecessárias, culminando inclusive com um aumento 

progressivo de cesarianas, impossibilitando que a parturiente possa decidir sobre as condutas 

a serem realizadas durante o parto, deixando de ser a personagem principal deste processo. Ao 

um longo período, o parto era realizado em domicílio no qual a mulher era auxiliada por uma 

parteira e seus familiares. No entanto após a guerra mundial ocorreu à institucionalização do 

parto, que passou a ser realizado por médicos nos ambientes hospitalares, com isso, o parto 

passou a ser visto apenas como um ato cirúrgico e a parturiente determinantemente passou a 

ser somente a paciente. Diante dessa situação, a enfermagem deve sentir-se responsável a 

promover e garantir a concepção política do cuidado e do conforto. Por isso, é necessário que 

os enfermeiros apresentem apoio na hora do trabalho de parto informando as parturientes 

sobre a evolução e condutas a serem alcançadas durante o processo de nascimento, como 

também proporcionar segurança, cuidados a parturiente e acompanhante, ficar presente, ouvir 

seus medos e anseios, monitorar o estado físico, emocional e conversar são estratégias para 

humanizar o cuidar em enfermagem. OBJETIVO: Analisar o papel da enfermagem no parto 

normal humanizado. MÉTODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão 

integrativa. A busca ocorreu através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes 

bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Biblioteca eletrônica
 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para pesquisa foram: Enfermagem, 

humanização, parto normal. Os critérios de inclusão adotados foram: estudos publicados na 

língua portuguesa, no período de 2013 a 2017 disponíveis na forma gratuita e online, e que 

compartilhassem da temática e objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-

se: artigos duplicados, em forma de resumos e carta ao editor. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: Quanto aos resultados, selecionou-se 21 estudos potencialmente relevantes, 

dos quais 9 estudos atendiam aos critérios de elegibilidade, compondo o presente estudo. A 

gestação e o parto são configurados como processos naturais em que a história do parto 

acompanha a própria humanidade. Esse é considerado uma atividade feminina, 

tradicionalmente concretizada por parteiras no ambiente domiciliar. Durante anos o 

nascimento foi considerado um evento feminino, no qual a mulher participava ativamente 
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desse processo. O cuidado oferecido à mulher e à família passou por mudanças significativas, 

sobretudo no final do século XIX, momento em que a ciência biomédica começou a tratar o 

processo do nascer de maneira semelhante ao de doença, exigindo cuidados médicos, o que 

resulta na institucionalização do parto. A assistência humanizada deve levar ao 

desenvolvimento de algumas características essenciais do ser humano como  o respeito, a 

sensibilidade e a dignidade, criando um espaço acolhedor dotado de comportamentos 

institucionais que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher. Deve, além disso, 

garantir segurança e a realização de procedimentos que tragam benefícios tanto para a mulher 

quanto para o recém-nascido, sem perder o resgate da sua autonomia por ocasião do parto.  

Na enfermagem, a humanização toma proporções tanto no nível micro, relacionada à 

assistência, quanto no nível macro, da gestão e de políticas públicas, visto que, para se 

modificar a realidade, são necessários que se identifiquem obstáculos, presentes na área da 

saúde, que evitem uma assistência digna e humana, cabendo a todos os participantes o 

planejamento e prática de estratégias eficazes, tendo como meta uma assistência dinâmica, 

resolutiva, de qualidade e humanizada. Assim, faz-se necessária a obtenção de profissionais 

qualificados e comprometidos de forma pessoal e profissional, que recebam a mulher com 

respeito, ética e dignidade, além de poder incentivá-la a desempenhar a sua autonomia no 

resgate de seu papel ativo no processo parturitivo, como também ser protagonista de sua vida 

e rejeitar qualquer tipo de discriminação e violência que possa afetar os seus direitos de 

mulher e cidadã. CONCLUSÃO: Conclui-se que este estudo permitiu que houvesse um 

aprofundamento maior em relação à humanização durante o processo de parto, como também 

a assistência do profissional de enfermagem diante do processo parturitivo. Para alcançar um 

atendimento qualificado e humanizado, é necessário que ocorram mudanças que consistem na 

reorganização dos cuidados, na promoção de uma educação continuada dos trabalhadores da 

saúde, em uma estrutura física adequada e na inclusão de procedimentos não 

intervencionistas. O enfermeiro tem um papel importante no cuidado humanizado à mulher 

que está vivendo o trabalho de parto, desenvolvendo medidas que proporcionem confiança, 

apoio psicológico, respeito, dignidade e incentivo o resgate da autonomia da mulher no 

processo de trabalho de parto. Para iniciar esse método de reflexão e transformações na área 

da assistência a parturição. 
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INTRODUÇÃO: Percebe-se como gestação um momento de alterações psicológicas, físicas 

e emocionais para a mulher. O caminho de transformação, que ocorre no período do parto 

gera apegos que serão abertos pelo resto da vida. Neste andamento, o corpo estabelece uma 

sensível transformação. Dessa forma, o processo da vivência humana aponta uma trajetória 

que pode nortear um destino diferente do planejado, podendo ser modificados pelos aspectos 

físicos, sociais, ambientais (SANTOS; MELO; CRUZ, 2015). Contudo, segundo Ministério 

da Saúde, o Brasil é o país com maior índice de cesarianas cerca de 52%, quando a 

Organização de Saúde (OMS) admite 15% dos partos apenas. A ocorrências de episiotomia 

nos partos via vaginal no Brasil é de 53,5%. A OMS recomenda não exceder os 10%. Dessa 

forma, a Política Nacional de Humanização da atenção e da gestão no SUS (PNH) foi criada 

em 2003, na perspectiva de produção de orientações diversas, para formar uma política, 

engajada com o intuito de criar e experimentar maneiras de formar e produzir medidas sobre 

práticas de saúde, para assim, fornecer qualidade a mesma através da atenção e gestão no SUS 

(BRASIL, 2014). Nesta perspectiva, de maneira clara e ampla, de acordo com a logística 

apresentada, dentro do conhecimento sobre condicionante e determinantes, que favorecem a 

humanização torna-se um fator primordial, como método de acolhimento no intuito de 

amenizar as ocorrências de violência obstétrica e principalmente assegurar a mulher 

autonomia, segurança e qualidade no momento da assistência. São cuidados que devemos ter: 

a autonomia da mulher durante todo o processo, com elaboração de um plano de parto que 

seja respeitado pelos profissionais que a assistirem; de ter um acompanhante de sua escolha; 

de serem informadas sobre todos os procedimentos a que serão submetidas; e de ter os seus 

direitos de cidadania respeitados (LIMA et al., 2015). Para que a assistência ao parto e o ato 

de nascer se torne realmente humanizado, é imprescindível que os profissionais da saúde 

acolham a postura da puérpera como condutora do processo de parto e comecem a respeitar 

suas vontades e direitos. É de essencial importância distinguir a mulher como um indivíduo 

único, para que o profissional estabeleça um plano de assistência correlacionado com as 

precisões da cliente; pois cada mulher é um ser único, possuidor de valores, cálices e crenças 

que devem ser respeitados. (SANTOS; MELO; CRUZ, 2015). Portanto, o objetivo do 

presente trabalho é descrever a assistência de enfermagem no parto humanizado. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão integrativa. A revisão 

integrativa distingue-se, como uma revisão de literatura que acrescenta descobertas de 

estudos, que são desenvolvidos através de diversas artes. Além disso, permite realizar uma 

crítica que excede efeitos de pesquisas primárias, apresentando outros tamanhos da pesquisa e 

as competências para surgimento de outras teorias e também enigmas de pesquisa. Contudo, a 

revisão integrativa é realizada de forma composta e normatizada, para garantir a 

característica, validade e rigor exigido na pesquisa científica (SOARES et al., 2017). Assim 

sendo, para respaldo e discussão desse tema, foi realizada a busca de publicações de livre 

acesso nas bases de dados Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências 

da Saúde (BIREME) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para pesquisa foram: 
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Parto, Cuidado, Assistência de enfermagem. Para refinamento do material, utilizou-se o 

operador booleano and combinados da seguinte forma: Parto and Cuidado, Parto and 

Assistência de enfermagem, Cuidado and Assistência de enfermagem, Parto and Cuidado and 

Assistência de enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Pode-se definir 

Humanização como um método a ser desenvolvida através da relação com o outro, afim de, 

promover uma abordagem íntegra. O termo humanizar pode ser entendido como algo afável, 

transformador, que busca alteração entre o homem e o meio ao qual está fixado no serviço, 

além disso, buscando compreender, aprimorar capacidades, por meio da interação, para assim, 

fornecendo um atendimento apropriado (LIMA, 2015). A ação do crescimento e evolução 

humana vai desde a concepção até o deter da vida. A hora do parto é esperado como um 

evento peculiar, é visto como uma experiência carregada de significados e emoções. A 

gestação, bem como o ato de nascer é um fator, que simboliza um dos momentos mais 

esplendoroso na vida de uma mulher, como também, envolve todo seu conjunto familiar. 

(SILVA et al., 2017). A passagem do RN pelo meio intrauterino para o extrauterino é 

primordial para o processo da continuidade da vivência humana. Esse período é estimado uma 

fase de associações de emoções, e consolidação do vínculo do binômio mãe-filho. Trata-se de 

uma fase afetuosa e que deve proporcionar à mulher um amparo humanizado que lhe 

acomode um período gerando lembranças positivas, ministrando à mulher o ensejo de 

desempenhar seus direitos, autonomia sobre seu próprio corpo, que possa ter a livre escolha 

de conduzir e indicar o tipo de parto mais apropriado (PIRES et al., 2010). Assim sendo, o 

trabalho de parto necessita de profissionais da enfermagem que proporcione uma assistência 

qualificada e humanescente, permitindo um andamento expressivo, que possa trazer para essa 

mulher benefícios e um momento ímpar e acolhedor. Sobretudo, o profissional de 

enfermagem, para promover um parto humanizado, deve aceitar que a mulher e toda sua 

particularidade seja respeitada, observando suas propriedades deixando-a livre para decidir 

sobre a posição que mais se adequa e que seja mais confortável, com técnicas de 

relaxamentos, bem-estar, neste momento que é único em sua vida. A humanização da 

assistência ao parto provoca especialmente que a atuação do Enfermeiro acate os aspectos de 

sua fisiologia, não interfira negativamente, conheça os aspectos sociais e culturais do parto e 

do nascimento, promovendo a saúde e ofereça o apoio emocional imprescindível à mulher e 

sua família, causando a formação dos laços afetivos familiares. Compreendendo que a 

humanização é primordial no processo da assistência,necessitamos levar em conta os fatores 

que predispõe a desumanização, podemos citar alguns exemplos: má condição de trabalho, 

sobrecarga de atividades, carga horária excessiva, desqualificação profissional, falta de 

comunicação entre a equipe multiprofissional, ter uma alta demanda de leitos, para uma pouca 

quantidade de profissionais (ALMEIDA et al., 2015). Para promover um parto humanizado, 

toda a equipe de saúde em especial dos enfermeiros, visa uma assistência integral a gestante, 

ao bebê e acompanhante, proporcionando um momento de atenção e acolhimento, fornecendo 

informações e ajudando nas decisões necessárias promovendo um parto humanizado para esta 

parturiente. O cuidar se faz necessário durante todo o processo de parto, para que as 

parturientes se sintam confortáveis e seguras no momento do nascimento (NASCIMENTO et 

al., 2018). CONCLUSÃO: Dessa maneira, é necessário advertir a importância da 

humanização nas maternidades, tendo em vista que ela apresenta vantagens.  Ela  influencia 

os profissionais de saúde para que eles estejam preparados para atender com humanização, 

toda a equipe de enfermagem e equipe multiprofissional. Essa visão holística sobre assistência 
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de enfermagem humanizada no parto, em seus aspectos positivos, demonstra uma forma de 

esclarecer a mulher pontos essenciais. 

Palavras - chave: Parto. Cuidado. Assistência de Enfermagem.  
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INTRODUÇÃO: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) tem como característica principal a 

dor torácica, descrita como uma dor súbita, podendo ser constritiva e agoniante. Muitas vezes, 

pode irradiar-se para outras partes do corpo tais como: a mandíbula, o pescoço, as costas e os 

braços. A falta de ar é outro sinal bem comum e característico.  A dor característica do infarto 

se dá pela diminuição do fluxo de sangue, acarretada pela resistência ou obstrução de uma ou 

mais artérias coronarianas impossibilitando a chegada de oxigênio em quantidade necessária 

para as células do coração.  De acordo com o DATASUS o infarto é considerado umas das 

principais causas de morte no país. São registradas aproximadamente 100 mil mortes por ano 

devido a essa doença. Existem alguns fatores de risco para o IAM, sendo estes divididos em 

fatores modificáveis e não modificáveis. Os fatores não modificáveis são: idade, sexo, raça e 

histórico familiar, ainda convêm ressaltar que o sexo masculino e a raça negra compõe a 

classe de risco para o IAM. Já os fatores modificáveis, são a alimentação desequilibrada, o 

etilismo e o tabagismo juntamente com o estresse do cotidiano e o sedentarismo. Como o 

infarto agudo do miocárdio é uma emergência clínica, e necessita de um atendimento rápido e 

de qualidade, é primordial a preparação dos serviços de urgência e emergência e dos 

profissionais envolvidos, sendo o enfermeiro o profissional que por muitas vezes procede ao 

primeiro contato com o paciente. O tempo que se antecede ao infarto é um fator determinante 

para o prognóstico do paciente, assim o profissional enfermeiro juntamente com a sua equipe 

deve atuar de maneira pré-estabelecida visando saber quais as prioridades naquele momento, 

ter agilidade, rapidez e eficiência no atendimento. Portanto esse estudo tem a seguinte questão 

de pesquisa: qual a importância da enfermagem no cuidado do infarto agudo do miocárdio? E 

assim, objetivou-se descrever a importância do enfermeiro no cuidado ao paciente acometido 

por infarto agudo do miocárdio. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa, que 

consiste na elaboração de uma analise da literatura, e tem como objetivo contribuir para 

discussões sobre estratégias e resultados de pesquisas, deixando exposta a importância da 

realização de novos estudos. Foram utilizadas duas bases de dados, quais sejam: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO). Os descritores foram escolhidos a partir de consulta aos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS-BIREME) foram estes: Enfermagem; Prevenção e 

Infarto. Foi realizado cruzamento utilizando operador booleano “and”. Os critérios de 

inclusão definidos para a seleção dos estudos foram artigos completos disponíveis e que 

respondessem à questão norteadora do estudo. E como critérios de exclusão estudos em 

formato de editorial, carta ao editor, revisão e opinião de especialistas. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: O IAM é considerado uma isquemia que se efetiva pela falta ou ausência de 

suprimento sanguíneo adequado para as artérias coronárias do coração, podendo assim 

ocasionar uma necrose do músculo cardíaco. Geralmente essa isquemia se dá por meio do 

excesso de gordura que chamamos de aterosclerose, impedindo assim a passagem do fluxo de 
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sangue em quantidade adequada para oxigenar o coração. É a causa mais comum de óbitos em 

ambos os sexos, e corresponde a mais de 30% das mortes no Brasil. Estudos sobre a temática 

em questão indicam que as particularidades dos gêneros apresentam diferenças no tratamento 

e na ocorrência do evento coronário. O IAM é uma doença cardiovascular de grande 

prevalência e tem representado um número exacerbado de internações no Sistema Único de 

Saúde (SUS), ocupando assim o terceiro lugar em internamentos via SUS. Como é 

considerada uma enfermidade cardiovascular, o IAM compõem a principal causa de 

morbidade e mortalidade nos países sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento.  

Diante desse contexto existem algumas causas ao qual essa doença esta associada, quais 

sejam: o consumo exacerbado de bebidas alcoólicas, uma alimentação deficiente no consumo 

de frutas e hortaliças, o consumo excessivo de alimentos ricos em lipídeos, a inexistência da 

prática de alguma atividade física, e a diabetes. Causas como essas contribuem de uma forma 

positiva para que essa doença aconteça. O cigarro, a obesidade, a hipertensão e o estresse do 

dia a dia contribuem de forma significativa para a ocorrência do infarto. Destaca-se aqui uma 

atenção maior para o cigarro, pois o fumo aumenta 5x mais o risco de ter um infarto, portanto 

a prevenção é o caminho mais indicado para reduzir a mortalidade por IAM. Existem ainda 

dois fatores que alteram a funcionalidade do organismo que são eles a disposição genética e a 

depressão.  O eletrocardiograma (ECG) e o exame físico são fundamentalmente importantes 

no diagnóstico do paciente que se encontra com dor torácica. O ECG é um recurso de rápido 

alcance e de baixo custo, sendo, portanto uma grande vantagem para um diagnostico imediato 

e deverá ser realizado o mais breve possível, observado como importante que seja realizado 

em até dez minutos após a entrada do paciente no hospital. Todavia os cuidados prestados 

pelo enfermeiro e sua equipe perante um paciente com um suposto quadro clínico de IAM 

deve ser específico, direcionado, humanizado e de qualidade, visando assim diminuir os 

possíveis agravos que possam acometer os mesmos e assim evitar a mortalidade. O 

enfermeiro na maioria das vezes tem essa primeira relação com o paciente e seus familiares, 

ouvindo suas queixas e seus anseios. Sinais de estresse e ansiedade podem ser percebidos e é 

o profissional da enfermagem que tenta minimiza-los. A enfermagem deve propiciar meios de 

como confortar esse paciente, evitando assim o estresse e reduzindo a ansiedade que ele venha 

a apresentar. Um dos papéis ao qual a enfermeiro desenvolve é a assistência adequada e de 

qualidade, tendo em vista que o infarto requer um atendimento rápido e eficaz. Dessa forma, o 

profissional de enfermagem tende a compreender que uma boa assistência e um atendimento 

eficiente faz toda a diferença para o paciente trazendo benefícios para uma boa recuperação. 

Desta maneira o enfermeiro deve ser cauteloso, avaliando continuamente e sistematicamente a 

evolução ou regressão dos sinais e sintomas do IAM.  O profissional da enfermagem deve 

abrir um espaço para o paciente e sua família, com o intuito de sanar as dúvidas dos mesmos, 

diminuir suas angústias, ouvir seus questionamentos, reduzir sua insegurança nesse processo 

de saúde/doença. É imprescindível que o profissional de enfermagem atente para as 

necessidades de oxigenação, circulação e conforto do paciente e deve-se avaliar os SSVV, o 

acesso venoso periférico e a medicação endovenosa sempre que se fizer necessário.  Diante 

desse contexto, para que a assistência de enfermagem no infarto seja ainda mais otimizada, é 

primordial para o profissional que proporciona a assistência ao paciente infartado, que esteja 

atualizado e empenhado com as práticas assistências, tendo a visão que a meta de cuidados 

deverá atender as estratégias para a melhoria da qualidade de vida desse paciente. 

CONCLUSÃO: O IAM é uma doença que causa limitações e um impacto na vida e no dia a 

dia das pessoas acometidas por este, uma mudança de hábitos de vida é uma possibilidade de 
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prevenção do IAM tais como uma alimentação mais saudável e a pratica de exercícios físicos 

diariamente. O principal sinal e sintoma do IAM é a dor torácica, portanto no âmbito 

hospitalar o eletrocardiograma (ECG) é um grande aliado para um diagnostico rápido e baixo 

custo e para que se possa realizar um tratamento imediato após o diagnóstico confirmado. 

Verifica-se então a importância da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes que 

apresentam IAM, pois esta é, por diversas vezes, a primeira a estar em contato com infartados, 

o que a torna indispensável durante a restauração da saúde e na reinserção destes pacientes no 

cotidiano em que viviam. Deste modo, entende-se que a equipe de enfermagem, 

principalmente a pessoa do enfermeiro, tem uma grande responsabilidade a ser praticada, 

frente ao paciente que apresenta sintomatologia de um possível infarto agudo do miocárdio, 

bem como perante a sua família que passa a ser afetada também. 

Palavras-chave: Enfermagem. Prevenção. Infarto. 
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INTRODUÇÃO: A gravidez e o parto são eventos sociais que integram a vivência 

reprodutiva de homens e mulheres. Este é um processo singular, uma experiência especial no 

universo da mulher e de seu parceiro, que envolve também suas famílias e a comunidade. A 

gestação, parto e puerpério constituem uma experiência humana das mais significativas, com 

forte potencial positivo e enriquecedor para todos que dela participam. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o parto deverá ser de forma espontânea, sem 

induções, podendo assim a parturiente ser livre para se movimentar, obter apoio contínuo 

neste momento, como verificação de batimentos cardíacos fetais, uso do partograma, presença 

do acompanhante e respeito quanto a sua privacidade. No Brasil, uma em cada quatro 

mulheres sofre violência durante o parto. São frequentes as reclamações de condutas 

desrespeitosas e grosseiras. Para a humanização do parto é de suma importância fazer uma 

preparação adequada da gestante, iniciando no pré-natal com acolhimento a fim de prepará-la 

paro o momento da parturição. As informações são de fundamental importância e cabe aos 

profissionais da saúde este importante papel de facilitador no desenvolvimento deste 

processo, atuando com orientações e aconselhamentos na preparação do parto junto ao seu 

acompanhante. As orientações são a respeito das mudanças corporais, emocionais, sobre o 

trabalho de parto, parto, puerpério, cuidados com recém-nascido e sobre a amamentação, são 

relevantes dos valores da mulher respeitando suas escolhas, extinguindo qualquer tipo de 

violência verbal e não verbal. A violência pode ser considerado como o ato voltado ao corpo 

da mulher, de caráter físico causando algum tipo de dano, com práticas que não obtém 

comprovação cientifica de sua eficácia ou estão em desuso, entre elas estão a privação de 

alimentos, impedimento da livre movimentação da mulher, tricotomia, manobras de kristeller, 

falta de analgesia quando indicado, toques vaginais excessivos, agressões psicológicas. Assim 

formulou- se a seguinte questão de pesquisa: Quais condutas são executadas pela 

enfermagem, contra a violência obstrética no parto? E objetivou-se identificar as condutas de 

enfermagem, contra a violência obstétrica no parto. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão de literatura do tipo integrativa, Para execução desta pesquisa. A busca e classificação 

dos artigos foi realizada no período de abril a outubro de 2017 e a busca ocorreu nas bases de 

dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BDENF. 

Para a seleção dos materiais, foram utilizados os descritores em ciência da saúde (DeCS): 

“enfermagem obstétrica”, “parto humanizado” e “violência”. Para refinamento da seleção dos 

artigos utilizou-se operador booleano and, na seguinte aplicação: “enfermagem obstétrica” 

and “parto humanizado”. Para a seleção dos artigos foram utilizados os seguintes critérios de 

inclusão: artigos completos e disponíveis em língua portuguesa e publicados no período de 

2011 a 2017, em relação ao tema foram utilizados os seguintes critérios de exclusão, teses, 

dissertações, monografias. Foram feitas as análises e leitura de forma intensa, observados os 
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dados relevantes. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A humanização vem desenvolvendo 

outras estratégias que posiciona a conduta dos enfermeiros no trabalho do parto, o que fará 

com que a mulher seja protagonista no momento de parir, diminuindo as intervenções 

desnecessárias, resgatando a relação parturiente/profissional, garantindo a sua segurança e a 

do seu filho. No processo da preparação do parto, é importante considerar os valores da 

mulher e seus desejos adotando uma postura ética, respeitando-a como cidadã, extinguindo 

qualquer tipo de violência. Os serviços de pré-natal e os profissionais envolvidos devem 

adotar as seguintes medidas educativas de prevenção e controle da ansiedade: manter o 

diálogo com a mulher e seu acompanhante durante qualquer procedimento realizado na 

consulta pré-natal, incentivando-as, orientando-as e esclarecendo-lhes as dúvidas e seus 

temores em relação à gestação, trabalho de parto, parto e puerpério; informar sobre as rotinas 

e procedimentos a serem desenvolvidos no momento do trabalho de parto e parto, a fim de 

obter colaboração por parte da parturiente e de seu acompanhante. A violência obstétrica 

define-se pelo desenvolvimento de práticas assistenciais de forma negligenciada, que podem 

ser classificadas como: discriminações sociais, violência de forma verbal, física e psicológica, 

incluindo também o uso inadequado das tecnologias sem necessidade e o consentimento livre 

da gestante/parturiente, ferindo o direito individual de cada mulher. A violência pode ocorrer 

tanto pelos profissionais da saúde como parentes ou pessoas estranhas, diante deste caso afeta 

negativamente apontando para o risco de outras complicações na mãe e no bebê. A violência 

obstétrica se caracteriza pela invasão ao corpo da mulher, onde, ocorrem principalmente pelos 

profissionais da saúde e sua evidencia surge através da falta de humanização no processo da 

assistência, uso abusivo de medicações, impedindo o processo natural de cada mulher, com a 

retirada da autonomia da parturiente sobre seu próprio corpo e a livre escolha de tomada de 

decisões, afetando negativamente a qualidade de vida da parturiente. O enfermeiro tem se 

destacado com um papel importante na humanização e na diminuição da violência frente a 

assistência prestada no processo do parto, sendo capaz de modificar esta realidade através 

fortalecimento dos seus conhecimentos baseados em evidências cientificas. Com este objetivo 

alcançado tem-se uma melhor resolutividade na tomada de decisões no processo do parto, 

garantindo uma assistência humanizada, satisfatória e livre de danos a mãe e seu bebê. O 

profissional supracitado é indispensável no processo do acompanhamento da parturiente, pois 

a partir da admissão da mulher, este divide as emoções e as informações referente ao processo 

do trabalho de parto, proporcionando um acolhimento resolutivo à esta, estimulando-a a 

assumir seu papel no parto e com isso o enfermeiro desenvolve uma posição importante com a 

criação de novas estratégias transformadoras no ambiente através da assistência humanizada, 

garantindo assim os direitos da mulher. Na perspectiva do trabalho de parto, a experiência 

dolorosa é a que mais repercute, pois a dor não se associa a uma doença e sim a uma 

experiência da espera de um filho. Os aspectos de ações para a prevenção da violência 

obstétrica, e diminuição do estresse, dor e ansiedade na hora do parto deve ser desenvolvidas 

pelo profissional enfemeiro por meio de técnicas não farmacológicas preconizadas pelo 

ministério da saúde. Essas medidas são reveladas eficazes como: massagens na região lombar, 

aromaterapia, banhos de imersão, exercícios respiratórios, relaxamento muscular entre outras. 

CONCLUSÃO: Diante do estudo, observou-se a caracterização da violência obstétrica, e as 

suas ocorrências têrm infringido os direitos da mulher diante a sua livre escolha, interferindo 

em sua autonomia e tomada de decisões no momento do parto, com isso inclui a falta de 

orientações, práticas negligenciadas, procedimentos abusivos e invasivos sem o 

consentimento da gestante. A humanização da assistência de acordo com os manuais do 
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ministério da saúde criam estratégias, onde, a conduta do enfermeiro seja em diminuir as 

intervenções desnecessárias, promovendo uma assistência de qualidade, protagonizando a 

gestante frente suas escolhas, garantindo a segurança no atendimento da mãe e do bebê. O 

enfermeiro tem o importante papel no processo da assistência humanizada e resolutiva, pois 

através do primeiro contato deve ser feito as orientações pertinentes ao trabalho do parto, 

proporcionando bem-estar e minimizando anseios de forma negativa, fazendo o momento do 

parto livre de danos. 

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica. Parto Humanizado. Violência. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Burnout (SB) afeta, sobretudo, indivíduos que trabalham 

com pessoas, ou seja, serviços que os trabalhadores desenvolvem durante um tempo 

considerável, uma interação como, por exemplo, os serviços de saúde, e caracteriza-se por três 

diferentes componentes: exaustão emocional, despersonalização e ausência de realização 

profissional. É uma das mais importantes síndromes relacionada ao trabalho, sua frequência 

dentre os profissionais de saúde é considerada relevante, pois cerca de 1/3 dos profissionais de 

um determinado setor apresentam a síndrome ou tem grandes chances de desenvolver a forma 

mais severa desta. A Síndrome caracteriza-se pelo esgotamento profissional em virtude aos 

determinantes estressores vinculados a atividade na qual o profissional desempenha como, 

despersonalização, exaustão emocional, falta de envolvimento pessoal no trabalho ou ainda 

sim uma falta de realização pessoal e profissional. Entender como esta síndrome ocorre no 

ambiente onde o profissional de saúde está inserido é fundamental para que possamos 

identificar e combater os fatores desencadeantes da síndrome, como por exemplo, baixos 

salários, acúmulo de funções profissional que não consegue dar conta de todas as suas 

determinações. No meio hospitalar, por exemplo,  diz respeito ao convívio com usuários com 

as mais diversas enfermidades e condições de saúde, entre outros. Portanto, o objetivo do 

trabalho é discutir a influencia da Síndrome de Burnout no seu processo de cuidar dos 

profissionais de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, que reúne e sintetiza material publicado em fontes confiáveis. A busca dos textos 

foi realizada por meio de Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados 

eletrônicas: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e a Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando os seguintes descritores: Burnout, 

cuidados de enfermagem, transtornos mentais, estresse. Os critérios de inclusão adotados 

foram: estudos publicados na língua portuguesa disponíveis na forma gratuita e online, e que 

compartilhassem da temática e objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-

se: artigos duplicados, em forma de resumos e carta ao editor. Para análise crítica dos artigos 

realizou-se leitura completa com as respectivas sínteses. Os dados utilizados neste estudo 

foram devidamente referenciados, respeitando e identificando seus autores e demais fontes de 

pesquisa, observando rigor ético quanto à propriedade intelectual dos textos científicos que 

foram pesquisados, no que diz respeito ao uso do conteúdo e de citação das partes das obras 

consultadas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Nota-se que o ambiente de trabalho do 

enfermeiro  tem sofrido mudanças estruturais, devido a inserção de novas relações de 

trabalho, novos  mecanismos de gestão, reestruturação produtiva e exigência de novos perfis 

profissionais, tendo como consequência a necessidade de uma alta especialização e ao mesmo 

tempo um incapacidade técnica, como por exemplo, a chegada de uma nova tecnologia que o 
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profissional terá que se adequar diante desta mudança, a polivalência (multifuncionalidade), a 

subcontratação, a informalidade, a perda dos direitos sociais, o desemprego e a precarização 

do trabalho, refletindo assim um quadro de mudança brusca no cenário de atuação do 

profissional. O impacto sofrido devido a estas transformações, bem como o vínculo com leis 

sociais, faz-nos refletir o verdadeiro papel da enfermagem enquanto prática na atenção à 

saúde de forma adequada. Os estudos também mostraram que aspectos rotineiros, mecânico e 

repetitivo que comprometem a saúde do profissional resultando em processos de desgaste 

físicos e também o aparecimento de doenças e outros agravos à saúde. Dentre estes, tem-se 

riscos inerentes à determinada situação, tais como, mecânicos sendo as torções, luxações, 

quedas, aspectos biológicos, como o ambiente hospitalar, onde uma grande quantidade de 

pacientes com as mais variadas patologias ocasionaria um maior risco de infecções. Outros 

estudos abordam outros fatores, sendo um dos principais, a falta de condições de trabalho 

referente a insumos insuficientes, ambiente físico inapropriado, jornada de trabalho que 

reflete nos baixos salários que não condizentes com a realidade vivida pelos profissionais no 

desempenho de suas funções, sendo necessário a aquisição de um novo vínculo empregatício 

para suprir suas necessidades pessoais. A enfermagem tem uma postura ética e estética 

perante o mundo uma vez que se acredita-que o cuidado de enfermagem está muito além do 

mecanicismo de suas ações e som de ver, viver, sentir e expressar. Sua contribuição para o 

bem-estar do ser humano nesse aspecto fica prejudicada diante do aparecimento de sintomas 

que desencadeiem a Síndrome de Burnout, não por acaso também e por esse motivo 

conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional. Esse esgotamento é desencadeado 

pelos processos relacionados diretamente com componentes do processo de trabalho dos 

profissionais de saúde, tais como, colegas de trabalho, atingindo amigos e familiares e por fim 

atingindo o próprio profissional. As sintomatologias como cefaleia, dores musculares, 

desanimo, baixa produtividade, incapacidade técnica para realização de determinados 

procedimentos, frustração, medo de perder o emprego etc também são possíveis de observar 

em profissionais com Síndrome de Burnout. Todo esse quadro reflete negativamente no 

cuidado ao paciente, uma vez que, essas características negativas fazem com que o 

profissional de saúde veja o paciente de forma generalizada no sentido de ser apenas mais 

uma pessoa quem tenha que cuidar, sem levar em conta a complexidade que envolve o 

cuidado, em ver o paciente não somente como mais um sob sua responsabilidade. O que vale 

nesse aspecto é apenas o cuidado por si só da condição de saúde do indivíduo de forma 

meramente mecânica. CONCLUSÃO: O estudo mostrou a necessidade de medidas para 

combater os fatores determinantes no surgimento da síndrome, nos quais a observação do 

comportamento dos profissionais pelos próprios companheiros de trabalho tem fator 

preventivo de suma importância. O trabalho multidisciplinar também tem forte influência no 

retardo do surgimento da síndrome refletindo no cuidado adequado ao paciente. De fato, a 

Síndrome de Burnout ou do Esgotamento Profissional, atinge de forma importante os 

profissionais de enfermagem atuantes na assistência direta ao paciente, fato determinado por 

fatores mecânicos, psicológicos em sua prioridade. Portanto, é fundamental o diagnostico 

precoce da SB em profissionais da enfermagem a fim de evitar danos durante o processo de 

cuidar para com os pacientes e para que o mesmo ocorra de forma integral. 

 

Palavras-chaves: Burnout. Cuidados de enfermagem. Transtornos mentais. Estresse. 

 

 



 

38 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

DALMOLIN, Graziele de Lima et al. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem: 

quem vivencia maior sofrimento moral?. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 48, n. 3, p. 

521-529, jun. 2014 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342014000300521&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  21 abr.  2018.  

<http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000300019>.  

 

OLIVEIRA, Elaine Machado de et al. Ambiente das práticas de enfermagem e satisfação 

profissional em unidades críticas. Rev. Bras. Enferm., Brasília, v. 70, n. 1, p. 79-86, Feb.  

2017.   Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672017000100079&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  21 apr.  2018.  

 < http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0211>.  

 

RISSARDO, Marina Pereira; GASPARINO, Renata Cristina. Exaustão emocional em 

enfermeiros de um hospital público. Esc. Anna Nery,  Rio de Janeiro,  v. 17, n. 1, p. 128-

132,  mar.,  2013. Disponível em:  

< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452013000100018&lng=en&nrm=iso>. Access on: 21 apr.  2018.  

<http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452013000100018.>.  

 

SANTANA, Leni de Lima et al. Cargas e desgastes de trabalho vivenciados entre 

trabalhadores de saúde em um hospital de ensino. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre, v. 

34, n. 1, p. 64-70, Mar.  2013.   Disponível em:  

< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

14472013000100008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 21 apr.  2018.  

<http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472013000100008 >.  

 

ZANATTA, Aline Bedin; LUCCA, Sergio Roberto de. Prevalência da síndrome de burnout 

em profissionais da saúde de um hospital oncohematológico infantil. Rev. esc. enferm. USP, 

São Paulo, v. 49, n. 2, p. 0253-0258, abr.  2015 .   Disponível em: 

< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342015000200253&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  21 abr.  2018.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420150000200010. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000300019
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0211
http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452013000100018
http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472013000100008
http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420150000200010.


 

39 

 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO COMBATE À TRANSMISSÃO DO HIV 

ENTRE HOMOSSEXUAIS 

Fábio Claudiney da Costa Pereira 

Nadson Ricly Oliveira dos Santos 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente sabe-se que a transmissão do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) tem caráter universal, atingindo qualquer pessoa sem a distinção de sexo, raça, 

cor, grau de escolaridade ou nível social. Desse modo, denota-se a esta doença como grande 

problema mundial de saúde pública. No Brasil, com o transcorrer dos anos de 2007 a 2016, 

foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN) 136.945 

novos casos de HIV. Já os novos números de infectados entre a população masculina foi de 

92.142, fragmentando esse dado tem-se 29.892 casos de heterossexuais infectados e somando 

as notificações de homossexuais e bissexuais o quantitativo chega a 44.235 novos infectados 

pelo referido vírus. Evidencia-se, assim, um sinal de alerta aos profissionais da saúde diante a 

esta população. No que diz respeito aos homossexuais, estudos apontam a grande fragilidade 

das pesquisas na área da saúde sobre a qualidade de vida e a saúde dessa população, bem 

como debilidade nos processos de atenção à saúde, tais como: falhas no aconselhamento pré e 

pós-teste rápido nas unidades de saúde, deficiência e/ou falta de preparo para orientação e 

incentivo aos homossexuais ao uso de preservativos para tornar a prática sexual segura. Outro 

ponto bastante relevante são os fatores de risco que acometem esta população como a 

vulnerabilidade no âmbito do próprio indivíduo (inexistência do vínculo empregatício, evasão 

escolar precoce e viver aquém de uma assistência à saúde adequada para estes indivíduos). 

Portanto, fica evidente que a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travesti/Transsexuais 

denominados de LGBT, necessita de um atendimento humanizado e de qualidade, bem com 

serem vistos de forma ética e respeitosa. É importante que os profissionais de saúde os 

assistam em sua particularidade, independentemente da condição sexual. Nessa perspectiva, a 

Atenção Primária de Saúde (APS), com alto grau de complexidade e baixo nível de densidade 

tecnologia, compreendida como a principal porta de entrada para a Rede de Atenção à Saúde, 

como também é orientada fortemente pelos princípios doutrinários do SUS, e detentora de um 

importante papel no combate da transmissão do HIV entre os Homossexuais, deve dispor de 

um atendimento humanizado e servir de mediadora dessa população a toda à rede de atenção 

de saúde. Em vista de tais explanações, este trabalho traz como questionamento: quais ações 

de enfermagem podem ser desenvolvidas na Atenção Primária da Saúde no combate à 

transmissão do HIV entre homossexuais? A relevância deste estudo está em oportunizar uma 

discussão sobre o referido tema e apresentar hipóteses que possam gerar reflexões nos 

diversos processos de assistir os homossexuais perante esse crescente número de infecção 

pelo HIV. Além disso, contribuirá para pesquisas futuras no âmbito dessa temática. Logo, 

objetivou-se apresentar as ações de enfermagem que podem ser desenvolvidas na Atenção 

Primária da Saúde no combate à transmissão do HIV entre os homossexuais. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, que defenida como uma junção de 

dados obtidos através de estudos previamente analisados e publicados, assim, possibilita aos 

autores realizarem discussões e análise dos resultados na forma sistemática e rigorosa. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A busca dos artigos científicos foi realizada na plataforma 

online da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), onde foram eleitas as seguintes bases de dados 
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para a coleta: Banco de Dados em Enfermagem (BDENF) Literatura Latino-Americana em 

Ciências de Saúde (LILACS), ScientificElectronic Library Online (SciELO). Para o 

refinamento dos trabalhos publicados foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

estudos publicados na integra, que tivesse o recorte temporal de 2012 a 2017, que fossem no 

idioma Português (Brasil). Para os critérios de exclusão foram empregados: carta ao editor, os 

trabalhos em formato de resumo, tese e que fugissem do tema proposto. E os descritores 

utilizados nesse estudo foram “Enfermagem”; “Prevenção”; “HIV”; “Atenção Básica”. 

Cruzando-os por meio do operador booleano and foi possível selecionar 12 artigos. Por 

conseguinte, foi realizado o agrupamento e análise dos resultados procedentes dos estudos 

selecionados, com isto foi permitida a geração de suporte para este estudo e o alcance do 

objetivo proposto. RESULTADOS E DISCUSSÕES: As ações que a enfermagem pode 

desenvolver na APS para minimizar novas infecções do HIV entre a população LGBT devem 

ser baseadas, também, no conhecimento dos fatores de vulnerabilidades as quais os indivíduos 

estão susceptíveis, sendo possível interpretar que eles são amplos e densos, ultrapassando 

contextos socioeconômicos, e indo atingir aspectos emocionais, de cognição e biológicas de 

cada ser. No entanto, para este discurso vamos afunilar apenas nas ações que se mostram 

resolutivas no combate a transmissão do HIV. As ações são: a realização de teste rápido como 

demanda aberta na APS, pois alguns autores apontam que o diagnóstico precoce é um 

instrumento deveras importante para prevenção de contaminação pelo HIV, uma vez que a 

pessoa a qual veio a ter sorologia positiva para esse vírus, sabendo do resultado do 

diagnóstico, tem grandes chances de realizar o tratamento e acompanhamento educativo em 

saúde. Ampliando, assim, a proteção do outro, já que quando o portador se empodera da sua 

real situação de saúde ele passa a cuidar de si e de quem tem apreço. É necessário enfatizar 

que o ato de omitir ao parceiro a condição sorológica e não usar de meios preveníveis de 

transmissão do vírus, se configura como um crime e o portador do HIV/AIDS, mediante a 

denúncia, pode vir a responder judicialmente. Outra ação evidenciada em estudos bastante 

eficazes para o combate do HIV entre a população homossexual são as ações educativas. 

Promover ações coletivas nas unidades básicas de saúde, que visem o surgimento da 

concepção sobre o HIV, tanto nos indivíduos portadores do vírus, quanto na população não 

infectada tem-se mostrado uma estratégia eficiente ao combate de novos casos de infectados. 

É importante realçar que as ações devem está pautadas no autocuidado e minimização do 

preconceito para com os portadores da doença. Acredita-se como uma estratégia eficaz para 

diminuir as novas infecções pelo HIV/Aids dentro as população homossexual, seja a 

implementação de oficina educativa na atenção primária. Essa ferramenta é considerada como 

uma tecnologia educativa, pois a partir dela é viável encontrar meios para promoção de saúde. 

Essa oficina permite momentos para propagação de conhecimento sobre o HIV e a AIDS, 

sobre a condição e comportamento de risco e vulnerabilidade, como também promove 

momentos de tirar duvidas e curiosidades da população. O estado de São Paulo, em parceria 

com os Programas Municipais de DST/HIV, percebendo a capacidade das ações educativas 

possui no combate ao HIV, passou a promover e ampliar a distribuição de materiais 

educativos, bem como de prevenção (preservativos e gel lubrificante) extramuros dos serviços 

de referência para a população LGBT. Além disso, se torna fundamental para o processo de 

trabalho do enfermeiro da APS que visa o combate da transmissão do HIV entre os indivíduos 

homossexuais, assimilar a respeito da vulnerabilidade a qual os adolescentes estão expostos, 

sejam eles heterossexuais ou homossexuais. Nesse sentido, a sexualidade na adolescência 

torna-se cada vez mais uma temática de relevância para o processo laboral da enfermagem, a 



 

41 

 

qual demanda uma permanente educação sexual com participação dos pais e escolas. 

Conhecer os adolescentes e jovens, atualmente se tornou uma atuação para a Atenção 

Primária da Saúde. Sabendo-se o comportamento de jovens gays, formas de se expressar e 

locais que frequentam possibilita aos enfermeiros meios para comunicação com os referidos 

jovens e vinculação deles com o sistema de saúde, para assim desenvolver ações focalizadas 

nas características dos adolescentes homossexuais. Portanto, é de fundamental importância, 

ainda ter ciência que os atos dos adolescentes por si só os fazem propensos ao risco de 

infecção, pelo fato das poucas experiências e a dificuldade de julgamento e os valores que lhe 

é particular. No entanto, autores acreditam que as ações que tragam percepções aos 

adolescentes no tocante contaminação pelo HIV é algo ainda de longo prazo, que requerem 

ações inclusivas, comunitárias e permanentes. CONCLUSÃO: Para uma assistência 

humanizada aos soropositivos, é de fundamental importância compreender que o resultado 

positivo para a contaminação se configura como um divisor inicial para um novo capítulo na 

vida do indivíduo. Desse modo, o enfermeiro da APS deve atentar para uma assistência digna 

e qualificada aos portadores do HIV/AIDS e estar atento aos novos índices de incidência do 

vírus, principalmente na população LGBT masculina, e por meio de ações estratégicas de 

educação, diagnóstico precoce, qualificação no pré-teste/pós-teste rápido, e conhecimento dos 

fatores de risco ao qual a população jovem está exposta. Espera-se, assim, atingir a redução de 

novos casos de infecção pelo vírus do HIV.   
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INTRODUÇÃO: O leite materno é produzido através do comando dos hormônios estrógeno 

e a progesterona que são secretados pela placenta, tem seus vasos sanguíneos dilatados, 

deixando as mamas maiores e mais sensíveis. Assim o leite propriamente dito só aparece após 

o parto, pela estimulação da prolactina e ocitocina. É durante esse processo que os seios vão 

ser preparados para produzir o alimento mais completo e natural para a criança, protegendo 

contra doenças infecciosas, agudas e crônicas, além de ser ideal para o seu crescimento, 

desenvolvimento, contribuindo com o estado emocional e psicológico da mãe e do bebê por 

meio da amamentação. Recomenda- se uma amamentação exclusiva pelos seis primeiros 

meses de vida e complementado até dois anos ou mais, reunindo as características nutricionais 

fundamentais para a criança nesta fase da vida. O sucesso do ato de amamentar depende de 

vários fatores, entre eles é de extrema importância o conhecimento dos profissionais da saúde 

sob a temática que devem estar envolvidos na promoção, incentivo e apoio ao aleitamento 

materno. O enfermeiro é o profissional que mais se relaciona com a gestante durante o ciclo 

gravídico-puerperal e tem importante papel na assistência de enfermagem no aleitamento 

materno, bem como as necessidades e importância desse processo com orientações básicas 

para a puérpera e familiares. Nesse sentido, o presente estudo tem como pergunta norteadora: 

Como é realizada a assistência de enfermagem no aleitamento materno? OBJETIVO: Avaliar 

a assistência de enfermagem no aleitamento materno. MÉTODO: Trata-se de estudo do tipo 

revisão integrativa da literatura. Adotou-se a seguinte roteirização para a presente revisão: 

definição da questão norteadora (problema) e objetivos da pesquisa; estabelecimento de 

critérios de inclusão e exclusão das publicações (seleção da amostra); busca na literatura; 

análise e categorização dos estudos, apresentação e discussão dos resultados. A base de dados 

e a biblioteca foram escolhidas com vistas ao problema de pesquisa e dos estudos realizados 

no âmbito da Enfermagem, ou seja, referências técnico-científicas e periódicos conceituados 

com maior amplitude: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e a Scientific Electronic Library Online (SCIELO). A captura dos estudos ocorreu 

através dos cruzamentos dos descritores: “Aleitamento Materno”; “Amamentação”; 

“Assistência de Enfermagem”; “Enfermagem”. Destaca-se que foi utilizado “and” entre os 

descritores, como operador booleano, e que não foi estabelecido um período temporal, 

adotou-se o vocabulário estruturado Descritores em Ciências da Saúde - DeCS. Os critérios de 

inclusão foram: estudos publicados em português; em formato de artigos, disponíveis na 

íntegra e gratuitos. Como critérios de exclusão: trabalhos que não apresentassem resumos na 

íntegra nas bases de dados pesquisadas e que não tratassem sobre a temática proposta. 

Salienta-se que a busca foi realizada de forma ordenada, respectivamente, LILACS e 

SCIELO; desta maneira as publicações que se encontravam indexadas em mais de uma, foram 

selecionadas na primeira busca. Os trabalhos selecionados pelos títulos e, depois pelos 
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resumos foram lidos na íntegra e destes se compôs a amostra deste estudo. Os trabalhos 

selecionados foram inseridos no instrumento de avaliação e depois analisados os seus 

resultados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Quanto aos resultados, selecionou-se 20 

estudos potencialmente relevantes, dos quais 10 apresentaram-se voltados para a assistência 

de enfermagem no aleitamento materno, restando 6 estudos que atendiam aos critérios de 

elegibilidade e compondo o presente estudo. É notável a importância da contribuição do 

enfermeiro na promoção e apoio ao aleitamento materno através da orientação e incentivo 

durante o período pré-natal e puerpério, tornando-se necessário a informação e comunicação, 

uma das bases principais para o desenvolvimento das ações de saúde e alcance dos objetivos 

propostos. O cuidado deverá ser realizado de forma rotineira, capacitando a equipe de saúde 

para uma implementação de qualidade com foco em informações sobre possíveis riscos como 

por exemplo a amamentação ineficaz gerando prejuízo à nutrição do RN (Recém-nascido), de 

forma a dificultar o processo de imunização fazendo com que o leite materno não ofereça 

anticorpos e substâncias que tragam melhoria na sua digestão. Além disso, deve-se abordar 

sobre as vantagens do aleitamento materno, orientação pós-parto, amamentação exclusiva, 

cuidados com as mamas, mantendo o binômio mãe-filho em alojamento conjunto em busca de 

trocas de experiências, a estimulação da ordenha e a importância de buscar uma Unidade de 

Saúde próximo a sua residência para dar continuidade à cuidados como o teste do pezinho, 

consulta pós-parto, puericultura e assistência à nutriz. O profissional de enfermagem necessita 

está presente durante e após o parto, auxiliando as mães nas primeiras mamadas, para que o 

aleitamento materno seja iniciado o mais precoce possível, observando a ocorrência da pega 

do recém-nascido, respondendo perguntas quanto ao aleitamento e aos cuidados com o bebê. 

Os primeiros dias após o parto são de extrema importância para o aleitamento materno bem-

sucedido, é nesse período em que a lactação se estabelece, além de ser um momento muito 

importante de aprendizado para a mãe e adaptação para a mesma evitando dúvidas, 

dificuldades e possíveis complicações. Sendo assim, o interesse dos profissionais de saúde em 

busca de atualizações dos conhecimentos técnicos-científicos, investindo em visitas 

domiciliares, palestras, grupos de apoio, posições de amamentação, evitando lacunas na 

assistência prestada. Entende-se que a assistência ao aleitamento materno durante essa fase 

em que a puérpera se encontra, é uma forma de identificar a relevância da atuação do 

profissional de enfermagem. Assim sendo, o enfermeiro é capaz de traçar metas de acordo 

com o Diagnóstico de Enfermagem com o objetivo de sistematizar planos de cuidados 

diferentes para cada caso relacionado a amamentação. É essencial o conhecimento do 

enfermeiro sobre a importância da amamentação e seus benefícios oferecidos através do 

alimento para a vida da criança, como o planejamento familiar para a realização de um 

cuidado integral conforme suas necessidades. CONCLUSÃO: Dado o exposto, foi possível 

compreender a suma importância da assistência de enfermagem na amamentação. 

Considerando que um bom resultado no aleitamento materno depende de muitos fatores, onde 

devemos conhecer todo contexto que grávida/nutriz está inserida, afim de que a equipe possa 

atuar de forma mais eficaz. É de total relevância que esta mulher se sinta auxiliada em suas 

inseguranças e dificuldades, com o objetivo de torna-las preparadas para o papel de mãe e 

produtora de leite para seu filho. Assim pertencendo aos profissionais de enfermagem e aos 

serviços de saúde o compromisso de produzir um atendimento de qualidade, transformando a 

amamentação um ato exclusivo de prazer.  

  



 

44 

 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Amamentação. Assistência de Enfermagem. 

Enfermagem.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, N. A. M; FERNANDES, A. G; ARAÚJO, C. G. - Aleitamento materno: uma 

abordagem sobre o papel do enfermeiro no pós-parto. Revista Eletrônica de Enfermagem, 

v. 06, n. 03, 2004. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br>.  Acesso em: 04 maio 2018.   

 

CARVALHO, J. K. M. de; CARVALHO, C. G; MAGALHÃES, S. R. A importância da 

assistência de enfermagem no aleitamento materno. Scientia, Bentim, v. 4, n. 2, p 11-20, 

Maio 2011. Disponível em: <http://revistas. unibh.br/index.ph p/dcba s/article/ 

view/186/373>. Acesso em:  04 maio 2018.  

 

FREITAS, L.J.Q. et al. Amamentação ineficaz entre nutrizes atendidas em unidades 

básicas de saúde. Revista Enfermagem UERJ. Rio de Janeiro, vol. 22, n. 1, jan./fev. 

2014.Disponível em:<http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/ 

article/view/11454/8991>. Acesso em: 04 maio 2018. 

 

MARINHO, M. S; ANDRADE, E. N; ABRÃO, A. C. F. V. A atuação do(a) enfermeiro(a) na 

promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno. 2015. 10 f. Dissertação (Mestrado) – 

Curso de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Jequié, 2016. 

MARTUCHELI, K. C. O enfermeiro e o aleitamento materno na estratégia de saúde da 

família. 2010. 45 f. Curso de Enfermagem, UFMG, Berilo, 2010. 

MENDES, K. D. D; SILVEIRA, R. C. C. O; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método 

de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto & Contexto 

Enfermagem. São Paulo, v.17, n. 4, p. 758-64, 2008. 

 

 

http://www.fen.ufg.br/


 

45 

 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ- NATAL 

 

Andressa Mônica Gomes Fernandes 

Ariely Araujo Cortez 

Daniella Araújo do Nascimento 

Deyla Moura Ramos Isoldi 

Karoline Maria da Silva 

Yara Cardozo da Silva 

 

INTRODUÇÃO: A mortalidade materna, fetal e neonato é um grave problema de saúde 

pública, notadamente nos países em desenvolvimento, onde em 2015, ocorreram 303 mil 

óbitos maternos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que o Brasil e mais dez 

países latino-americano adquiriram grandes avanços na diminuição de mortes relacionadas à 

gestação ou parto de 1990 a 2013. Mundialmente, tem quedas de taxas mesmo apresentando 

grande quantidade de doenças crônicas e outras situações médicas que possam ser graves. A 

OMS alerta que 75% das mortalidades maternas possam ser reduzidas através de consultas de 

pré-natal. A assistência pré-natal é um método importante para a saúde da mulher no decorrer 

do período gravídico- puerperal. Durante as consultas de pré-natal, devem-se ter condutas 

acolhedoras e ser realizado desenvolvimento de ações preventivas e educativas, trazendo 

informações e orientações sobre a evolução da gestação e do trabalho de parto à parturiente.  

Participando do sistema de acompanhamento do programa de humanização no pré-natal 

(SISPRENATAL), a grávida possui acesso a exames de rotinas, idade gestacional, 

vacinações, consulta de pré-natal e puerperal. O acompanhamento deve ser iniciado 

precocemente (no primeiro trimestre), tendo em vista que é de extrema importância para que 

se tenha uma boa qualidade ao cuidado. Recomendam-se atendimentos mensais até 32 

semanas gestacionais, quinzenais até 36 semanas e semanais até a realização do parto. Um 

serviço de pré-natal bem estruturado na comunidade deve ser completo e organizado, 

apresentando todas as informações inclusas no cartão da gestante e no seu prontuário, para 

que o rastreamento seja feito de maneira correta durante as consultas. Diante disso, o 

enfermeiro deve dar toda assistência durante o pré-natal na atenção primaria, pois é um fator 

de proteção para a saúde da gestante e do recém-nascido. Podem ser feito alguns 

procedimentos de rotinas para a promoção e prevenção da saúde, cujo objetivo é prevenir 

danos e assegurar partos saudáveis. O enfermeiro deve orientar as mulheres e suas famílias 

explicando como é significante ser feito as consultas durante a gestação, requisitar exames 

que o programa de humanização no pré-natal e nascimento (PHPN) solicita ao longo do pré-

natal e desenvolver práticas educativas e preventivas para o bem-estar da gestante. Partindo 

deste contexto, acredita-se que a assistência à gestante de baixo risco é essencial para redução 

de riscos e diminuição de morbimortalidade durante esta fase na vida da mulher, bem como 

agravos que normalmente ocorrem na gestação, como hipertensão e diabetes, entre outros. 

OBJETIVO: Identificar como é executada a assistência de enfermagem no pré-natal. 

MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão integrativa. A busca ocorreu 

através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados eletrônicas: 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca 

eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) utilizados para a pesquisa foram: enfermeiro; pré-natal e atenção primária. Os 
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critérios de inclusão dotados foram Estudos completos publicados na língua portuguesa e 

disponíveis na forma gratuita online nos últimos 5 anos, e que compartilhassem da temática e 

objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destacam-se artigos publicados em 

forma de resumos e carta ao editor. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Quanto aos 

resultados, selecionou-se 05 estudos que atendiam aos critérios de elegibilidade que compõe o 

presente estudo. No Brasil, a atenção caracterizada ao pré-natal é uma das políticas de 

governo focada às mulheres grávidas e progressistas através dos profissionais de saúde, entre 

eles o enfermeiro que possui uma grande contribuição na redução da morbidade e mortalidade 

materna e infantil. A vivência da gestação é um acontecimento único, tornando-se uma das 

mais significativas experiências humanas. Caracteriza um acontecimento que envolve um 

período de variadas adaptações que abrangem diferentes aspectos biológicos, psicológicos, 

sociais e culturais da mulher, e procura uma precaução especial por meio da atenção pré-natal. 

O pré-natal é um conjunto de intervenções que envolve a promoção ao bem-estar da gestante 

e sua família, por intermédio da prática em saúde, do acolhimento, do vínculo de segurança e 

demais tecnologias do cuidado, assegurando a independência da mulher para o seu 

autocuidado. O pré-natal é considerado um período antecedente ao nascimento da criança, em 

que um conjunto de ações é empregado à saúde individual e coletiva das mulheres grávidas, 

que neste período necessitam ser acompanhadas de modo que lhes seja possível, quando 

preciso, executar exames clínico-laboratóriais, receber ensinamentos e tomar medicação 

profilática e vacinas. A adesão da mulher ao pré-natal antecipado determina o fortalecimento 

a um acompanhamento sistemático. A efetuação do pré-natal precoce possui práticas 

preventivas e terapêuticas, além de rastrear fatores de risco. No Brasil, as políticas de Saúde 

da Mulher são alvo de grandes aplicações financeiras, sendo comprovação disto as condutas 

em saúde que vêm sendo estabelecida há décadas para essa população. Com a implantação do 

Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), no Brasil ocorreu uma queda 

de 51% no número de mortes maternas, no qual o indicador de mortalidade passou de 141 

para 68 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Para garantir uma boa qualidade de 

acompanhamento durante o pré-natal é essencial que o enfermeiro desenvolva a captação 

precoce das gestantes, passando a elas como deve ser o inicio dos cuidados pré-natais e 

orientar que ocorre em um prazo que precede 12 semanas de gestação. Através da 

enfermagem brasileira mostra que as contribuições na redução da morbi-mortalidade materna 

e infantil ocorreu em vários locais percebe-se que os enfermeiros executam seu trabalho de 

forma responsabilizada pela atenção ao pré-natal. A atuação do enfermeiro no cuidado pré-

natal é uma responsabilidade e aproximação contínua com suas atribuições, tendo em vista à 

excelente qualidade de vida à mulher e ao recém-nascido. Buscando de forma expandida na 

assistência à gestante, à sua família e à comunidade. Por tanto, o profissional de saúde 

necessita frequentemente acrescentar o acolhimento em suas condutas de cuidado, assim 

ajuda a promover a autonomia da mulher, fornece assistência apresentadas. A consulta no pré-

natal é um momento importante de diálogo entre a mulher e o profissional de saúde, tornando-

se um momento que favorece para explicação de dúvidas, troca de conhecimento, 

compreensão e experiência durante ao longo do processo desenvolvimento gestar. O 

enfermeiro ocupa um posicionamento de destaque na equipe, entre os profissionais que 

executam o cuidado na atenção ao pré-natal, possuindo um papel significativo no âmbito 

educativo, de prevenção e promoção da saúde, além de realizar a humanização do cuidado. O 

enfermeiro ao realizar as intervenções a respeito ao pré-natal, deve ser capaz de detectar 

fatores ou situações associadas aos riscos e agravos à saúde da mulher, pois é o profissional 
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que é preparado para realizar consultas de pré-natal, acompanhar gestantes com baixo risco 

obstétrico, sendo de atribuído a ele fazer diversas ações como: solicitações de exames; inserir 

as gestantes no Sistema de Informação de Saúde (SIS); desenvolver exames obstétricos; 

encaminhamentos se for preciso; orientar á respeito do parto; cuidados com o recém-nascido e 

sobre o período de lactação; vacinação e, além disso, o estímulo do vinculo mãe e filho. 

Diante disso a assistência pré-natal é um elemento significativo da atenção à saúde das 

mulheres durante o período de gravidez e puerpério. A assistência de enfermagem durante o 

pré-natal deve conter melhorias para a gestante, podendo apresentar ações preventivas e 

educativas para que a mesma não possa adquirir um risco no decorrer da gestação, trazendo 

qualidade e segurança através do atendimento. CONCLUSÃO: Nesta análise, pode-se 

perceber que a assistência ao pré-natal realizada pelos profissionais de enfermagem é um 

procedimento de extrema importância para a saúde da mulher no decorrer de sua gestação. 

Toda gestante necessita realizar o pré-natal para que sua gravidez ocorra de forma saudável e 

tranquila, e deve procurar marcar suas consultas assim que se inicia o período de gravidez 

para que possa receber os devidos cuidados preventivos. O enfermeiro precisa então atuar de 

forma responsável no cuidado pré-natal e manter suas atribuições, estabelecendo uma relação 

entre os conhecimentos e protocolos de cuidados para que possa realizar uma assistência de 

qualidade a gestante. Os profissionais de enfermagem podem ser o diferencial no decorrer da 

gestação de uma mulher, pois podem orientá-la e escutar suas dúvidas, tentando esclarecê-las, 

deixando evidentemente quais medidas e procedimentos devem ser adotados para ter uma 

gestação saudável para que seu filho tenha um crescimento e desenvolvimento adequado. Na 

atenção ao pré-natal não pode existir reduções de procedimentos e consultas rotineiras. Por 

tanto, é de grande importância que o profissional de enfermagem permita uma construção de 

retirada de dúvidas e saberes durante as consultas para que a mulher se sinta segura e 

acolhida. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é o segundo tipo de câncer que mais acomete 

mulheres em todo o mundo, tornando-se responsável pela morte de mais de 270 mil todos os 

anos. Porém, no Brasil é o terceiro tipo de câncer que mais afeta a população feminina, sendo 

previsto 16.350 novos casos por ano (PEUKER et al., 2017). Existe um maior risco do 

desenvolvimento da doença em mulheres cuja faixa etária está entre 30 a 39 anos, pois as 

lesões do câncer HPV encontram-se em um auto grau nessa faixa etária, na qual a doença 

apresenta maior incidência. No entanto, mulheres com idade inferior a 25 anos e superior a 65 

anos têm chances de apresentarem lesões de baixo grau, sendo este, de maior facilidade de 

aceitação ao tratamento. As medidas de prevenção são: a vacina contra o papiloma vírus 

Humano(HPV), e o exame papanicolau é o método mais indicado para o diagnóstico dessa 

patologia, por ser de baixo custo, e apresentar uma sensibilidade significativa e eficácia, 

descobrindo facilmente as alterações celulares que pode desencadear o câncer. Por isso a 

importância da periodicidade, devendo ser realizado anualmente e a cada três anos após dois 

exames anuais consecutivos negativos.  Essa doença tem etiologia, diagnóstico claro e 

prevenção bem definidos, com conhecimento científico sobre fatores causais, formas de 

detecção e tratamento; eles são eficientes e eficazes. Nesse sentido, ressalta-se a importância 

do enfermeiro em relação ao cuidado para prevenir esse tipo de câncer, mas, para que isso 

seja eficaz, é preciso que esse profissional realize ações a fim de propiciar a mulher o acesso 

aos exames preventivos e diagnósticos, orientando-a para que possa perder qualquer vergonha 

ou medo que tenham em relação ao exame. Portanto, o objetivo do estudo é descrever a 

importância da enfermagem na prevenção do câncer do colo do útero. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma revisão integrativa. Realizou-se busca através da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) nas bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Biblioteca Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram: Câncer do colo do útero, prevenção, 

enfermagem. Os critérios de inclusão foram: estudos completos, publicados na língua 

portuguesa disponíveis na forma gratuita e online, e que compartilhassem da temática e 

objetivo proposto. E excluídos: estudos incompletos, de língua estrangeira, artigos duplicados, 

em forma de resumos e carta ao editor. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O Câncer de Colo 

Uterino (CCU), é considerado uma doença crônica, cuja origem nas alterações intraepiteliais 

poderão tornar-se invasoras, tendo origem no epitélio escamoso da endocérvice, ou seja, 

Carcinoma de Células Escamosas (CCE), ou através do epitélio escamoso colunar do canal 

cervical, sendo, Adenocarcinoma Cervical (ACC). Em torno de 75% das mulheres ativas 

sexualmente já foram expostas ao HPV em algum período de suas vidas. A infecção é 

fundamental para o surgimento de lesões precursoras ao câncer. Vale ressaltar que existem 

outros fatores de risco. Radicalmente pode ser evitada 100% com a privação total de sexo 
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para todas as práticas sexuais, levando em conta que não existe proteção total ao uso de 

preservativo, uma vez que, o HPV tem transmissibilidade até quando não ocorre penetração. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) compreende a saúde da mulher como prioridade no nível de 

Atenção Primária. O governo, as atuações acadêmicas, bem como suas produções científicas 

sobre o tema fizeram com que o acesso à prevenção do câncer cervical fosse otimizado em 

todo país. Porém, ainda não é suficiente, como demonstra as estimativas de mortalidade. 

Apesar de o espaço de tempo entre o aparecimento das primeiras lesões cervicais e a 

malignidade ser relativamente longo, é de aproximadamente 20 anos até chegar a fase de 

carcinoma in situ, demostrando assim, a importância da detecção precoce para diminuição 

desta taxa. O Sistema de Informação do Câncer de Colo do Útero (SISCOLO) é um sistema 

que se utiliza da informatização da coleta de dados, desenvolvido pelo Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Instituto Nacional de Câncer (INCA), 

com o intuito de dar auxílio na estrutura do Programa Nacional de Controle do Câncer do 

Colo do Útero e de Mama, ou seja, o Viva Mulher. Com o SISCOLO podemos traçar um 

perfil de mulheres que realiza o exame, quantidade e qualidade da amostra, exames de 

resultados alterados e câncer invasor, prevalência de alterações e lesões iniciais, todo 

conhecimento pertinente para o início e seguimento adequado do tratamento. É a Atenção 

Básica que se incube do papel de na coleta de dados consultas de coleta cérvico-uterino, com 

isso, traçar ações programatizadas de prevenção e controle do CCU. Então, é a Atenção 

Básica (AB) que se incube do papel de coleta de dados nas consultas de coleta cérvico-

uterino, com isso, traçar ações programatizadas de prevenção e controle do CCU. O 

enfermeiro tem o papel de profissional responsável pelo processo informativo, no que diz 

respeito aos fatores de risco, ações preventivas e precoce detecção, orientando por meio da 

educação em saúde,seja elas, rodas de conversas, palestra e espaços para tirar dúvidas 

planejando e executando ações, objetivando a capacitação da equipe no atendimento ao 

cliente. É extremamente importante para o enfermeiro estar constantemente bem informado 

sobre a temática, uma vez que, atuam diretamente na prevenção, diagnóstico combatendo e 

tratando esta doença. A não aderência das mulheres a consultas preventivas podem estar 

relacionadas a uma série de fatores, entre eles o medo de sentir dor, dificuldade de acesso ao 

serviço, pudor, déficit de conhecimento sobre a importância do rastreamento, sentir que não 

possui risco. Então, os profissionais precisam avaliar meios de realizar uma comunicação 

ativa, identificando o comportamental e ideologias que chegam a intervir na saúde feminina e 

no que a mesma entende por risco de desenvolver o Câncer do Colo Uterino. Os enfermeiros 

devem utilizar-se da humanização, priorizando o diálogo e a escuta qualificada como 

abordagem metodológica para chegarem até assas mulheres. Estabelecendo um vínculo 

efetivo e afetivo e a empatia, elementos primordiais nessa relação, a partir do conhecimento 

integral da mulher, o profissional conseguirá identificar necessidades e assim estimular o 

autoconhecimento e o entendimento de sua sexualidade. (SOUZA; COSTA, 2015). 

CONCLUSÃO: O câncer de colo uterino é um tema bastante abordado, devido a ele, junto 

com o câncer de mama, ser uma das neoplasias que mais acometem as brasileiras, dentro de 

um contexto geral, é  papel do enfermeiro que atua na estratégia de saúde da família (ESF) 

fazer esse atendimento. Dessa forma espera-se um profissional qualificado, esculta acolhedora 

e humanizado, que entenda as particularidades das mulheres inseridas nessa ESF.   

 

Palavras-chave: Câncer do colo do útero. Prevenção. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O processo de maternidade é visto por algumas mulheres como um divisor 

de águas, que fortalece o papel feminino na sociedade. Historicamente, o parto constituía-se 

de um ambiente domiciliar realizado por parteiras, também conhecidas como comadres, as 

quais detinham conhecimentos do ciclo gravídico-puerperal por meio do empirismo. O parto 

era um evento exclusivamente feminino, no qual os homens não intervinham, além do mais, o 

processo fisiológico do curso do parto era respeitado. O Ministério da Saúde (MS) em 2000 

lança o Programa de Humanização do pré-natal e nascimento (PHPN), com o intuito de 

apresentar e garantir os direitos femininos no ciclo gravídico-puerperal. Durante o trabalho de 

pré-parto, parto e pós-parto imediato, é possível notar posturas inadequadas utilizadas por 

alguns profissionais durante os respectivos partos das clientes, tais como: gritos, opressões, 

palavras de baixo calão, uso de fórceps, episiotomia, entre outros, que são comuns ao parto 

normal e cesáreo, porém, que mais frequentemente ocorrem durante os procedimentos 

cesáreos, levando em conta os efeitos da anestesia no organismo da gestante. Embora pouco 

debatido pelos estudos científicos, a violência obstétrica está bastante presente no cenário 

brasileiro, tornando-se excessivamente expressiva. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), violência é considerada como o ato de agredir ou negligenciar uma pessoa ao 

ponto de produzir danos físicos, sexuais e/ou psicológicos. O termo violência possui uma 

amplitude de definições, o que leva a várias classificações as quais, incluem privação de 

liberdade, coerção e ameaças. Por sua vez, a chamada violência obstétrica (VO) tem por 

característica, desde o tratamento desumano, exacerbação de medicamentos até mesmo o 

modo de tratar o processo fisiológico de parir de forma patológica. Apropriar-se do processo 

de reprodução das mulheres por profissionais ligados a saúde, retirando a autonomia de livre 

escolha de decidirem sobre sua sexualidade e vida. Pergunta-se: até em que ponto a parturição 

vai interferir na sua vida social, positiva ou negativamente? Na hospitalização, as 

intervenções começam a serem mais comuns, das quais podemos destacar o uso 

indiscriminado de ocitocina, restrição no leito, toques abusivos realizados pelos profissionais, 

manobra de Kristeller, aminiotomia e episiotomia rotineira, uso de fórceps, violência verbal, 

entre outros. A enfermagem, por sua vez, tem o importante papel de prestar assistência ao 

parto com o intuito de minimizar intervenções desnecessárias no decorrer do trabalho de parto 

e parto, ofertando uma prestação de cuidado, mas aproximado e integral da gestante e sua 

família. OBJETIVO: descrever a assistência de Enfermagem na prevenção da violência 

obstétrica. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão integrativa, que 

pretende relatar a assistência de enfermagem na prevenção da violência obstétrica, a busca 

ocorreu na da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Electronic Scientific 



 

55 

 

Library Online (SIELO) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para pesquisa foram: Obstetrícia, Violência e 

Enfermagem. Os critérios de inclusão adotados foram: estudos completos, publicados na 

Língua Portuguesa e Espanhola, nos últimos cinco anos, disponíveis na forma gratuita e 

online, e que compartilhassem da temática e objetivo proposto. E quanto aos critérios de 

exclusão, destaca-se: artigos duplicados, em forma de resumos, carta ao editor e de publicação 

inferior aos últimos cinco anos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Do processo de busca, 

após leitura de seus resumos e considerando os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, 

foram utilizados seis artigos. A violência contra as mulheres é considerada uma das grandes 

formas de desrespeito aos direitos humanos, considerado um episódio triste e obscuro de 

realidade. Porém, ainda hoje existe muita negligência sobre o assunto e muitos dos casos não 

vêm à tona. A fidedignidade dos dados pode ser alterada pela infinidade de fatores que 

influenciam as informações dos casos, tais como: falta de registros, denuncias falha nos 

mecanismos de ação, necessidade de políticas públicas competentes, cultura, déficit de 

conhecimento. A violência é um ato que está continuamente permeando nossa realidade, 

dentro deste cenário, podemos destacar a violência obstétrica, que consiste em violência e/ou 

dano advindo do cuidado obstétrico ofertado pelo profissional independente de categoria 

trabalhista. Entende-se como apropriação do processo reprodutivo e do corpo da mulher pela 

equipe de saúde, poi utilizam-se da desumanização, uso abusivo de medicamentos e apologiza 

os processos fisiológicos. A luta contra a VO vem desde as décadas de 80 e 90, nos quais 

reunião defensora dos direitos humanos, profissionais de saúde e militares dos direitos 

reprodutivos das mulheres, são incentivados pelo grupo feminista. Porém, somente em 2000, 

esse movimento se intensificou e começou a ser tema de pesquisas formais no país. Com o 

decorrer do tempo, o parto deixou de ser feminino e pautado no cuidado a mulher, para ser 

protagonizado por profissionais de saúde, institucionalizou-se o parto, tornando sua estadia no 

hospital angustiante, uma vez que a parturiente perde sua total autonomia. Não se justifica as 

mediações aumentadas que corroboram com os interesses hospitalocêntrico e dos 

profissionais, 90% dos trabalhos de parto e nascimento ocorrem naturalmente em uma 

gestação que o risco é habitual, não havendo necessidade de intervir. O modelo tecnográfico, 

caracterizado por hospitalização e uso de tecnologias no parto, apresenta-se mais comum nas 

Regiões Sul, Sudeste e em uma parte da Centro-Oeste, enquanto que o modelo holístico 

ocorre nas Regiões Nordeste e Norte, nos quais, a cultura das parteiras sobrevive. Porém, esse 

procedimento não se considera opcional para mulher, o que faz com que aumente o índice de 

partos domiciliares, além da dificuldade financeira para custear deslocamento e internação 

hospitalar que contribui para isto, e, não a indicação terapêutica mais adequada. Entretanto, 

continua sendo comum à teocracia e as intervenções desnecessárias em todo o Brasil. Com a 

medicalização e hospitalização da parturiente, a figura do médico surge como principal 

responsável pelo seu processo de parto, retirando o protagonismo da mulher e seu poder de 

decisão, tomando-a então para si, independentemente de suas vontades, ou percepções sobre o 

processo e medidas terapêuticas empregadas, a medicina é quem conduz sozinha o parto. São 

notórios que os profissionais deveriam estar mais bem qualificados para dar um atendimento 

humanizado às mulheres, desde a entrada no estabelecimento de saúde até a sua saída do 

mesmo. Tristemente, a realidade é diferenciada da teoria de assistência holística e pautada no 

modelo de princípios éticos, principalmente em hospitais públicos do país, o que causa danos, 

muitas vezes, irreversíveis a história obstétrica dessas mulheres. As equipes podem utilizar o 

poder a elas atribuído e se apropriarem do corpo e da sexualidade feminina durante o processo 
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parturitivo, o grande campeão em reclamações entre as puérperas são as condutas 

desrespeitosas. O relacionamento entre profissional e paciente economicamente desfavorecido 

é marcado pela desconfiança, conflitos, maus tratos e desrespeito, podendo ser citado a 

episiotomia em negras, pobres, estrangeiras e nordestinas. As práticas mais comuns estão os 

gritos, realização de métodos dolorosos sem informar ou consentimento da mulher, 

negligência na assistência e a falta de analgesia. As mulheres que mais sofrem são as pardas 

(29%), nordestinas (27%), de capitais (30%) e mulheres com 4/5 filhos (29%). Não somente 

estes atos caracterizam-se como violência no pré-natal e parto, intercalando desde ofensas, 

discriminação, negligência, gritos, acepções, humilhações, até a instância de abuso sexual. 

Estes podem entrar nas modalidades no âmbito de violências psicológicas, físicas, 

institucional, sexual midiática e material, podendo acarretar danos transitórios ou permanentes 

a mulher. O cuidado realizado pela equipe de enfermagem deve ser pautado nas boas práticas. 

Um atendimento bem preparado consegue prever eventos e complicações precocemente, 

evitando assim, o aumento da mortalidade materna. Um acompanhamento despreparado pode 

acarretar riscos a vida da parturiente e a criança, reforçando o princípio de que intervenções 

em âmbito obstétrico de nada asseguram a qualidade assistencial obstétrica ofertada. Deve-se 

usufruir dos conhecimentos científicos direcionados e sistematizados para a necessidade de 

cada um como indivíduo. Um exemplo prático é a profissão do enfermeiro, cercado de 

instrumentos básicos e legais que o qualificam para cuidar de forma holística e com respeito, 

transformando a assistência prestada menos medicalizada, assim como rege sua formação 

acadêmica. Então, sendo capacitado para realizar assistência ao parto de baixo risco ou 

habitual, desta maneira, podendo minimizar interferências desnecessárias, ofertando um 

tratamento integralizado à mulher e à família no pré-parto, parto e pós-parto. CONCLUSÃO: 

Pode-se perceber que a VO é uma prática ainda muito corriqueira nos estabelecimentos de 

saúde públicos ou privados de todo o país. No entanto, existe uma longa caminhada e 

tentativas de conscientização sobre a temática que se reflete na facilidade em encontrar artigos 

que abordem sobre VO nas bases de dados. O combate contra a VO deve ser realizado de 

acordo com as boas práticas, visando minimizar o intervencionismo desnecessário e 

proporcionando a gestante um parto seguro e calmo. Entende-se que o papel do profissional 

da enfermagem é imprescindível para prestação de uma assistência de qualidade e clarificar os 

demais profissionais a habituarem-se às práticas baseadas em evidências cientificamente 

testadas, para melhor conforto e diminuições de danos as parturientes durante suas estadias 

em hospitais. 

 

Palavras-chave: Obstetrícia. Violência e Enfermagem. 
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AS AÇÕES DE ENFERMAGEM NO ALOJAMENTO CONJUNTO PARA 

FAVORECER A AMAMENTAÇÃO: UMA REVISÃO 

 

Amanda da Silva Pereira de Araújo 

IsamaraTayanne dos Santos Galvincio de Oliveira 

Luzia Kelly Alves da Silva Nascimento 

INTRODUÇÃO: Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Saúde nas capitais 

brasileiras e no Distrito Federal, somando informações de aproximadamente 34.366 crianças, 

constatou-se que o tempo médio de aleitamento materno complementar aumentou, passando 

de 296 dias, em 1999, para 341,6 dias (11,2 meses), em 2008. Enquanto a média de tempo de 

aleitamento materno exclusivo alcançou 51,1 dias (1,8 meses). O Ministério da saúde tem 

desenvolvido ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, visando aumentar 

os índices de aleitamento exclusivo e complementar no país reduzindo o desmame precoce. 

Visando atingir esses objetivos foram criadas políticas públicas, tais como o Programa 

Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), criado em 1981, o qual tem sido de 

suma importância para a prática da amamentação. Também foi criada a Política Nacional de 

Aleitamento Materno (PNAM) que é organizada com as seguintes estratégias: Incentivo ao 

Aleitamento Materno na Atenção Básica (Rede Amamenta Brasil); Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança (IHAC) e Método Canguru na atenção hospitalar; Rede Brasileira de Bancos de 

Leite Humano; Proteção legal através da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos 

para Lactentes (NBCAL); Ações de Mobilização Social; e Monitoramento das ações e 

práticas de aleitamento materno e, nos últimos anos, houve a  implantação da Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) (AZEVEDO et al., 2015). O 

profissional enfermeiro, independente de desenvolver suas atividades na atenção básica, 

hospitalar ou ambulatorial, tem a função de esclarecer, conscientizar e motivar o Aleitamento 

Materno Exclusivo (AME), expondo para a mulher os benefícios da amamentação, e a forma 

correta de amamentar, acompanhando e esclarecer dúvidas que surgirão diante desse 

processo, que muitas vezes é doloroso, e devido ao fato de causar dor em alguns casos, muitas 

mulheres desistem. (MASCARENHAS et al., 2015). A equipe desde o início do processo 

deve estar atenta, pois a primeira amamentação deve acontecer na primeira hora de vida, 

aumentando as chances dessa criança receber o colostro, que é rico em imunobiológicos, e 

também é considerado um fator para diminuição da mortalidade neonatal. (SÁ et al., 2011). 

Dessa forma entende-se que o incentivo ao aleitamento materno requer atenção em vários 

níveis, desde a atenção básica até a alta complexidade. Nesse contexto surgiu a pergunta de 

pesquisa: Qual a importância de o enfermeiro desenvolver atividades individuais e coletivas 

de promoção e incentivo do aleitamento materno no alojamento conjunto? Diante de tal 

questionamento, o objetivo desse trabalho foi identificar na literatura evidências cientificas da 

importância da assistência da enfermagem no alojamento conjunto para promoção e incentivo 

do aleitamento materno. METODOLOGIA: O presente trabalho é uma revisão integrativa de 

literatura realizada no mês de maio de 2017 na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases 

de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os descritores foram selecionados de com 

base na terminologia em saúde (DeCS-Descritores de Ciências da Saúde) foram: aleitamento 

materno, cuidados de enfermagem, educação em saúde, e alojamento conjunto. Usou-se como 
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critérios de inclusão artigos completos em português, que respondam as perguntas 

norteadoras, com recorte temporal de 2010 a 2017; foram excluídos aqueles em forma de 

carta ao editor, artigos em outros idiomas, ou que não estivesse dentro do recorte temporal. 

Após toda a análise, foram utilizados para realização desse trabalho 5 artigos, também foram 

utilizados ainda manuais do ministério da saúde relacionado ao aleitamento materno. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: A amamentação não deve ser considerada apenas como 

uma forma de nutrição da criança, mais também como um gesto de amor bastante 

significativo na relação do binômio (mãe-bebê).  Cabendo aos profissionais de saúde 

incentivar o acontecimento desse aleitamento materno o mais rápido possível visto que, esse 

início é primordial para o sucesso da amamentação (SÁ et al., 2011). A primeira 

amamentação acontecerá na maioria das vezes no âmbito hospitalar, por isso à importância da 

atuação dos profissionais de saúde na promoção desse aleitamento materno, no alojamento 

conjunto o mais breve possível. O enfermeiro, dentre outras funções, é responsável pela 

implementação desse aleitamento, cabe a ele planejar ações coletivas de incentivo, e 

promoção do aleitamento materno, bem como realizar planejamento e intervenções 

individuais para as puérperas, que por diversos fatores, podem não estar conseguindo realizar 

uma amamentação de forma eficaz. É importante que essa mulher tenha recebido orientações 

corretamente em seu pré-natal e que durante a gestação tenha ocorrido o preparação dessas 

mamas para esse procedimento, o que ajudará bastante ao enfermeiro no alojamento conjunto, 

no auxilio e orientação, para que o início dessa amamentação ocorra o mais rápido, de forma 

confortável e mais prazerosa possível, pois, se essa mãe for para casa levando consigo 

experiências positivas haverá  uma maior probabilidade para que esse aleitamento continue 

ocorrendo no âmbito domiciliar. (MASCARENHAS et al., 2015). Em alguns casos, o 

enfermeiro responsável pelo alojamento conjunto, tem pouco contato com o binômio, pois em 

grande parte dos casos a puérpera e o recém-nascido permanecem por curto período no 

âmbito hospitalar, assim como o fato de o enfermeiro ter várias outras ocupações, que 

resultam em ações relacionadas à amamentação que deixam a desejar, sendo apenas, 

perguntas de protocolo, que as mulheres não têm a oportunidade de ter um plano de cuidados 

orientado voltado para o aleitamento materno. Esses dois fatores influenciam para o desmame 

precoce, assim como práticas obstétricas e pediátricas inadequadas e despreparo de equipes 

multiprofissionais que orientam as mulheres que iniciam a amamentação. (ABISSULO et al., 

2016). Os profissionais de enfermagem, em especial o enfermeiro, deve ser o primeiro 

profissional na qual as puérperas terão uma maior interação no período pós-parto no 

alojamento conjunto. Ambiente este que permite a convivência do binômio mãe e filho e com 

outras puérperas. Esse espaço pode ser aproveitado pela equipe de enfermagem para abordar 

temas indispensáveis para que haja maior eficácia do aleitamento. É importante prepará-las, 

tirando as dúvidas, encorajando-as nas dificuldades e possíveis complicações. Além de 

ressaltar todos os benefícios exclusivos do leite materno para a criança e dos benefícios à mãe 

que amamenta.  Facilitando assim, sua adaptação na fase puerperal e incentivando-as a ofertar 

uma amamentação exclusiva ao seu bebê fora da maternidade (KURINO et al., 2009). 

CONCLUSÃO: O apoio da família e as orientações da equipe de enfermagem contribuem 

para o processo de lactação ocorra com sucesso, sendo necessário o entendimento quanto a 

importância do aleitamento materno eficaz. Esse tema é bastante discutido em estudos devido 

a sua importância, pois o aleitamento materno traz inúmeros benefícios à criança e também a 

mãe. Apesar de o aleitamento materno ainda não se encontrar perto do recomendado no 

Brasil, é importante ressaltar que muito já se avançou. A falta de informação e orientação 
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dada às mães por vezes favorece as mesmas a introduzir precocemente outra dieta e assim 

influenciar de forma negativa na promoção do aleitamento materno exclusivo. É 

imprescindível entender que esse processo não é apenas um procedimento de técnicas, e sim 

um processo psicossomático que envolve habilidades e empatia. Os fatores que favorecem o 

processo de desmame precisam ser mais bem conduzidos pelo enfermeiro durante a 

assistência de enfermagem no alojamento conjunto, a fim de promover um maior vínculo mãe 

e filho sendo um dos principais fatores que promovem o incentivo a amamentação. Destaca-se 

por fim que a decisão de amamentar é da mãe, entretanto cabe ao enfermeiro acolher e 

aconselhar tendo em vista o bem-estar do binômio e sucesso na prática do incentivo do 

aleitamento materno. 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Cuidados de Enfermagem. Educação em Saúde e 

Alojamento Conjunto. 
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ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL PERFUROCORTANTE 

ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 

Jade Pinheiro Gurgel Neves 

Rafaela Costa de Medeiros Moura 

 

INTRODUÇÃO: Os acidentes de trabalho são aqueles que surgem na prática do serviços, 

por algum elemento ou circunstância, causando estresse, traumas e doenças, privando o 

profissional de desenvolver suas atividades, podendo causar a morte do mesmo (SILVA; 

LIMA; MARZIALE, 2012). No Brasil, os acidentes de trabalho são corriqueiros e apesar de 

existir as notificações no anuário estatístico de acidentes de trabalho (AEAT) da Previdência 

Social sobre essas ocorrências, ainda há uma deficiência por parte das instituições em emitir o 

documento de comunicação de acidente de trabalho (CAT), defasando a quantificação real do 

número de profissionais vitimados (SANTOS JUNIOR et al., 2015). Ainda no Brasil, 95% 

dos casos de acidentes de trabalho não são notificados, apenas 5% dos casos (SANTOS 

JUNIOR et al., 2015). No campo laboral da saúde e, em especial na enfermagem, estes 

profissionais executam suas funções sujeitos a situações de riscos ocupacionais, os quais 

provocam principalmente acidentes com ferimentos perfurantes que ocorrem devido a falha 

de controle e de treinamento com a equipe; ausência do uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI); imperícia; falta de atenção e de normas de cuidado e de péssimas condições 

de trabalho (LIMA et al., 2015). Ao se expor aos acidentes, por meio da utilização de 

equipamentos perfurocortantes e de ter o contato com material biológico, o profissional pode 

contrair infecções transmitidas pelo sangue, como: o vírus da síndrome da imunodeficiência 

humana (HIV), causador da imunodeficiência humana adquirida (AIDS), hepatite B e hepatite 

C (PAIVA; OLIVEIRA, 2011). Assim, a contribuição desta pesquisa foi trazer a discussão 

sobre os fatores que interferem na ocorrência dos acidentes com perfurocortantes em 

profissionais de enfermagem, com enfoque na necessidade de se apropriar, enquanto 

acadêmico do curso de graduação de enfermagem, dos métodos necessários para evitar que 

esses acidentes aconteçam. Dentro desta perspectiva, o principal objetivo do estudo é 

descrever, na literatura científica nacional, os acidentes com perfurocortantes em profissionais 

de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão 

integrativa, que abrange o estudo de pesquisas significativas dando apoio para a evolução da 

prática clínica e para a tomada de decisão, proporcionando a síntese do estado de instrução de 

um determinado tema, aguçando o conhecimento para realização de novos estudos 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). As consultas foram realizadas na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e Bases de Dados em Enfermagem (BDENF). Os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) utilizados para pesquisa foram: acidentes de trabalho, ferimentos perfurantes, 

enfermagem. No qual foram escolhidos 11 artigos, com critérios de inclusão de estudos na 

língua portuguesa nos últimos 10 anos (2008 a 2018), disponíveis de forma gratuita e online e 

que compartilhassem da temática e do objetivo proposto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foi detectado que a profissão mais acometida por incidentes com ferimentos perfurantes é a 

do técnico de enfermagem, pois eles se expõem a situações de risco, devido a um maior 

contato com atividades que exigem o manejo de agulhas, de escalpes, de lâminas de bisturi e 
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de cateteres intravenosos (FLENGLER; STUMM; COLET, 2016; SILVA et al., 2012). Os 

fatores que podem estar associados aos acidentes nos serviços de enfermagem, listam-se a 

conduta dos profissionais e as condições de serviço ofertadas; o manuseio com os materiais; a 

não disponibilidade de segurança, bem como a forma de organização do serviço (FENGLER; 

STUMM; COLET, 2016). Ainda com relação aos fatores que interferem na ocorrência de 

acidentes como: longas horas de serviço, trabalhos noturnos e no final de semana, estes 

aumentam os riscos a acidentes de trabalho com agulhas, gerando desgastes, contribuindo 

para maiores exposições, causando o erro e a perca da prática laboral. Se observa também 

incidentes com perfurocortantes com profissionais que trabalham dias seguidos e com pouco 

tempo entre os turnos (LAPA et al., 2017; RODRIGUES et al., 2017). De acordo com os 

autores Fengler, Stumm e Colet (2016), o turno diurno é o mais frequente para ocorrência dos 

acidentes com perfurocortantes. Essa maior incidência decorre de uma maior demanda de 

atendimentos a pacientes durante o dia, exigindo, assim, uma maior quantidade de 

funcionários e de procedimentos com esses instrumentos. Divergente destes achados, 

conforme Pimenta et al., (2017), o turno noturno aumenta o risco de acidentes de trabalho por 

gerar uma perturbação que tira a estabilidade e causa estresse e sofrimento aos profissionais 

de enfermagem. No que diz respeito ao momento de ocorrência do incidente, acontecem, 

quase sempre, ao final dos procedimentos de enfermagem, principalmente durante o descarte 

de materiais em locais inadequados. Bem como no momento do não cuidado, ao utilizar o 

dedo para amparar, entortar, retirar e reencapar agulhas. Assim, é possível perceber a 

necessidade de se traçar práticas voltadas para o deslocamento do profissional ao local de 

descarte, bem como a utilização de equipamentos com a tecnologia de dispositivos de 

segurança, permitindo, portanto, a educação permanente para a equipe na hora de exercer os 

procedimentos livres de erros (FENGLER; STUMM; COLET, 2016; RODRIGUES et al.; 

2017). Conforme Santos Júnior et al., (2015), as atividades que ocorrem nos setores de 

urgência e no centro cirúrgico são as mais propícias aos acidentes de trabalho, pois nesses 

locais são realizados um grande número de técnicas com instrumentos perfurocortantes, além 

da existir uma enorme demanda de pacientes. Foram detectados nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), conforme o estudo de Lapa et al., (2017), onde os profissionais realizam 

práticas de alto nível, sendo, portanto, necessária atenção redobrada na assistência de 

enfermagem. Assim, não somente nestes setores de maior incidência de acidentes, como 

também em todos os serviços de saúde, é importante o cuidado ao manusear ou desprezar os 

equipamentos perfurocortantes, pois isso garante a segurança dos profissionais (SILVA et al.; 

2016). Segundo Dornelles et al., (2016), os acidentes com material biológico aconteciam, em 

maior proporção, em enfermeiros na faixa de idade entre 20 e 40 anos, predominando na faixa 

etária de 20 e 29 anos, por se tratar, provavelmente, de profissionais jovens, com pouca 

experiência, que se encontravam no começo da carreira, muitas vezes, por isso, estavam 

inseguros nas práticas. Já para os autores Rodrigues et al., (2017), ocorre uma maior repetição 

dos acidentes de trabalho em profissionais com uma idade superior a 40 anos, em decorrência 

do grande período de tempo na profissão. Com relação ao que acontece após o acidente, é 

possível inferir que alguns profissionais se adaptaram a mudança nas suas atividades laborais, 

alegando que a prática vivida auxiliou na experiência profissional e que adquiriram uma 

aprendizagem, pois começaram a redobrar os cuidados nos procedimentos, atenção no manejo 

dos perfurocortantes e o interesse no uso dos EPI's. Já outros profissionais acabam sofrendo 

consequências graves como o afastamento do trabalho, que foi ocasionado por agravos de 

saúde que interferem, daí por diante, na qualidade de vida do profissional (RODRIGUES et 
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al.; 2017; CARVALHO et al., 2017). CONCLUSÃO: Os fatores que interferem na 

ocorrência de acidentes com profissionais da faixa etária de 20 a 40 anos, é a quantidade de 

procedimentos práticos realizados por esta categoria profissional, além das condições de 

trabalho, da falta de segurança nos equipamentos, dos turnos e das longas horas trabalhadas, 

que interferem na rotina, causam prejuízos e facilitam para que haja o erro gerado pelo 

estresse, impossibilitando o profissional de desenvolver suas atividades laborais. Além disso, 

os acidentes ocorrem, em sua maioria, ao final dos procedimentos, sem o uso dos EPI's, 

devido principalmente a falta de atenção no reencape de agulhas, em setores como os de 

urgências e emergências, centro cirúrgico e UTI. Assim, destaca-se a relevância deste estudo 

ao apresentar como ocorrem os acidentes com perfurocortantes na equipe de enfermagem, a 

fim de garantir uma melhoria nas práticas dos serviços. 

 

Palavras-chave: Acidentes de trabalho. Ferimentos perfurantes. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A Lavagem das Mãos (LM) é um recurso viável para o controle individual 

da disseminação dos microrganismos multirresistentes nos serviços de saúde, tal medida 

apresenta eficácia na segurança do paciente prevenindo a Infecção Relacionada à Assistência 

à Saúde (IRAS). As mãos são como veículos contribuintes carregados de microrganismos 

através do contato para dispersão de vírus e bactérias potencialmente letais, e devido a essa 

forma comum de transmissão, na atualidade a higienização das mãos torna-se 

indispensável para prevenção e redução das infecções cruzadas. Apesar de ser um 

procedimento individual bastante comentado nas revisões literárias, a falta ou a inadequação 

dele, ainda é a principal e mais cotidiana causa de disseminação de organismos.  Dados 

estimativos mostram que cerca de 10% dos pacientes hospitalizados contraem algum tipo de 

infecção por meio da assistência de saúde, e uma medida simples, como a lavagem das mãos 

que  é considerada eficientes nos serviços de saúde, é capaz de reduzir este índice. Deste 

modo, o estudo mostra o impacto na evolução clínica nos pacientes, considerando 

significativamente a adesão dos profissionais de enfermagem à lavagem das mãos de forma 

adequada, consciente sobre a importância do procedimento. Para a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) a alta mortalidade pode associar-se com as IRAS, prevalecendo consequências 

para o paciente e a instituição de saúde. Estes são decorrentes de questões relativas como 

eventos adversos ou consequentes diretas da assistência. Para tais ocorrências existem 

diversas iniciativas para redução, contenção e prevenção com proposta estabelecida 

mundialmente referindo-se como um desafio global. Desta forma, este estudo pode contribuir 

acerca de discussões e reflexões sobre a importância da lavagem das mãos de forma adequada 

pelos profissionais da saúde. Para desenvolver a pesquisa, formulou-se a seguinte 

questão: Qual a importância da lavagem das mãos no cuidado de enfermagem? Diante disso, o 

objetivo do estudo é identificar na literatura a importância da lavagem das mãos dos 

profissionais de enfermagem envolvidos no processo do cuidado. METODOLOGIA: Estudo 

do tipo revisão integrativa de literatura, proporciona a síntese do conhecimento e a 

incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. Para 

realização desse estudo, foram utilizados como base de dados: Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) . 

Os descritores foram selecionados com base na terminologia em saúde (DeCS-BIREME) e 

são: Enfermagem; Lavagem das Mãos; Profissionais de Saúde. Para a elaboração desta 

revisão, selecionados através de critérios de inclusão que foram: artigos completos captados 

gratuitamente nas bibliotecas virtuais e em português, que respondessem a questão 

norteadora. E como critérios de exclusão: artigos escritos em outros idiomas, estudos 

publicados em forma de carta ao editor, estudos publicados há mais de 15 anos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Sabe-se que o profissional de enfermagem é quem 

mantém o contato direto com o paciente, e acaba por ser um meio de contaminação quando 

realiza cuidados básicos diários, podendo assim interferir na evolução clínica do paciente. Isto 
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posto, se fazem necessárias estratégias que possam levar a adesão desses profissionais a 

higienização adequada das mãos. Aliadas a treinamentos regulares com toda a equipe, outras 

medidas como: proporcionar uma estrutura física que seja adequada que possibilite ter 

dispensadores de álcool gel em pontos estratégicos, bem como, lavabos, feed backs dos 

líderes e pacientes, cartazes de incentivo a LM, e a cultura de segurança, constituem uma 

grande contribuição para prevenção de eventos adversos relacionados à infecção. 

Treinamentos direcionados a sensibilização da equipe, ao invés do repasse de um tanto de 

informações, mostram ter impacto maior sobre a ela, visto que o profissional tem consciência 

de como e quando deve fazer, mas de certa forma não dá a devida importância, assim como 

um fomento em educação continuada sob a ótica de evitar ao máximo o adoecimento por 

exposição a riscos biológicos. Essa educação vem se apresentando de maneira eficaz, pois 

oportuniza a transformação do conhecimento em hábito, sendo assim, por sua vez considerada 

um dos melhores métodos de adesão à HM, já que se passada de forma geralmente 

convencional e/ou retrógrada, não surtiria o mesmo efeito quando se transferida de maneira 

mais atualizada que abarque todos os profissionais, na intenção de no final acrescentar 

resultados satisfatórios. Nessa perspectiva, banners ou cartazes com linguagem clara, para que 

até o paciente possa entender a importância e também contribuir, aparecem como uma 

alternativa válida, quando reforçam, por exemplo, o tempo que se deve ser dispensado a LM 

qual seja de 20 a 30 segundos, e o processo inerente à fricção com solução alcóolica que não 

substitui a lavagem com água e sabão, mas que em mãos sem sujidades visíveis podem ser 

utilizadas. Salientando-se que sejam sempre atualizados.  Contudo, um ambiente bem 

estruturado fisicamente e com insumos suficientes, pode ser capaz de promover uma 

assistência segura, o que do contrário, afeta as práticas dos profissionais de enfermagem, uma 

vez que, estes já disfrutam de um tempo curto nas suas rotinas de serviço em função da 

grande demanda despendida. Destaca-se também a importância da cultura da LM local, o que 

proporciona o envolvimento do serviço, assim como a conscientização dos profissionais e 

pacientes, criando assim, uma espécie co-responsabilização. CONCLUSÃO: Diante dos 

resultados vistos nesta pesquisa, baseada em estudos, permite concluir a extrema importância 

da higienização das mãos nos cuidados de enfermagem, contudo visando o manuseio 

adequado nos procedimentos para evitar agravos ao paciente decorrente do contato com 

microorganismos. A equipe de enfermagem está mais exposta e em contato com o público, 

possibilitando a contaminação de pessoas e objetos. Sendo assim fica evidente a relevância 

dessa medida eficaz nos campos de atuação, ressaltando a adesão dos profissionais da saúde 

para colaboração dessa prática em todos os setores e estabelecimentos de saúde de acordo 

com cada realidade dos serviços. 

Palavras-chave: Enfermagem. Lavagem das Mãos. Profissionais de Saúde. 
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INTRODUÇÃO: O tratamento de feridas atualmente é um assunto de interesse na área da 

saúde. É uma execução milenar, que outrora estava ligada a culturas e hábitos populares e 

hoje com o passar dos anos tornou-se científica. Os ferimentos são classificados conforme a 

coloração que regularmente demonstra o balanço entre os novos tecidos e tecidos necrosados. 

A opção de um procedimento terapêutico apropriado para determinado tipo de lesão sofre 

ação direta do conhecimento sobre as informações correspondentes à ferida em questão e 

apenas o diagnóstico preciso do estágio da lesão permite a implantação de condutas corretas, 

o que torna a avaliação inicial fundamental no processo de tratamento das lesões de pele. 

(SILVA et al. 2008).  Com os avanços das tecnologias, novas formas para o tratamento de 

feridas foram criadas, dentre elas está a Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB). O primeiro relato 

sobre a terapia foi em 1662, pelo inglês Henshaw. Ele observou que as feridas melhoravam de 

acordo com a pressão atmosférica, iniciando assim a medicina hiperbárica. No Brasil, a OHB 

foi regulamentada como modelo terapêutico no tratamento de feridas crônicas em 1995 

através da resolução 1457/95 do Conselho Federal de Medicina. Os serviços da OHB foram 

normatizados pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH) em 2003, 

estabelecendo a operação da câmara hiperbárica pelo Técnico de Enfermagem e em 2008 o 

enfermeiro passou a compor a equipe de profissionais. É um método terapêutico que consiste 

na inalação de oxigênio puro a 100% dentro de uma câmara hiperbárica, com uma pressão 

duas a três vezes maiores que a pressão atmosférica, sendo capaz de aumentar até 20 vezes a 

capacidade de oxigênio conduzido pelo sangue (BARRETO et al. 2016). Segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as câmaras hiperbáricas são equipamentos de 

estanque e de paredes rígidas, que resistem a pressões internas maiores que 1,4 atmosferas. 

São classificadas de acordo com a ocupação, podendo ser de dois tipos para realizar-se o 

atendimento necessário, a monoplace e a multiplace. A terapia é realizada em sessões e varia 

de acordo com o tratamento de cada ferida. De acordo com leituras realizadas (SILVA et al., 

2008), a OHB pode ser utilizada em vários tratamentos como: queimaduras extensas, úlcera 

do pé diabético, isquemia aguda, graves infecções dos tecidos moles, embolia gasosa, anemia 

grave, entre outros. Por isso é considerado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) um 

procedimento terapêutico consagrado nos meios científicos e incorporado ao acervo de 

recursos médicos, de uso corrente em todo o País. O vigente tema foi abordado em 

decorrência da indispensabilidade de um tratamento terapêutico voltado a promoção da 

cicatrização de feridas crônicas, que é pouco discutido no Brasil. Com o objetivo relatar 

através de uma revisão bibliográfica de estudos científicos sobre a oxigenoterapia hiperbárica 

como adjuvante no tratamento de feridas crônicas. MÉTODO: O estudo é uma revisão da 

literatura por meio de uma pesquisa bibliográfica com o intuito de descrever de forma 



 

69 

 

integrativa o tema em questão, com base em evidências encontradas na leitura de material 

científico nas bases de dados eletrônica como: Sientific Eletronic Libraly Online - SciELO, 

Revistas Online, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Sociedade 

Brasileira de Medicina Hiperbárica, Conselho Federal de Medicina e livros publicados na 

área.  Realizou-se a coleta de dados entre os meses de março e maio do ano de 2018. 

Encontrados de 51 artigos que discorriam a respeito do tema, pré-selecionados 15 e desses 8 

atendiam o critério de inclusão pois compreendiam estudos referente ao conteúdo abordado, 

texto em português, disponível em PDF e publicado entre os anos de 2013 a 2018. Excluídos 

os que estavam disponíveis apenas em resumo, ano anterior a 2013 e em língua estrangeira. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: A análise dos estudos mostra que a Oxigenotrapia 

Hiperbárica tem efeito terapêutico através de seu mecanismo de ação, o oxigênio chega aos 

pulmões, dissolve-se no plasma sanguíneo, infiltrando os tecidos com pouca circulação 

produzindo benefícios como: proliferação de fibroblastos que beneficia a cura e o 

desaparecimento de feridas de difícil cicatrização (crônicas), neovascularização onde os 

tecidos recebem oxigênio em quantidade maior que o de rotina, atividade osteoclásticas e 

osteoblástica permite que os ossos recebam a quantidade necessária de oxigênio, ação 

antimicrobiana através da tensão exercida pelo oxigênio dificultando o crescimento de 

infecções (BARRETO et al., 2016). No Brasil temos dois tipos de câmaras hiperbáricas: as 

câmaras do tipo monoplace ou monopacientes, pequenas, geralmente são utilizadas com O2 a 

100% e comporta apenas um paciente, sozinho, que respira neste ambiente hiperbárico, sem 

usar máscara ou capuz, as câmaras com dois ou mais compartimentos, grandes, são chamadas 

multiplaces ou multipacientes. Têm capacidade para até mais de dez pessoas, o que inclui, 

além do “guia externo” (enfermeiro que irá operar a câmara do lado de fora), outro enfermeiro 

que opera a câmara de seu interior. Por esses motivos a OHB é recomendada no tratamento de 

uma variedade de doenças, pois diminui os procedimentos cirúrgicos e amputações, 

proporciona uma rápida recuperação com resultados clínicos favoráveis, acelera a 

cicatrização, utilizado como adjuvante ao tratamento convencional. Os pacientes submetidos 

ao tratamento possuem um diversificado número de lesões, sejam feridas pequenas ou de 

grandes proporções, sendo complexas ou não, tiveram uma grande redução e a rápida resposta 

ao tratamento, por essa razão pacientes com lesões crônicas tiveram melhor resposta 

terapêutica. Segundo recomendações da SBMH em suas Diretrizes de Segurança e Qualidade 

e obedecendo a Lei nº. 7498/86 que regulamenta o Exercício Profissional de Enfermagem, só 

enfermeiros e técnicos de enfermagem poderão atuar com esse tipo de tratamento e prestar os 

devidos cuidados aos pacientes. Para atuar nas câmaras hiperbáricas monoplace ou multiplace 

os profissionais de enfermagem necessitam de um treinamento, pois não adquirem esse 

conhecimento em sua graduação ou curso técnico. Mesmo com toda a contribuição ofertada 

pela OHB temos as possíveis complicações, as quais os profissionais enfermeiros e sua equipe 

de saúde como um todo, devem saber como minimizar. Através da educação em saúde, ter o 

conhecimento de práticas para a melhor circulação como: massagens, exercícios, calçados 

terapêuticos e muito, além disso, saber informar ao paciente que o seu peso pode afetar o seu 

tratamento, orientá-lo a seguir uma boa alimentação (SILVEIRA et al., 2016). A assistência 

de enfermagem ao paciente submetido ao tratamento por oxigenoterapia hiperbárica não 

envolve apenas procedimentos, mas também os cuidados técnicos envolvidos. É essencial que 

o profissional possua capacidade técnica, pois assisti o paciente na pré, trans e pós-sessões 

contribuindo para melhores resultados, visando o conforto, bem estar e adaptação emocional 

do paciente durante o processo terapêutico (FELIX; SANTOS, 2006). O paciente submetido à 
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OHB necessita de cuidados de enfermagem com visão na educação do paciente, conduzindo e 

apreciando o processo de cicatrização de forma constante, com o auxílio de uma equipe 

interdisciplinar, familiares e paciente, suprindo as necessidades de instrução e implantando 

medidas de intervenção, embora a terapia aja como adjutório aos tratamentos padronizados 

são poucas as explorações recentes acerca dessa temática, sobretudo no Brasil. (ANDRADE E 

SANTOS, 2016). CONCLUSÃO: É importante a Oxigenação Hiperbárica para o tratamento 

de feridas crônicas de difícil cicatrização e, a sua eficiência no auxílio às terapias 

convencionais conduz o organismo a agir de forma a melhorar as condições em que se 

encontram as lesões. Possibilitando a regeneração dos tecidos lesionados por meio da ação do 

organismo a seus efeitos terapêuticos. É um tratamento inovador que necessita de muitos 

estudos e novas pesquisas para o seu aprimoramento voltado ao ensino e saúde. Em virtude da 

extensão epidemiológica que é o acometimento de feridas, há necessidade de se buscar novos 

e aprimorados meios para tratar de formar eficiente, diminuindo custos e tempo de tratamento, 

o enfermeiro age como adjutório para o sucesso dessa terapia, pois ele vai conduzir os 

cuidados durante todo o tratamento e dar continuidade aos cuidados secundários ao processo 

terapêutico contribuindo para um bom resultado e eficiência do tratamento. 

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Oxigenação hiperbárica. Cicatrização. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, M. S.; VIEIRA SANTOS, I. C. R. Oxigenoterapia hiperbárica para tratamento 

de feridas. Revista Gaúcha de Enfermagem, jun.; v.37, n.2: e 59257, 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/1983-

1447.2016.02.59257&pid=S1983-14472016000200418&pdf_path=rgenf/v37n2/0102-6933-

rgenf-1983-144720160259257.pdf&lang=p t>. Acesso em: 15 maio 2018. 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (ANVISA). Riscos nos serviços 

de Medicina Hiperbárica. Nota Técnica N° 01/2008/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Disponível 

em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33912/447671/NOTA+T%C3%89CNICA+GQUIP+N

%C2%BA+01+de+2008/30a952c5-20dd-4b96-a246-550c10652f1c >. Acesso em: 24 abr.  

2018. 

AQUINO MENESES, A. O; VICCELLI DANOSO, M. T. Oxigenoterapia hiperbárica: 

uma contribuição para o tratamento de feridas. Disponível em:  

<http://www.fsfx.com.br/cienciaesaude/sites/default/files/revista_ciencia_e_saude_dezembro

_2017_-_artigo_3.pdf >. Acesso em: 01 abr. 2018. 

http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/1983-1447.2016.02.59257&pid=S1983-14472016000200418&pdf_path=rgenf/v37n2/0102-6933-rgenf-1983-144720160259257.pdf&lang=p
http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/1983-1447.2016.02.59257&pid=S1983-14472016000200418&pdf_path=rgenf/v37n2/0102-6933-rgenf-1983-144720160259257.pdf&lang=p
http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/1983-1447.2016.02.59257&pid=S1983-14472016000200418&pdf_path=rgenf/v37n2/0102-6933-rgenf-1983-144720160259257.pdf&lang=p
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33912/447671/NOTA+T%C3%89CNICA+GQUIP+N%C2%BA+01+de+2008/30a952c5-20dd-4b96-a246-550c10652f1c
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33912/447671/NOTA+T%C3%89CNICA+GQUIP+N%C2%BA+01+de+2008/30a952c5-20dd-4b96-a246-550c10652f1c
http://www.fsfx.com.br/cienciaesaude/sites/default/files/revista_ciencia_e_saude_dezembro_2017_-_artigo_3.pdf
http://www.fsfx.com.br/cienciaesaude/sites/default/files/revista_ciencia_e_saude_dezembro_2017_-_artigo_3.pdf


 

71 

 

BARRETO, R. S. et al. Uso da oxigenoterapia hiperbárica no tratamento da zigomicose 

(mucormicose). Revista Brasileira de Pesquisa em Ciências da Saúde, 2017. 4. ed. p. 26-

37. 

BRITO, T. Tratamento coadjuvante com oxigenoterapia hiperbárica em pacientes 

grande queimados. Revista Brasileira de Queimaduras, v.13, n.2, p.58-1, 2014. Disponível 

em: < file:///C:/Users/Alberto/Downloads/v13n2a02%20(2).pdf >. Acesso em: 05 abr. 2018.  

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINAL. (CFM). RESOLUÇÃO CFM nº 1.457/95. 

Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1995/1457_1995.htm>. 

Acesso em: 25 abr. 2018. 

FELIX, R. A; SANTOS R. A. Assistência de enfermagem ao paciente submetido à 

oxigenoterapia hiperbárica. Revista transformar, Itapeuna - RJ, 10ºedição 2017/1. 

Disponível em:< http://www.fsj.edu.br/transformar/index.php/transformar/article/view/98/94 

>. Acesso em: 17  abr. 2018.  

MARCONDES, C. M; LIMA, E. B. A oxigenoterapia hiperbárica como tratamento 

complementar das úlceras de membros inferiores. Disponível em: 

<http://www.hiperbaricasantarosa.com.br/arquivos/OXIGENOTERAPIA_HIPERBARICA_C

OMO_TRATAMENTO_COMPLEMENTAR_DE_ULCERAS_DE_MEMBROS_INFERIO

RES.pdf >.  Acesso em: 10 maio 2018.  

SILVA, R. C. L. et. al. Feridas -  fundamentos e atualizações em enfermagem. 2. ed., ed. 

Yendis, 2008.  p.144-145. 

SILVEIRA, R. C. et al. Os benefícios da oxigenoterapia (câmara hiperbárica) no tratamento 

do pé diabético. Revista Científica FACOL/ISEOL, v.3, n.1, 2016. Disponível em:  

<http://www.facol.br/integrada/ed001_2016/v3_n1_2016_06_art013_SILVEIRA.pdf >. 

Acesso em: 06 maio 2018. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA HIPERBÁRICA (SBMH).  Diretrizes de 

Segurança e Qualidade. In: Fórum de Segurança e Qualidade em Medicina Hiperbárica. 

out. 2003; São Paulo (SP), Brasil, 2003. 

../../Alberto/Downloads/v13n2a02%20(2).pdf
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1995/1457_1995.htm
http://www.fsj.edu.br/transformar/index.php/transformar/article/view/98/94
http://www.hiperbaricasantarosa.com.br/arquivos/OXIGENOTERAPIA_HIPERBARICA_COMO_TRATAMENTO_COMPLEMENTAR_DE_ULCERAS_DE_MEMBROS_INFERIORES.pdf
http://www.hiperbaricasantarosa.com.br/arquivos/OXIGENOTERAPIA_HIPERBARICA_COMO_TRATAMENTO_COMPLEMENTAR_DE_ULCERAS_DE_MEMBROS_INFERIORES.pdf
http://www.hiperbaricasantarosa.com.br/arquivos/OXIGENOTERAPIA_HIPERBARICA_COMO_TRATAMENTO_COMPLEMENTAR_DE_ULCERAS_DE_MEMBROS_INFERIORES.pdf
http://www.facol.br/integrada/ed001_2016/v3_n1_2016_06_art013_SILVEIRA.pdf


 

72 

 

AVANÇOS E DESAFIOS DA EFETIVAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA – ESF 
 

Luiza Maria de Palhares Pinheiro 

Márcia Cunha da Silva Pellense 

Mayara Vale da Silva 

  

INTRODUÇÃO: O movimento da Reforma Sanitária em 1980 impulsionou a organização da 

assistência em saúde no Brasil com o surgimento do SUS, determinado pelo conceito 

ampliado de saúde e regido por princípios próprios que rompem com o modelo médico 

hegemônico, meramente assistencialista. Com a diretriz de descentralização, que 

responsabiliza os municípios pela gestão de serviços primários, houve um crescimento 

significativo na atenção, passando assim a ser intitulada como Atenção Básica ou Atenção 

Primária em Saúde. Diante disso, em 1994 criou-se o Programa Saúde da Família (PSF), que 

buscava fortalecer a Atenção Básica com apoio multiprofissional. O alcance do programa 

repercutiu, expandiu seus limites e passou a possuir princípios próprios, e consolidou-se como 

estratégia em 2006 através da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). A expansão 

dessa porta de entrada do Sistema Único de Saúde através da consolidação da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) como o eixo estruturante a Atenção Básica, possibilitou a 

universalização e o acesso ao sistema de saúde no Brasil, o que difere dos outros países que 

possuem modelo similar. A implantação da estratégia em áreas periféricas e de pequeno porte, 

garantem a equidade na prestação de serviços à população, principalmente àquelas que sofrem 

exclusão social e necessitam de uma atenção especial. Assim, o presente trabalho busca 

determinar, criticamente, os avanços e desafios da implementação da Estratégia Saúde da 

Família no Sistema Único de Saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva 

com abordagem qualitativa, do tipo revisão bibliográfica. A pesquisa ocorreu no portal da 

Biblioteca Virtual em Saúde e na base de dados do Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO) com a utilização dos descritores: Atenção primária à saúde; Saúde da Família e 

Sistema de Saúde. Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos disponíveis em 

português, publicados entre 2013 e 2018, que abordassem assuntos correlatos à 

implementação da Estratégia Saúde da Família e cujos textos completos fossem de livre 

acesso on-line. Além disso, utilizou-se artigos encontrados no SCIELO que não 

correspondiam aos critérios de busca, mas que estavam relacionados com a temática 

abordada. Assim, excluíram-se os artigos com ano de publicação inferior a 2012, em formas 

de resumo, carta ao editor, as duplicidades e artigos publicados em língua estrangeira. Os 

dados utilizados neste estudo foram devidamente referenciados, respeitando e identificando 

seus autores e demais fontes de pesquisa, observando rigor ético quanto à propriedade 

intelectual dos textos científicos que foram pesquisados, no que diz respeito ao uso do 

conteúdo das obras consultadas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A estratégia saúde da 

família é tida como o principal modelo para uma reorganização na assistência das diversas 

unidades de saúde. Sua expansão é notória, sendo implantada em diversos municípios. 

Contudo, sua implantação vem com uma complexidade de desafios a serem vencidos, visando 

à mudança de um paradigma no modelo curativo de atenção ainda homogêneo. Os desafios 

impostos à ESF são convergentes com os da Atenção Básica. Desde sua implantação, a ESF 

enfrenta desafios de toda ordem, que requerem soluções que envolvem diferentes 

complexidades. O reflexo do modelo biomédico, com o foco na doença, que ainda atinge a 
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população e os profissionais, concomitante a insuficiência dos serviços especializados (que 

não caminham junto com a demanda da ESF, provocando filas incessantes) faz com que haja 

uma visão errônea da Atenção Básica quanto a sua resolubilidade, o que induz aos usuários 

procurar outros serviços como porta de entrada para o sistema. Em convergência, a visão 

quantitativa dos gestores, pautados em contabilizar números e/ou alcançar metas pré-

estabelecidas, e a definição dos recursos financeiros como “gratificações”, impossibilita uma 

assistência eficaz por não atender às peculiaridades locais, sendo a universalidade e 

integralidade pontos falhos no processo. Quanto ao processo de trabalho, é possível observar 

uma grande fragilidade principalmente ao que diz respeito a rotina limitada e o processo de 

agendamento adotado pelas Unidades e a rotatividade dos profissionais, ocasionada pela 

contratação espontânea, torna o processo de trabalho fragilizado, que muitas vezes são 

potencializados pela falta de estrutura da UBS que garantam o funcionamento efetivo. Notou-

se também que as ações programáticas destinadas a grupos exclusivos estão deixando 

fragilidades no processo de cuidado, ressaltando mais uma vez a necessidade de observar os 

anseios particulares da comunidade e desenvolver ações intersetoriais. Os pontos destacados 

relatam a ruptura na continuidade e longitudinalidade do cuidado e que a dificuldade de 

consolidação da integralidade na Rede da Atenção Básica.  Divergente a isso, a estrutura da 

equipe multidisciplinar que compõe a estratégia é de grande relevância no processo de 

aprimoramento e qualificação do fornecimento das intervenções nos territórios remotos que 

são altamente sensíveis e que muitas vezes são precárias devido à falta muitas vezes de 

profissionais qualificados tornando ineficaz o acesso a cobertura universal no processo saúde-

doença, pois possibilita ao usuário uma assistência efetiva, desenvolvida a partir das reais 

necessidades. A organização de dados através dos prontuários com separação domiciliar é um 

ponto positivo na qualificação da ESF por demonstrar a situação socioeconômica e cultural 

das famílias. Paralelo a isso, a implantação de aparatos tecnológicos computacionais (sistemas 

e softwares) permitem reorganizar o processo de trabalho de maneira mais ágil e possibilita o 

desenvolvimento de ações precisas. Os profissionais de saúde possuem um papel importante 

nesse processo, além de atuar na comunidade de forma ativa, possibilita a potencialização do 

vínculo através das ações desenvolvidas. CONCLUSÃO: A Estratégia Saúde da Família é 

tida como o principal modelo para uma reorganização na assistência das diversas unidades de 

saúde. Sua expansão é notória, sendo implantada em diversos municípios. Contudo, sua 

implantação vem com uma gama de desafios a serem vencidos, visando à mudança de um 

paradigma no modelo curativo de atenção ainda homogêneo. Diante disso, é necessária a 

criação e aprimoramento de estratégias de assistência buscando superar as falhas existentes no 

funcionamento do sistema. Um exemplo disso é a implantação de práticas de educação 

permanente voltada para a equipe (gestores e profissionais). A ruptura desse modelo 

normatizador, necessita do empenho da equipe em desenvolver novas temáticas para realizar 

atividades de educação em saúde de forma a promover qualidade na assistência. Além disso, é 

de grande relevância traçar um perfil para os profissionais que ocupam os cargos de gerente 

para reorganizar a estrutura da assistência e o processo de trabalho, como prevê a nova 

PNAB. Além do mais, o aprimoramento das estratégias de assistência já existentes deve ser 

considerado, como: o Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF que fornece apoio matricial 

e contribui para o aumento da resolutividade na AB, e o Programa Mais Médicos, de forma a 

ampliar o acesso e garantir a resolutividade. Elenca-se ainda que a participação social na 

gestão da Unidade Saúde da Família seja valorizada e estimulada, enaltecendo as 

necessidades locais.  Desta forma, é reconhecido os inúmeros avanços e desafios da AB, 
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porém, ela ainda se encontra distante da realidade vivenciada na prática, sendo necessário a 

criação de novas condições e possibilidade para que as AB possam estar se configurado com a 

centralidade no sistema de saúde. 

 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Saúde da Família. Sistema de Saúde. 

  

REFERÊNCIA 

 

  

ARANTES, L. J.; SHIMIZU, H. E.; MERCHAN-HAMANN, E. Contribuições e desafios da 

Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde no Brasil: revisão da literatura. 

Ciênc. saúde coletiva. Rio de Janeiro: v. 21, n. 5, p. 1499-1510, 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232016000501499&script=sci_abstract&tlng=

pt.>.   Acesso em: 12 maio 2018. 

 

CAMPOS, R. T. O. et al. Avaliação da qualidade do acesso na atenção primária de uma 

grande cidade brasileira na perspectiva dos usuários. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 

especial, p. 252-264, out. 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010311042014000600252&script=sci_abstract&tlng=

pt.>.  Acesso em: 12 maio 2018. 

 

CAVALCANTI; P. C. S.; NETO; A. V. O.; SOUSA; M. F. Quais são os desafios para a 

qualificação da Atenção Básica na visão dos gestores municipais? Saúde debate. Rio de 

Janeiro, v. 39, n. 105, p.323-336, abr./jun. 2015. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010311042015000200323&script=sci_abstract&tlng=p

t.  Acesso em: 12 maio 2018. 

 

FERTONANI, H. P. et al. Modelo assistencial em saúde: conceitos e desafios para a atenção 

básica brasileira. Ciênc. saúde coletiva [online], v. 20, n. 6, p. 1869-1878, 2015. 

Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232015000601869&script=sci_abstract.  
Acesso em: 12 maio 2018. 

 

 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARANTES,+LUCIANO+JOSE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SHIMIZU,+HELENA+ERI
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MERCHAN-HAMANN,+EDGAR
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232016000501499&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232016000501499&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010311042014000600252&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010311042014000600252&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010311042015000200323&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010311042015000200323&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232015000601869&script=sci_abstract


 

75 

 

O CONHECIMENTO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO FRENTE AOS TIPOS DE 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Andressa Mônica Gomes Fernandes 

Brenda Ariel Pereira da Silva 

Isabela Silva do Vale 

Jaqueline Eduarda Custódeo Gamenha 

Lorena Marques de Oliveira Felix 

Nádia Cruz das Chagas Miranda 

 

INTRODUÇÃO: A violência é um fenômeno que existe na sociedade desde o tempo da 

idade média, e que com o passar dos anos vem se tornando um fator comum. Seus impactos 

são notórios e podem ser verificados frequentemente no cotidiano das pessoas. Por ser um 

termo amplo, ele abrange várias formas e especificidades, podendo ser físicas ou verbais, e 

serem específicas de gênero, cor, religião, entre outros. Segundo a OMS (2014), violência é 

definida como: “o uso intencional de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si 

próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar 

em lesão, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação”. Abordando 

uma das especificidades deste fenômeno, temos a violência contra a mulher, que está se 

expandindo de forma absurda, e um dos campos da saúde em que vem ocorrendo 

frequentemente agressão verbal e física contra a mulher é na área da obstetrícia. Entende-se 

por violência obstétrica qualquer ato exercido por profissionais da saúde no que cerne ao 

corpo e aos processos reprodutivos das mulheres, exprimido através de uma atenção 

desumanizada, abuso de ações intervencionistas, medicalização e a transformação patológica 

dos processos de parturição fisiológicos (JUAREZ et al., 2012 apud  ANDRADE e AGGIO, 

2014, p.1). O desrespeito com as gestantes no momento do parto já ocorre há bastante tempo, 

mas foi por volta do século XX que esses casos foram se alastrando e sendo reconhecidos 

mundialmente. Foi a partir de então que foram criadas leis especificas para este tipo de 

violência. Em 2010, em uma pesquisa nacional mostrou que 25% das mulheres brasileiras 

relataram ter sofrido algum tipo de abuso ou maus tratos durante o trabalho de parto. 

(Fundação Perseu Abramo, 2010). Com esse aumento avassalador de violência obstétrica, foi 

criada a lei nº 17.097 que “dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à 

gestante e parturiente contra a violência obstétrica”. Portanto, com base nos assuntos expostos 

o presente trabalho tem como objetivo descrever o conhecimento do profissional enfermeiro 

frente aos tipos de violência obstétrica. Diante do tema exposto surgiu o interesse em 

investigar sobre o conhecimento e papel do enfermeiro nos casos de violência obstétrica, 

como ela é caracterizada, seus tipos e formas, além de retratar sobre a violência sofrida por 

mulheres durante o parto. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura a respeito do tema, realizada através do levantamento bibliográfico de dados, por 

meio da leitura de artigos científicos disponíveis na base de dados eletrônica SciELO – 

Scientific Eletronic Library Online, em revistas online, no site do Ministério da Saúde, 

Ministério do trabalho, Ministério da justiça e livros publicados na área. As informações 

foram coletadas entre os meses de Março e Abril do ano de 2018. Foram encontradas 20 

publicações, discutidas de forma crítica exploratória e organizada. Foram pré-selecionados 15 
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e selecionados 09 para a elaboração deste estudo. Os critérios de inclusão foram: os artigos no 

idioma português, textos completos em PDF, ano de publicação de 2013 a 2018. Sendo 

excluídos artigos em língua estrangeira e que estivessem disponíveis apenas em resumo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Segundo índices do Ministério da Saúde, em 2015, dos 3 

milhões de partos no Brasil 44,5% foram vaginais e 55,5% cesáreas, mostrando uma 

diminuição do número de partos vaginais. Isso vem ocorrendo devido a fatores ocasionados 

no processo do parto. Dentre estes fatores, iremos destacar as agressões físicas que inclui a 

indução do parto, pela Manobra de Kristeller, uma vez “que desarranja a contratilidade 

uterina, produz hipertonia, repercutindo ominosamente na vitabilidade fetal, podendo resultar 

o descolamento prematuro de placenta e emboliaamniótica (REZENDE E MONTENEGRO, 

2014, p.318). Autilização da ocitocina, medicamento com o efeito terapêutico de aumentar as 

contrações uterinas no trabalho de parto, facilitando o processo de parto vaginal, mas que 

segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA provocam contrações 

sucessivas, podendo haver sofrimento, sufocamento ou morte do bebê, além do rompimento 

do útero e embolia pelo líquido amniótico. Outra prática comum é a Episiotomia definida 

como alargamento do períneo, realizada por incisão cirúrgica durante o último período do 

trabalho de parto, com tesoura ou lâmina de bisturi, requerendo sutura para sua correção 

(CARVALHO et al;2010). E os toques vaginais, que são utilizados para o acompanhamento 

da dilatação uterina para a realização do parto vaginal, se realizados frequentes e sem apuro 

técnico, podem traumatizar os tecidos maternos, provocando edema da cérvice e propiciando 

infecções ovular e da genitália (REZENDE E MONTENEGRO, 2014, p. 310). Além do parto 

cesárea, que realizado sem consentimento, é indicado somente se não houver ruptura das 

membranas e a dilatação for inferior a 3 a 4 cm (REZENDE E MONTENEGRO, 2014. 

p.724). Destaca-se também as agressões verbais, que incluem os comentários agressivos e 

pejorativos, gritos e ameaças, e o tratamento hostil contra parturiente por parte da equipe 

médica e de enfermagem, denigrem e humilham a paciente em um momento que está 

fragilizada, afetando assim o seu bem-estar emocional. Essas verbalizações resultam na 

violência psicológicas. Diante dos assuntos expostos, avalia-se o papel do enfermeiro perante 

os casos de violência obstétrica, umaa vez que desempenham um importante papel nesta área. 

Têm a oportunidade de colocar seu conhecimento a serviço do bem-estar da mulher e do bebê, 

reconhecendo os momentos críticos em que suas intervenções são necessárias para assegurar a 

saúde de ambos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). De acordo com o Art.45 do Código de 

ética dos profissionais de enfermagem: É de responsabilidade do enfermeiro, “prestar 

assistência de enfermagem livre de danos” [...]. Por isso é de suma importância que o 

enfermeiro auxilie a parturiente durante o processo do parto, devendo visar à diminuição do 

seu sofrimento durante esta prática, podendo utilizar medidas de relaxamento para alívio da 

dor como: “exercícios respiratórios, técnicas de relaxamento e deambulação, banhos mornos e 

massagens” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Além de orientá-la acerca da realização do 

procedimento e esclarecer à pessoa e a família a respeito dos direitos, riscos, benefícios e 

intercorrências acerca da assistência de Enfermagem. (Art. 39 – CÓDIGO DE ÉTICA DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE). Diante de casos de violência obstétrica, de 

acordo com o Art. 24º do Código de ética dos profissionais de enfermagem é dever do 

enfermeiro “exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, 

dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade”. Portanto, perante alguma 

agressão a parturiente durante o trabalho de parto, o enfermeiro deve denunciar tal prática aos 

órgãos competentes. Em casos ao qual o enfermeiro tenha participação, ele obterá punição de 
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não poder mais exercer a função, poissegundo o código de ética dos profissionais de 

enfermagem é proibido “Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de 

violência [...]”(ART. 64, CEPE). CONCLUSÃO: Tendo em vista os aspectos apresentados, 

para amenizar esses casos de violência obstétrica, seria interessante realizar uma educação 

continuada voltada aos profissionais da saúde, abordando sobre os direitos e deveres das 

parturientes, sobre as punições ocasionadas, suas condutas humanizadas e éticas, o exercício 

profissional frente ao código de ética, e durante todo o processo de pré-natal o enfermeiro ou 

médico responsável comunicar a parturiente quanto aos seus direitos na hora do parto, 

visando evitar esses tipos de situações que podem comprometer a saúde psicológica da mãe 

acarretando uma série de outros fatoresprejudiciais para ela e para o bebê.  

Palavras-chave: Violência. Obstetrícia. Gestante.   
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INTRODUÇÃO: A Herpes Zoster (HZ) é uma doença neurocutânea causada pela reativação 

do vírus varicela zoster (VZV) que ocorre a partir de alterações no sistema imunológico, de 

modo que o vírus permanece latente nos gânglios e nos nervos cranianos, desde a 

primoinfecção da varicela, podendo ser adquirida pelo vírus atenuado da vacina e como 

relatado em estudos baseados em análises moleculares do DNA do VZV. Esses estudos 

demonstraram que o HZ é um reaparecimento do vírus da infância (GAGLIARDI et al., 2016; 

ROZENEK et al., 2017; WARREN-GASH et al., 2018). As mais frequentes formas de 

transmissão são através das vias aéreas e pelo contato diretamente com as mucosas adquiridas 

na pele. A partir da infecção, as principais manifestações clínicas da doença iniciam-se pela 

parestesia na pele, seguida de dor, febre, sensibilidade localizada e cefaleia. Posteriormente, 

evolui para erupções cutâneas geralmente unilaterais, que seguem um trajeto de nervos e 

gânglios afetados em sequências na distribuição periférica, podendo assim afetar dois nervos 

ou mais. Os sintomas podem incluir o acometimento dos nervos cranianos onde se tem as 

principais funções, havendo complicações irreversíveis e mesmo após a cicatrização a dor 

pode persistir por meses ou anos (COELHO et al., 2014; RIMLAND; MOANNA, 2010; 

SANCHEZ FERNANDEZ et al., 2015). Vale destacar que possíveis complicações como 

neuralgia pós-herpética, zoster oftálmico, acidente vascular cerebral ou outras complicações 

neurológicas ocorrem em até 30% dos pacientes (PORTELLA et al., 2013; SILVA GOMES 

et al., 2016; ZOCH-LESNIAK; TOLKSDORF, SIEDLER, 2018). No que diz respeito ao 

diagnóstico de HZ, é eminentemente clínico, pois existe a possiblidade da observação das 

manifestações clínicas e a sua localização que geralmente é visível nas regiões próximas ao 

tórax, face e cervical (LOBO et al., 2014). Quanto a prevalência e incidência da doença, 

evidências têm demonstrado maior frequência em idosos e uma das vias de explicações está 

ligada ao processo de envelhecimento humano que acompanha o declínio biológico e, 

consequentemente, oscilações no sistema imunológico, ocorrendo essencialmente após os 60 

anos (KOSHY et al., 2018). Frente ao exposto, o estudo tem por objetivo analisar as 

evidências científicas disponíveis na literatura sobre as manifestações clínicas, diagnóstico e 

as formas de tratamento do Herpes Zoster em idosos. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão de literatura realizada nas bases de dados eletrônicos Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO), Portal Periódicos CAPES, PAHO, Literatura Latino-Americana do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e a PUBMED. 

As buscas foram realizadas no período de março a abril de 2018, com os descritores “herpes 

zoster”, “infecção pelo vírus da varicela-zoster” e “idosos” acompanhados dos operadores 

booleanos AND e OR. Foram incluídos no estudo artigos que trataram do herpes zoster ou 

varicela zoster, com idosos (acima de 60 anos), artigos publicados em português e publicados 
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até 25 de abril de 2018. Por outro lado, foram utilizados como critérios de exclusão, estudos 

desenvolvidos com crianças, adolescentes e adultos, que trataram de outros tipos de herpes e 

que incluíram idosos com doenças dermatológicas ou câncer de pele. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: Com base nos resultados apresentados, observou-se uma maior incidência do 

HZ em idosos acima de 60 anos, ocasionando complicações como a neuralgia pós-herpética, 

encefalite, mielite e paralisia dos nervos periféricos, tendo como formas de tratamento os 

fármacos antivirais. Torna-se evidente que os idosos acima de 60 anos têm um risco 

aumentado de desenvolver HZ e isso torna-se preocupante a partir do momento em que as 

manifestações clínicas trazem prejuízos na saúde e qualidade de vida (ROZENEK et al., 2017; 

WARREN-GASH et al., 2018). As evidências mostram ainda que existe uma tendência no 

aumento do número de casos relacionado à doença nos idosos e com maiores ocorrências 

naqueles com idades próximas ou superiores aos 75 anos. Nessa faixa, observa-se uma taxa de 

4,5 casos a cada 1000 (CAMPOS et al., 2017). De modo similar, foi observado em uma 

revisão sistemática realizada por Gagliardi et al. (2016) a existência de 5,22 episódios de 

zoster para cada 1000 pessoas mais velhas. Esse aumento se deve ao fato de que as pessoas 

estão vivendo mais tanto em países desenvolvidos quanto aqueles em desenvolvimento 

(RIMLAND; MOANNA, 2010). Esses números são alarmantes e por tudo isso faz-se 

necessário identificar os fatores de riscos potenciais para adquirir a doença através dos 

estudos identificados que os portadores de Síndrome da imunodeficiência adquirida e Vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV), diabetes mellitus, idade, sexo feminino, cor/raça: negra, 

indivíduos com a imunidade comprometida são mais susceptíveis ao desenvolvimento da 

doença (ERDMANN et al., 2018). Com relação à obtenção do diagnóstico precoce do HZ, 

existem dificuldades relacionadas a detecção principalmente pelo fato de as erupções 

demorarem por volta de até três semanas para o seu aparecimento. A partir disso, o 

diagnóstico clínico examinará as características associadas à dor e sua localização, entretanto, 

pesquisas apontam uma maior frequência nas regiões torácica, trigêmeo, cervical e 

lombossacra (LOBO et al., 2014). De acordo com Portella, Souza e Gomes (2013), existe uma 

maior probabilidade de danos no nervo trigêmeo em idosos, observando que dependendo do 

nível de comprometimento os ramos oftálmico, maxilar e mandibular podem ser afetados. 

Além de problemas clínicos provenientes da doença é possível identificar fatores associados 

ao estresse e depressão, desencadeando prejuízos e agravos ao desenvolvimento da doença, 

fragilizando drasticamente a qualidade de vida dos pacientes (GAGLIARDI et al., 2016).  Por 

fim, o tratamento é realizado através de fármacos antivirais que inibem a replicação do Vírus 

varicela-zoster (VVZ) e agem diretamente no controle da intensidade e latência da dor, além 

disso promove melhorias significativas das erupções cutâneas. Especificamente, os principais 

fármacos antivirais aplicados por profissionais e especialistas da área, são o Aciclovir, 

Famciclovir e Valaciclovir (PORTELLA et al., 2013). CONCLUSÃO: A partir das 

evidências apresentadas pode-se concluir que o aumento na incidência de Herpes Zoster em 

idosos acontece devido ao declínio biológico e que as fragilidades nas estratégias de 

prevenção e no diagnóstico precoce comprometem o tratamento da doença. Por fim, a partir 

do diagnóstico precoce devem ser implementadas estratégias de intervenção para o controle e 

acompanhamento da doença.   

 

Palavras-chave: Herpes zoster.  Infecção pelo Vírus da Varicela-Zoster. Idoso.  
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INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos são entendidos de forma ampla na área da saúde 

como cuidados voltados para pacientes com patologias sem respostas positivas aos 

tratamentos investidos, ou seja, sem perspectivas de melhora e/ou restauração da saúde 

(QUEIROZ, 2012). Em pacientes oncológicos e sob cuidados paliativos a dor é um evento 

frequentemente presente em decorrência e associação à metástase. Algumas intervenções 

analgésicas são capazes de diminuir os eventos de dor para até 90%, aproximadamente 

(BRASIL, 2001). A dor é considerada o 5° sinal vital, devendo ser registrada e avaliada com 

frequência. Sendo assim, ao mensurar a dor, através de escalas, o profissional de enfermagem 

estará analisando a intensidade da dor.  (FONTES; JAQUES, 2007). O enfermeiro é o 

profissional que atua mais frequente e diretamente na avaliação da dor e na resposta quanto ao 

método terapêutico aplicado sendo ele farmacológico ou não farmacológico (BRASIL, 2001). 

Por estar mais próximo ao paciente, a equipe de enfermagem, em especial o enfermeiro, tem 

fundamental importância na mensuração da dor e  na escolha da terapêutica aplicada no 

manejo da dor, que por ser variável, necessitando desta forma de implantação e frequente  

análise dos protocolos, além de treinamento para obtenção de conhecimento pelos 

profissionais (OLIVEIRA, 2010). O presente estudo tem como objetivo analisar e descrever 

as intervenções do enfermeiro no manejo da dor em pacientes sob cuidados paliativos. O 

trabalho poderá contribuir cientificamente conscientizando principalmente os profissionais da 

saúde, em especial o enfermeiro que presta assistência a pacientes oncológicos com dores 

persistentes, quando a importância da avaliação e alívio da dor. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma revisão integrativa da literatura. A busca ocorreu através da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências de Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e 

Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). Os descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

utilizados para pesquisa foram: assistência de enfermagem, manejo da dor, cuidados 

paliativos. Os critérios de inclusão adotados foram: estudos publicados em língua portuguesa 

disponíveis na forma gratuita e online, e que compartilhassem da temática e objetivo 

proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: artigos duplicados, em forma de 

resumos, carta ao editor e estudos publicados em língua estrangeira. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: O cuidado paliativo não pode ser confundido com o ato de antecipar a morte 

do individuo (Eutanásia), esse pensamento errôneo pode levar a um julgamento equivocado 

(DOURADO, 2017). Sendo assim, as ações paliativas não tem finalidade de cura, e sim o 

objetivo de  contribuir de forma positiva na qualidade de vida do paciente, aliviando não 

somente seu sofrimento mas também o sofrimento da sua família (MONTEIRO, OLIVEIR, 

VALL, 2010). Uma assistência que priorize a qualidade de vida do paciente e seu meio social 

vai além da dor física, acomete também seu estado psicossocial e espiritual que merecem 

atenção e tratamento (FALLER et al., 2016). Para Biasi et al. (2011), quando individuo é 
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acometido por uma doença crônica, em especial o câncer, em que a dor atinge não somente 

seu bem estar físico, mas também o psicológico, espiritual e social, ela é considerada crônica 

e recebeu de Cicely Saunders a denominação de “dor total”. Além da relação com o avanço da 

doença, a dor também se correlaciona com os procedimentos realizados para diagnosticar e 

tratar o câncer e que subentende ser desconfortantes e também devido a doença encontrar-se 

em sua fase terminal (OLIVEIRA, PALMA SOBRINHO, CUNHA, 2016 MAIS DE 3? 

COLOCA SO UM E et al . Afim de aperfeiçoamento da assistência a Agência Americana de 

Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e a Sociedade Americana de Dor (APS)  determinou 

diretrizes para que a aferição e o registro da dor sejam feitos com a mesma exatidão e 

importância que os demais sinais vitais, como: FC, FR, PA e temperatura, designando assim a 

dor como quinto sinal vital (FONTES; JAQUES, 2007). Para Cunha e Rêgo (2015) e Brasil 

(2001), a forma de  mensuração mais usada é a escala verbal numérica (EVN) correspondendo 

a valores em números de 0 à 10. Neste caso é possível avaliar apenas a intensidade da dor, 

sendo zero (0) ausência de dor e dez (10) dor intensa. Sendo essa a escolha do profissional a 

EVN, ele deve levar em conta que o paciente avaliado deve ter suas funções cognitivas 

preservadas para compreender e verbalizar o relato da dor. Neste caso esse tipo de escala pode 

não ser tão inviável  para crianças (FONTES, JAQUES, 2007). A fim de tratar melhor e mais 

corretamente a dor oncológica a OMS elaborou uma escada de analgesia contendo 3 degraus 

com o intuito de instruir o uso de fármacos. No primeiro degrau (DOR LEVE) é sugerido: 

fármaco não opioide associado a um adjuvante; no segundo degrau (DOR MODERADA): os 

mesmos fármacos do primeiro degrau associado  a um opioide fraco e no 3° degrau (DOR 

INTENSA): opioide forte  associado a um fármaco adjuvante (BRASIL, 2001).  O enfermeiro 

conta ainda com medidas não farmacológicas para intervir na dor do paciente com câncer em 

estado terminal, sendo as mais utilizadas a mudança de posição no leito quando este for 

acamado, massagem para conforto, compressas fria e/ou quente e ainda a retirada do causador 

da dor, se houver possibilidade (FORTUNATO et al, 2013). Vale ressaltar que para garantir 

uma continuidade eficaz e integralizada no manejo da dor oncológica o paciente deve ser 

reavaliado periodicamente, desejável a cada  1(uma) hora após a terapêutica aplicada, se dor 

crônica ou aguda persistente e para outros pacientes deve-se seguir a rotina do tempo de 

verificação dos sinais vitais. O registro da intervenção e o tipo de método aplicado para aferir 

a dor é também de extrema importância para tal finalidade (FORTUNATO et al., 2013). O 

enfermeiro como é o profissional que mais frequentemente avalia a dor, como também a 

respostas as terapias aplicadas, deve ter competência e conhecimento científico o suficiente 

para manejar a dor e outros sintomas frequentes nos pacientes oncológico com doença 

avançada e em cuidados paliativos (BRASIL, 2010). CONCLUSÃO: A dor é a 

sintomatologia mais referida pelo paciente oncológico que se encontra em paliação e o 

enfermeiro, por ser um dos profissionais que está mais próximo do paciente na assistência, é  

fundamental na hora de avaliar e intervir na decisão de como aliviar a queixa do paciente. A 

enfermagem deve ter um olhar diferenciado ao avaliar o paciente com queixa álgica, 

analisando-o como um todo e não preocupando-se apenas com a resolução de sua dor física. 

Deve estar atento ainda ao causador da dor e o que pode ser feito além de medicá-lo. Método 

farmacológicos e não farmacológicos estão ao dispor do enfermeiro que ao se comprometer 

com tal cuidado, deverá promover o máximo de conforto ao paciente e garantir qualidade de 

vida no seu processo de finitude. Com isso, o presente estudo tem a intenção de estimular a 

reflexão do enfermeiro quanto a temática com o proposito de despertá-lo para a autonomia na 
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avaliação e identificação da dor, com isso alcançar bons resultados no manejo da dor do 

paciente oncológico que se encontra em cuidados paliativos.  
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IMPLEMENTAÇÃO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTES NO 

TRATAMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO 
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INTRODUÇÃO: A lesão por pressão (LPP) é determinada por danificação da pele podendo 

ocorrer em tecidos contidos em regiões de protuberância óssea, o qual pode ser acometido por 

fricção da pele, como também definido por um longo prazo de permanência de pacientes que 

são hospitalizados e que são submetidos a realizar procedimentos invasivos tendo o 

cisalhamento do atrito gerado tanto por equipamentos que são de utilidades médicas, quanto á 

outros fatores que interferem nesse processo, como microclima, nutrição e perfusão 

(VASCONCELOS; CALIRI, 2017). Dados epidemiológicos têm mostrado a prevalência da 

lesão por pressão em hospitais internacionais que vai de 15% á 25% com uma incidência de 

1,8%, 11% há 20%. Já em outros países como a Alemanha e a China, a prevalência vai de 

1,21% á 1,58% e com uma incidência de 0,78% e 0,63%. No Brasil a incidência sucede de 

16,9% estabelecendo variações em unidade de terapia intensiva entre 22,2% a 41,2% sendo 

acometidos de preferência pela falta de loco mobilidade (PETZ et al., 2017). No nível local, 

foi levantado em um hospital particular na cidade de Natal/RN que a incidência de pacientes 

internados em unidades de terapia intensiva com lesão por pressão em uma taxa de global foi 

de 50% com 64,5% em unidade de terapia intensiva geral e de 43,3% na de cardiológica 

(DANTAS et al., 2014). Com isso, a implementação dos cuidados de enfermagem é de suma 

importância para uma intervenção em lesão por pressão que garanta uma observação e 

investigação mais precisa daquela lesão, sendo avaliado pelo tipo e pela escolha mais 

adequada de tratamento indicado para aquela lesão através de suas propriedades existentes 

(DANTAS et al., 2014). Tendo em vista a diversidade de casos que foram vivenciados 

durante a academia de enfermagem e de toda forma como esses casos eram tratados e sua 

relevância na preservação adequada dos aspectos que ocorre as lesões por pressão, surgiu a 

importância de um olhar mais amplo sobre a revitalidade da lesão por pressão através de uma 

assistência adequada e um tratamento correto. Diante do exposto surge à questão de pesquisa: 

quais os cuidados de enfermagem são implementados, na literatura científica nacional, no 

tratamento de lesão por pressão? Assim, este estudo tem como objetivo descrever os cuidados 

de enfermagem que são implementados, na literatura científica nacional, no tratamento de 

lesão por pressão METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão 

integrativa onde a busca ocorreu através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes 

bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) utilizados para pesquisa foram: Enfermagem, lesão por pressão, tratamento. Os 

critérios de inclusão adotados foram: estudos publicados na língua portuguesa, textos na 

íntegra e completa, disponível na forma gratuita e online, e que compartilhassem da temática 

e objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: artigos duplicados, em 

forma de resumos e carta ao editor. Para análise crítica dos artigos realizou-se leitura 

completa com as respectivas sínteses. Ao final, foram selecionados 09 artigos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após análise dos artigos, percebe-se que, para a 
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implementação dos cuidados de enfermagem, o uso da tecnologia está cada dia mais 

crescente, pois esse apoio auxilia os profissionais a alcançarem maior precisão e agilidade nas 

suas condutas. No Brasil essa tecnologia voltada para a saúde é um fato crescente desde os 

anos 60 e têm sido utilizadas para tomada de decisões nas intervenções com pacientes, no 

ensino e treinamento de profissionais e estudantes da área de LPP (TIBES et al., 2016). 

Dentre as tecnologias que devem ser utilizadas nas intervenções de enfermagem junto a 

pacientes acometidos, tem se a realização da anamnese e exame físico do paciente as quais 

são condutas primordiais para um planejamento e ações de enfermagem direcionadas ao 

cuidar de qualidade a estes pacientes acometidos por lesão por pressão (VOCCI et al., 2017). 

Dentro desta perspectiva, Ferreira et al., (2014) a avaliação física da pele após a anamese do 

paciente é essencial sendo uma das ações prioritárias do enfermeiro, pois possibilita a escolha 

de coberturas pelo enfermeiro após uma análise clínica da lesão e de sua extensão, 

proporcionando uma assistência de enfermagem ao paciente acometido pela lesão por pressão 

(DANTAS et al., 2014). Ainda com relação a assistência de enfermagem aplicada ao paciente 

com lesão por pressão, Diniz et al. (2014), perceberam em seu estudo que, dentro do plano de 

cuidados de enfermagem destacaram-se a investigação da lesão e do estado geral do paciente 

(nutrição, estresse) os quais foram significativos para a melhora da cicatrização tecidual. 

Além dos cuidados da enfermagem, houve a execução de ações de assistência por parte do 

cuidador familiar o qual era sempre orientado pela enfermagem na realização dos cuidados 

básicos no tratamento domiciliar. Outra ferramenta importante para a assistência de 

enfermagem nas LPP é a formulação e implementação dos protocolos de tratamento das LPP 

em unidades hospitalares os quais devem estar voltados para diversos aspectos, dentre eles o 

sofrimento físico, psicológico e emocional do paciente (VOCCI et al., 2017). Estes protocolos 

são importantes no planejamento e implementação do cuidado de enfermagem, 

principalmente com relação a de curativos. Este procedimento é parte do processo de trabalho 

cotidiano da enfermeira a qual precisa voltar sua atenção para a busca continuada de 

conhecimento técnico e científico necessário à execução de curativos capazes de proporcionar 

diversos modos de tratamento das feridas. Dentro desta perspectiva, é de valia que o 

enfermeiro conheça os protocolos de sistematização do manuseio das feridas, participando de 

grupos de estudos específicos em prevenção e tratamento de lesões, com vistas ao uso de 

novas tecnologias. Além dos curativos supracitados, o enfermeiro em sua prática assistencial 

também deve realizar a técnica de desbridamento autolítico e mecânico nos tecidos de 

necrose, agindo no leito da lesão e possibilitando que o tecido revigore com mais 

naturalidade. Além destes procedimentos, a enfermagem também deve ter cuidados com a 

renovação diária dos curativos utilizando técnica asséptica e soro fisiológico pelo profissional 

de enfermagem. Diante disto, é possível inferir que este profissional tem habilidades para a 

realização desse procedimento e capacidade para exercê-lo com total competência no manejo 

asséptico durante o tratamento de lesão por pressão (DANTAS et al., 2014). Já Santos et al. 

(2014), em estudo sobre esta temática, evidenciaram que para a realização dos tratamentos nas 

lesões, devem ser consideradas pela enfermagem o tempo de cicatrização, a sua extensão, 

secreção e se há algum tipo de infecção. Conforme o estudo realizado por Ferreira, et al 

(2014) sobre a prática e os cuidados dos enfermeiros em lesões e tratamento, foi feito uma 

pesquisa com 35 enfermeiros, embasadas em 22 perguntas e respostas. Segundo o artigo o 

desenvolvimento do mundo da ciência como tecnologia só vem aumentando e os tratamentos 

referidos para as lesões são bem proativos e devem sempre acompanhar a estas evoluções, 

havendo normas que vão ajudar aqueles usuários, como também na escolha do tratamento e a 
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verificação do processo cicatricial da lesão, além de viabilizar ações dos profissionais de 

enfermagem na sistematização como também na assistência junto aqueles pacientes com 

lesões. CONCLUSÃO: O enfermeiro precisa investigar clinicamente o paciente de forma a 

analisar as lesões e prestar assistência de enfermagem adequada utilizado instrumentos 

próprios da enfermagem como o NANDA, NOC para obter assim uma boa assistência, por 

meio do uso dos desbridamentos mecânicos, instrumental conservador, o uso da papaína e a 

sulfadiazina de prata. Assim, devido a importância deste assunto, torna-se relevante a 

realização de novas publicações sobre esta temática que possam garantir uma reflexão maior 

para o referido tema no que diz respeito as novas utilizações de tecnologias de tratamento para 

lesão por pressão dentro da assistência de enfermagem. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Lesão por pressão. Tratamento. 
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INTRODUÇÃO: A Saúde do trabalhador refere-se a área da saúde coletiva em que as ações 

da vigilância epidemiológica e sanitária se direcionam a fim de promover e assegurar a saúde 

dos trabalhadores, bem como recuperar e reabilitar em casos de doenças ocupacionais. Todo 

processo de trabalho envolve situações de risco e acidentes de diversas formas levando ao 

adoecimento e a futuros problemas a longo prazo como os agravos provenientes das 

atividades laborais. (NEGRINHO et al., 2017; COSTA et al., 2013). O ambiente de trabalho 

hospitalar é considerado insalubre, por agrupar pacientes com diversas enfermidades 

infectocontagiosas, proporciona a exposição a riscos e é um local onde se realizam muitos 

procedimentos que oferecem riscos de acidentes e doenças aos trabalhares de saúde. 

(BARBOZA et al., 2016). O câncer tem se tornando um problema se saúde pública e dentre os 

tratamentos têm a quimioterapia, uma terapêutica de grande importância no processo de cura. 

Os profissionais de enfermagem do setor de quimioterapia, que manipulam os 

quimioterápicos, estão expostos a todos os riscos ocupacionais, sendo os mais citados o risco 

químico e o biológico. No manuseio de substancias químicas neoplásicas, o risco de 

exposição ocorre desde a manipulação, administração, descartes de matérias utilizados até o 

contato com o paciente e seus excretas. Fatores que levam a contaminação na administração 

de quimioterápicos podem estar relacionados com sobrecarga de trabalho, excesso de 

confiança, dimensionamento inadequado e não utilizar na maioria das vezes equipamentos de 

proteção individuais (EPIs) adequados (MACHADO et al., 2013). Ressalta-se a importância 

do uso dos equipamentos de proteção (EPI’S) tais como o capote descartável, a máscara de 

carvão ativado, luvas, touca e óculos  sempre que for prestar qualquer assistência no preparo 

ou no contato com o paciente que esteja recebendo antineoplásicos. Sabe-se que o 

desenvolvimento de boas práticas é essencial na prevenção de danos à equipe de enfermagem 

na administração e cuidados ao paciente em quimioterapia. Por isso,  surgiu o interesse em 

investigar sobre o tema e desta forma poder contribuir estimulando a reflexão dos 

profissionais quanto a conscientização dos mesmos em relação a seguir as normas para a 

segurança no trabalho e assim reduzir a prevalência de eventos adversos o do trabalhador 

exposto ao risco de acidentes com drogas quimioterápicas (BORGES et al., 2015). 

OBJETIVO: descrever os fatores associados à exposição ocupacional na manipulação dos 

quimioterápicos entre profissionais de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão integrativa da literatura, realizada na base de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) indexada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A busca ocorreu de março 

a maio de 2018. Foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): saúde do 

trabalhador, enfermagem, e riscos biológicos. Os critérios de inclusão adotados foram 

publicações realizadas nos últimos 5 anos em língua portuguesa, disponíveis em texto 

completo e que tivessem relação com o objetivo do estudo. Os critérios para exclusão foram 
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artigos em língua estrangeira, disponíveis apenas em resumo, com publicações anteriores a 

mais de 5 anos, que não respondessem a questão de pesquisa. A amostra final foi composta 

por 9 artigos. RESULTADOS: Na década de setenta os trabalhadores encarregados pelo 

preparo e administração dos quimioterápicos despertaram para os efeitos advindos do contato 

em casos de acidentes ou erros na manipulação com essas substâncias.  Foi na década de 1980 

que surgiu o interesse em pesquisar sobre os efeitos de algumas substâncias químicas 

neoplásicas nos trabalhadores, pois coincidiu com o aumento da mortalidade por tumores, em 

indivíduos que trabalhavam em laboratórios de manipulação dessas drogas, levando ao 

entendimento da necessidade do uso de equipamento de proteção individual ( EPI”s) como 

meio de proteção a não adoecimento (MACHADO et al., 2013). A falta das boas práticas 

pode vir a ocasionar a inalação de aerossóis, o contato direto com a droga, lesões na pele e a 

ingestão de alimentos e medicações por resíduos desse agente, ocasionado problemas futuros 

como o aparecimento de tumores secundários, câncer, alterações genética, infertilidade, 

abordo e malformações congênitas e estresse, problemas no trabalho, danos psicológicos. 

Maior frequência durante a manipulação e/ou realização de procedimentos. (MACHADO et 

al., 2013). O preparo dessas drogas deve ser realizado em ambiente restrito e de acesso 

exclusivo aos profissionais envolvidos. Deve ser obedecido o uso de equipamentos de 

proteção individual de acordo com a Norma Regulamentadora (NR32). Ressalta-se nessa NR 

que os trabalhadores devem receber capacitação inicial e continuada, obtendo-se assim 

profissionais mais habilitados e seguros. É de responsabilidade do enfermeiro e do 

profissional do nível médio de enfermagem manter- se atualizado com relação as ações de 

biossegurança individual, coletiva e ambiental, para assim permitir a atuação do profissional 

com eficácia, visando reduzir e/ou evitar acidentes ou intercorrências que possam causar dano 

físico ou ambiental (BORGES et al., 2015). O tempo de serviço é um fator que pode levar a 

acidentes no ambiente do trabalho é muitas vezes o tempo de serviço. Enfermeiros com pouco 

tempo de experiência profissional apresentam um maior risco, como também aqueles com 

muitos anos de prática.  A autoconfiança, o descuido, a não utilização de equipamentos de 

proteção individual, a sobrecarga de trabalho, a falta de capacitação, o desequilíbrio 

emocional, o cansaço e o sono são fatores de risco que levam a eventos adversos no cuidado 

no setor de quimioterapia (AMARO JÚNIOR et al., 2015). Receber treinamentos com a 

finalidade de prevenir eventuais acidentes, tais como uso de EPI, descarte adequado das 

matérias e perfuro cortantes, imunização dos profissionais, preparo técnico da equipe, entre 

outras medidas que possam dificultar a exposição aos quimioterápicos por parte do 

profissional. A partir dai busca-se segurança para que o profissional perceba seu trabalho de 

forma segura e como fonte de satisfação e crescimento pessoal. A sensibilização e mudanças 

de atitudes, tanto dos trabalhadores como dos gestores e administradores da instituição de 

saúde é de fundamental importância para a redução dos índices de acidentes. Deverá ser 

implantada uma comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) e comissão de controle 

de infecção hospitalar. (CCIH) para o desenvolvimento de protocolos de ações de segurança 

no trabalho e controle de infecção.  O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST) também deve ser implementado e  tem por objetivo instituir ações para uma 

melhor condição de trabalho qualidade de vida atuando em forma de prevenção e vigilância. 

(AMARO JÚNIOR et al.,2015).Sabe-se que a ação de prevenção serve de abordagens 

distintas do ponto de vista teórico e metodológico, com maior ou menor impacto sobre os 

determinantes agravos presentes nas situações de trabalho. É necessário um conjunto de 

medidas e ações seguindo a NR32 sendo, considerado correto o uso dos dispositivos de 
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proteção  individual para a área de manipulação de  quimioterápicos que  são  luvas de 

procedimento ou estéreis(se necessário); avental que  deverá ser longo de uso restrito, porém 

se for reutilizar deve ser guardado separadamente, com lavagem exclusiva em ambiente 

hospitalar e trocada a cada manipulação; máscara facial, com filtro de carvão ativado; 

proteção dos olhos com uso de óculos de laterais fechadas. (BOLZAN et al., 2011). A 

prevenção de acidentes é uma das principais premissas a serem atendidas em atividades de 

risco, principalmente na área da saúde, na qual muitos acidentes são causados por falha 

humana, provavelmente originada de um sistema de educação deficiente e da falta de adesão à 

segurança (AMARO JÚNIOR et al., 2015). As ações de biossegurança e são necessárias para 

promoção de mudanças comportamentais e organizacionais, além de contribuir na adoção de 

medidas e estratégias para uma melhor capacitação dos profissionais e assim produção de uma 

prática mais segura para todos o sujeito envolvidos no processo de cuidado. CONCLUSÃO: 

Os acidentes de trabalho pela manipulação de quimioterápico ainda acontecem com uma 

frequência considerável ocasionando sérios danos e risco a saúde dos profissionais de 

enfermagem. As ações dos serviços prestadores de cuidados ao paciente em quimioterapia 

devem ser direcionadas para à consolidação de programas e ações que possam contribuir de 

forma mais efetiva com o conhecimento e conscientização da importância do uso adequado 

dos EPIs e das práticas seguras para a melhoria da saúde do trabalhador.  Diante disso, este 

estudo poderá contribuir melhorando a compreensão e o conhecimento sobre a segurança na 

administração de quimioterápicos. Espera-se despertar o interesse dos profissionais da área 

para desenvolver suas práticas tanto para o controle quanto a prevenção dos riscos na 

contaminação por administração e manipulação de quimioterápico. Os profissionais de 

enfermagem que atuam na administração de quimioterápicos devem exercer suas atribuições 

de acordo com as normas de biossegurança estabelecidas e principalmente com 

responsabilidade, no intuito de evitar acidentes ocupacionais e proporcionar um ambiente de 

trabalho mais seguro e saudável para o paciente e toda a equipe. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMARO JÚNIOR, Aparecido da S.  et al. Risco Biológico no Contexto da Pratica de 

Enfermagem: Uma Analise de Situações Favorecedoras. Revista de Epidemiologia e 

Controle de Infecção; v.5, n.1, 2015. 

BARBOZA, M. C. N. et al. Riscos biológico e adesão equipamentos de proteção individual: 

percepção da equipe de enfermagem hospitalar. Revista pesquisa saúde; v.17, n.2, 2016. 

CARVALHO, D. P. C. et al. Cargas de trabalho e a saúde do trabalhador de enfermagem: 

revisão integrativa Cogitare enfermagem. v. 22, n. 1, 2017. 

FERREIRA, A. R. et al. Medidas de biossegurança na administração de quimioterapia 

antineoplásia: conhecimento dos enfermeiros. Revista Brasileira de Cancerologia. v.62, n2, 

p 137-145, 2016. 



 

92 

 

JANÚARIO, G. C. et al. Acidentes Ocupacionais com Material Potencialmente Contaminado 

Envolvendo Trabalhadores de Enfermagem. Revista Cogitare Enfermagem; v.22, n.1 2017. 

MACHADO, K. M. et al. Medidas Preventivas da Equipe de Enfermagem Frente aos Riscos 

Biológicos no Ambiente Hospitalar. Revista Cientifica do ITPAC Araguaína; v.6, n.3, 

2013. 

MAIA, P. G.; BRITO J. C. Riscos relacionados à exposição de trabalhadores a 

quimioterápicos anteneoplasicos: uma analise critica de produção cientifica brasileira, 

Revista Tempus Actas de Saúde Coletiva. mar., 2011. 

MARTINS, D. et al. Manipulação de quimioterápicos pelos profissionais da saúde. Revista 

da Universidade Ibirapuera, São Paulo n.10, p. 57-61, jul./dez. 2015.  

NEGRINHO, N. B. S. et al. Fatores Associados à Exposição Ocupacional com Material 

Biológicos entre Profissionais de Enfermagem, Revista Brasileira de Enfermagem; v.70, n. 

1, 2017. 

 

 

 

 

 



 

93 

 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO: MECANISMO QUE PERMITE A REDUÇÃO DE 

AGRAVOS A SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

 

Aniúska Vanessa Coutinho Germano 

Fábio Claudiney da Costa Pereira 

Kassio Handerson Soares de Holanda 

Mariana Bento 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento humano pode ocasionar as alterações físicas, 

psicológicas e sociais. Entretanto, nessa fase ocorre a predisposição ao desenvolvimento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). Assim, o aumento da população idosa 

reflete a redução da taxa de fecundidade e mortalidade, sendo importante salientar que os 

fatores externos, como regiões do país, condições socioeconômicas e os gêneros, são 

cooperadores para o aumento da expectativa de vida. O uso das novas tecnologias e a 

efetividade das políticas públicas de saúde no âmbito assistencial mediaram para que a 

população idosa possa vivenciar o envelhecimento menos acometida pelos agravos, assim 

proporcionando aumento da expectativa de vida. Dada a importância das atividades 

promocionais em saúde direcionada à população idosa, por meio dessa intervenção, os 

resultados esperados são: a redução dos agravos que compromete a saúde física e psicológica 

e o monitoramento dos fatores de riscos que contribuem para a fragilidade do idoso. Contudo, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), por volta da década 90, passou a conceituar o 

envelhecimento ativo como processo fisiológico que necessita de cuidados extremamente 

importantes para colaborar com a qualidade de vida do idoso. Por outro lado, nos serviços de 

saúde brasileiros dos setores públicos e privados emergem preocupações sobre assistência 

direcionadas à população idosa, necessitando de planejamentos, gestão, organização estrutural 

e profissionais habilitados para assistir de forma integral estes usuários. Deste modo, o 

Sistema Único de Saúde conta com o apoio norteador das políticas públicas da Atenção 

Básica (AB), instituídas tanto pela Portaria GM nº 648, de 28 de março de 2006, garantindo 

aos usuários uma porta de acesso aos serviços de saúde, quanto pela Política Nacional da 

Pessoa Idosa (PNSPI), regulamentada pela Portaria GM nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, 

assegurando ao idoso acesso aos serviços de atenção básica, média e alta complexidade, 

conforme o comprometimento dos agravos à saúde. Convém a importância da relação entre o 

aumento da população idosa e a reavaliação das políticas públicas de saúde. Mediante essa 

constatação, é necessário que os indicadores forneçam informações sobre as condições físicas, 

sociais, cognitivas e emocionais desses idosos. O Ministério da Saúde (MS), por sua vez, tem 

recomendado sobre a utilização do mecanismo da estratificação de risco no âmbito na 

Atenção Básica (AB). Através desse mecanismo é possível detectar riscos que englobam as 

doenças cardiovasculares, como o etilismo, tabagismo, riscos nutricionais, entre outros. Sob a 

égide da assistência, envolve na estratificação de riscos considerar todos os fatores de risco e 

planejar em equipe como contribuir para com as atividades coletivas e individuais, buscando 

possíveis intervenções. A atenção à saúde do idoso baseia-se através do acolhimento e a 

compreensão, possivelmente a identificação dos riscos que corroboram para a fragilidade da 

saúde, logo, necessitando de serviços integram os três níveis de assistência. Faz-se oportuno 

citar que, para o processo de estratificação de riscos no serviço de atenção básica, os Agentes 
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Comunitários de Saúde (ACS) desempenham papel significativo através de suas visitas 

domiciliares, conhecimentos acerca do perfil epidemiológico e aproximação com os usuários, 

possibilitando através de suas informações intervenções e identificação de riscos. Destarte, 

diante da abordagem sobre a estratificação de risco à pessoa idosa e embasando-se no 

aumento da expectativa de vida, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: a estratificação 

de riscos na atenção básica contribui para redução dos agravos que comprometa o 

envelhecimento? O objetivo é averiguar através da revisão narrativa a importância da 

estratificação de riscos direcionada ao idoso na atenção básica. METODOLOGIA: O 

presente estudo trata-se de revisão narrativa da literatura na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), no período de agosto a setembro de 2017, foram identificados os seguintes 

descritores: Idoso, Agravos, Atenção Primária e Fatores de Riscos no DESC (Descritores de 

Ciências da Saúde). Após identificação dos descritores, foram efetuados os cruzamentos com 

os operadores booleanos AND e OR da seguinte forma: Idoso and Fatores de Riscos, Idoso 

and Fatores de Riscos or Atenção Primária e Atenção Primária or Idoso. Para seleção dos 

artigos científicos foram submetidos os critérios de inclusão artigo com publicação entre 2011 

a 2017, língua portuguesa, textos completos, manuais do Ministério da Saúde. E os critérios 

de exclusão, artigos publicados de com inferioridade de 5 anos de publicação, textos 

incompletos em idioma inglês e espanhol. Após a seleção dos textos, realizado uma leitura 

pautada com o objetivo da pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Perante o cenário que 

revela o aumento da expectativa de vida, por outro lado à realidade acerca a necessidade do 

comprometimento dos gestores, inclusão dos profissionais nos núcleos de educação 

permanente e a revisão das políticas publicas que regem a assistência direcionada ao público 

idoso. Mesmo com aumento da expectativa de vida e o perfil de epidemiológico sanitários dos 

idosos, podem ser implicados pelo maior número de agravos. No entanto, nos países em 

desenvolvimento o envelhecimento pode ser comprometido pelos fatores de riscos que 

desencadeiam as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs): baixa condição socio-

econômica e taxa de analfabetismo. Nessa circunstância, diante da transição demográfica e 

evidenciado o estreitamento da base e o alargamento do ápice da pirâmide etária, isso não 

refere melhoria do estado de vida da população idosa, necessitando de condicionamento dos 

serviços de saúde. Em 2006, o Pacto da Saúde instituiu a assistência aos idosos mediante o 

planejamento das ações desenvolvidas na Atenção Básica (AB). Nessa perspectiva, a Portaria 

325/08 propõe que a atenção à saúde do idoso pode ser desenvolvida através do 

monitoramento dos indicadores, avaliação e prevenção das DCNTs e o uso da caderneta da pessoa 

idosa. Esse denominado instrumento que colabora no meio assistencial com linguagem clara e 

objetiva é importante para avaliação e intervenções no processo das necessidades presentes 

nesse grupo. Outra maneira estratégica de contribuição para melhorias na assistência 

direcionada ao idoso na AB trata-se da avaliação do atendimento prestado, considerando a 

satisfação ou a insatisfação, os profissionais avaliam os resultados. Dessa forma, a Caderneta 

de Saúde da Pessoa Idosa serve para o monitoramento e identificação dos riscos que possa 

comprometer a saúde dos idosos. Assinalada pelas fragilidades físicas, psicológicas e 

patológicas, através dessa caderneta, os profissionais podem gerenciar intervenções conforme 

as peculiaridades individuais e coletivas da população idosa. Acrescenta-se que a 

estratificação de risco direcionada à saúde de idoso, mediante o atendimento voltado para os 

três níveis de complexidade, considerando que atenção voltada para promoção à saúde e as 

intervenções conforme o perfil epidemiológico da população e as particularidades que os 

contornam podem diminuir os números de internações hospitalares. Diante do cenário da 
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assistência à saúde do idoso, é importante salientar inúmeras contribuições da estratificação 

de risco como: planejamento e gerenciamento das atividades promocionais, elaboração do 

plano terapêutico voltado para necessidade e peculiaridades, ferramenta primordial para 

identificação e intervenções com os agravos pelos profissionais de saúde e criação de vínculos 

entre usuários e profissionais. CONCLUSÃO: Com o aumento da população idosa, 

evidenciada pela transição demográfica, é importante identificar nos ângulos de assistência 

fatores que possam desencadear os agravos a saúde do idoso. Nesse aspecto, Atenção Básica 

(AB) surge como porta de acesso aos serviços de saúde. A política de saúde visa que pessoa 

idosa possa vivenciar o envelhecimento ativo, para que seja possível e necessário que 

gestores, profissionais, serviços de saúde e usuários estejam interligados. Portanto a 

estratificação de risco na AB possibilita estratégias e identificação dos fatores que possam 

contribuir para o comprometimento e os agravos instalados na saúde dos idosos. Somando-se 

a isto, o mecanismo da estratificação de riscos contribui para que os níveis de assistência 

média e alta complexidades não permaneçam admitindo os idosos acometidos com patologias 

que poderiam ser evitadas pela assistência resolutiva nos níveis AB. É necessário que os 

profissionais discutam e realizem a estratificação de risco através da visão holística, notar o 

perfil epidemiológico, compreender a necessidades e peculiaridades dos idosos. 
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INTRODUÇÃO: O Câncer de Colo está relacionado ao nível de subdesenvolvimento do 

país. A sua ocorrência é mais alta em países de menor crescimento, tendo em vista que em 

aproximadamente 80% dos óbitos anualmente são de países ainda em desenvolvimento. O 

Ministério da Saúde oferece o exame de rastreamento Papanicolau, para detecção do CA 

(Câncer) de colo em mulheres, devendo ser feito desde o começo da prática sexual uma vez 

ao ano, e após dois exames subsequentes negativos.  Só deve ser realizado a cada três anos em 

mulheres de 25 e 64 anos, sendo a faixa etária de 45 e 49 anos de maior risco. O exame é 

capaz de detectar a doença ainda em sua fase inicial, por conseguinte, promover uma melhor 

qualidade de vida na mulher, sendo bastante eficiente, de fácil realização e baixo custo na 

detecção precoce, tornando-se extremamente importante também na identificação de doenças 

sexualmente transmissíveis ou algum fator ginecológico que possa vir a desencadear. No 

Brasil, a estimativa de câncer de colo nos anos de 2014 e 2015 foi de 15 mil casos, a análise 

desse aspecto verificou que o câncer é uma das dificuldades de saúde pública brasileira e deve 

ter prioridade no controle e prevenção de ações em saúde, com a finalidade de promover a 

conscientização quanto às medidas de prevenção. Medidas estas cabíveis aos enfermeiros 

efetivando estratégias na detecção precoce da doença, mobilizando a população feminina em 

conjunto com profissionais de saúde, a realizar atividades de educação continuada, uso de 

cartazes e panfletos explicando a importância do exame Papanicolau. Diante disso, formulou-

se a seguinte questão de pesquisa: quais as estratégias que o enfermeiro utiliza para a 

prevenção do Câncer de colo? Neste sentido, destacou-se a importância de contribuições 

relacionadas às estratégias que o enfermeiro utiliza na prevenção do CA (câncer) de colo. 

Portanto, o objetivo do trabalho é descrever as estratégias de prevenção do Câncer de Colo 

pelo enfermeiro. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão 

integrativa. Foi realizada uma busca na base de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

Além disso, foram utilizados manuais do Ministério da Saúde e livros. Os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para pesquisa foram: Câncer de Colo, Prevenção, 

Enfermagem. Os critérios de inclusão adotados foram: estudos publicados na língua 

portuguesa disponível na forma gratuita e online, e que compartilhassem da temática e 

objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: artigos duplicados, em 

forma de resumos e carta ao editor. Para análise crítica dos artigos realizou-se leitura 

completa com as respectivas sínteses. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O Câncer de Colo 

de útero, conhecido também de Câncer cervical, é causado por uma infecção persistente. É um 

tipo de tumor maligno que ocorre na parte inferior do útero, que se localiza no fundo da 

vagina. São totalmente curáveis, porém, quando não tratados precocemente pode no decorrer 

dos anos se transforma em Câncer. Antes de torna-se malígno leva há alguns anos para o 
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tumor passar por uma fase de pré-malignidade, denominado de NIC (neoplasia intraepitelial 

cervical), que pode ser classificada em grau I, II, III, IV de acordo com a gravidade do caso. 

Entretanto estas alterações das células são descobertas facilmente no exame preventivo 

(Papanicolau), por essa razão é importante a realização periódica deste exame. Um dos fatores 

importantes para o crescimento da doença é a persistência da infecção pelo vírus HPV 

(papiloma vírus humano), que está associada à cofatores que aumentam o risco do 

desenvolvimento do Câncer de Colo de útero, que estão ligados a imunidade, tabagismo, o 

início precoce da vida sexual e números de parceiros, ressaltando ser, esse câncer, uma das 

principais causas de morte no país. Embora o câncer de colo de útero seja de progressão lenta, 

inúmeras mulheres portadoras do HPV morrem por falta de um tratamento e meios de 

prevenção. Desta forma, a prevenção e diagnóstico precoce da doença é uma forma de evitar a 

evolução do vírus para uma neoplasia. No entanto, é estimada uma redução de cerca de 80% 

da mortalidade por este câncer, sendo alcançada por rastreamento de mulheres desde o início 

da prática sexual, aos 65 anos através do exame Papanicolau e o tratamento de lesões 

precursoras desde Câncer com a detecção precoce nas alterações celulares do exame 

Papanicolau. Os métodos de prevenção e detecção do Câncer de Colo Uterino são 

considerados de baixo custo: temos a vacina profilática contra o HPV disponível no mercado, 

a vacina quadrivalente (Gardasil) com proteção contra HPV 6, 11, 16 e 18 e a vacina 

bivalente (Cervarix) com proteção contra HPV 16 e 18. Além disso, em 2017 os meninos de 

14 anos foram incluídos e o esquema vacinal do SUS foi ampliado para meninas de 9 a 14 

anos e meninos de 11 a 14 anos. Pelo fato do Câncer de Colo de Útero ser um grande 

problema de saúde pública, faz-se necessária a intensificação de estratégias para detecção 

precoce, bem como meios de prevenção para o controle do HPV. Nessa perspectiva, o 

profissional enfermeiro é de fundamental importância nas estratégias de prevenção do Câncer 

de colo, elevando ações em saúde que vise o controle do câncer, detecção precoce, prevenção, 

ações educativas desenvolvida com a participação da população com o intuito de ampliar 

meios de conhecimento acerca da doença, fatores de risco e enfatizando a importância da 

realização periódica do exame, estimular a vacinação através de campanhas motivacionais e 

ações em saúde com o intuito de incentivar e conscientizar a população. Desta maneira, o 

desempenho do Enfermeiro, deve estar voltado para todas as etapas do câncer de colo de 

útero, desde a sua prevenção até a sua malignidade. CONCLUSÃO: O Câncer do colo do 

útero é um grande problema de saúde pública, sendo considerado uma das neoplasias que 

mais acometem as mulheres brasileiras, requerendo uma atenção aumentada no processo da 

prevenção e detecção da doença. Neste sentido, o profissional Enfermeiro é primordial no 

controle e na prevenção de qualidade por estar ativo durante todo o processo de intervenções, 

utilizando ações educativas e preventivas, realizando a coleta qualificada do exame 

Papanicolau buscando a identificação das lesões precursoras do câncer para melhor 

possibilitar o tratamento no início da doença, aumentando as chances de sucesso, pois quando 

detectado precocemente apresenta uma alta chance de cura, promovendo assim uma melhor 

qualidade de vida das mulheres e efetivando índices positivos no combate do câncer de colo. 

 

Palavras-chave: Câncer de Colo. Prevenção. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O Brasil é o segundo país do mundo sobre ocorrência de transplantes, esse 

resultado é precípuo pelo fato de a contribuição da atuação do Ministério da Saúde, do Estado, 

entidades e profissionais da saúde em todo ter incentivo para doação e desenvolvimento na 

realização dos transplantes. No período entre 2010 a 2017 a taxa de doadores efetivos 

aumentou 69%, passou de 9,9 pmp (por milhão de população) para 16,6 pmp e a taxa de 

notificação de potencias doadores cresceu 41%, tendo a efetivação da doação um crescimento 

de 21%. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, 2017). O 

Potencial Doador (PD) de órgão e tecidos é o sujeito com morte geralmente cefálica ou 

cardíaca, com diagnóstico declarado nos termos determinados pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM) pelo indivíduo que poderá se retirado tecido, órgão ou parte do corpo para 

ser transplantado. (PASSOS et al., 2014). A doação de órgão depende de vários processos 

para obter sucesso, através de etapas diferentes, ela começa desde a identificação precoce do 

PD até o acompanhamento pós transplante. No Brasil, a captação e doação de órgão é 

regulado e normatizado pela lei de n°9.43497 e pela lei de n° 10.211/01 que determina as 

diretrizes da política nacional de transplantes de órgão e tecidos estabelecendo a gratuidade da 

doação, como também, os requisitos para seleção de PD vivo ou falecido. Este estudo é 

relevante para que os profissionais enfermeiro compreenda o seu papel com os cuidados ao 

potencial doador e que este estudo venha contribuir para preencher as lacunas de 

conhecimento acerca da temática. Desse modo, surgiu a questão norteadora: Quais são os 

cuidados de enfermagem ao potencial doador de órgãos? Assim, o objetivo desse estudo é 

discutir sobre os cuidados de enfermagem ao potencial doador de órgãos. METODOLOGIA: 

Essa pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão integrativa da literatura nas bases de 

dados Literatura Latino Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) no período 

de abril e maio de 2018, através dos descritores em Ciências da Saúde (DeCS): cuidados de 

enfermagem, doador de órgão, transplante, utilizando operador booleano AND. Para o 

cruzamento foi realizado da seguinte forma: cuidados de enfermagem and doador de órgão, e 

cuidados de enfermagem and transplante. Como critério de inclusão, utilizou-se os artigos no 

formato de texto completo, publicados em língua portuguesa entre os anos de 2013 a 2018 e 

como critério de exclusão: os que não estavam disponíveis em texto completo; além de 

material como cartas ao editos, teses e dissertações. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O 

processo de segmento do potencial doador em um doador de fato, geralmente se concretiza 

em UTI ou em serviços de emergência, por isso, necessita de uma equipe multiprofissional 

que seja capacitada e preparada para lidar com um cenário técnico-cientifico e humanista que 

são essenciais ao cuidado de enfermagem.   Após a detecção do PD é preciso realizar a 

manutenção com o intuito de melhorar a perfusão tecidual. (SILVA, et al). No requisito de 

acompanhamento do cuidado indireto do paciente PD o profissional deve agilizar o 
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procedimento, disponibilizar a declaração, comunicar a equipe, tentar que a segunda avaliação 

seja realizada o mais rápido possível, auxiliar o médico na primeira avaliação, além de 

acolher a família potencial doardor. (CAVALCANTE, 2014).  Entre os profissionais de saúde 

incluídos no processo de transplante, o enfermeiro possui uma atuação importante com o 

cuidado e manutenção ao potencial doador de órgão e tecido. Dessa maneira, o profissional 

necessita dispor dos conhecimentos científicos sobre a fisiopatologia e o cuidado adequado 

para que garanta o melhor estado funcional possível para os órgão e tecidos. (VESCO, 2016). 

O estudo de Silva, Nogueira e Sá (2016) refere-se sobre a importância do enfermeiro na 

manutenção do potencial doador para que ocorra o sucesso da doação. Com relação aos 

cuidados de enfermagem com PD, menciona-se os cuidados gerais e específicos que foram: 

verificação dos sinais vitais, principalmente pressão arterial e saturação, controle da 

temperatura corporal, balanço hídrico, atenção ao equilíbrio hemodinâmico e o procedimento 

com mais relevância foi a hidratação da córneas. Contudo, a assistência ao paciente com PD 

não deve ser focada somente em alguns cuidados com o corpo do indivíduo, mas deve manter 

um cuidado integral. Em uma pesquisa realiza na Bahia apontou que um indivíduo com PD 

requer uma assistência dobrada para evitar iatrogenia na administração das drogas que 

prejudiquem os órgãos, controlar e monitorar os eletrólitos, monitorar a temperatura, proteger 

os olhos tendo em vista que, a assistência para paciente em estado crítico necessita de 

cuidados básicos como: higiene corporal, massagem de conforto, mudança de decúbito, 

monitorização da alimentação. Por isso, é preciso uma vigilância por parte dos profissionais 

para garantir a viabilidade da doação. (ALMEIDA; CARVALHO; CORDEIRO, 2015). Dessa 

maneira, os cuidados ao potencial doador de órgão são carregados de atividades, o que 

caracteriza num processo complexo, multidisciplinar e multidimensional, tratando-se de 

segmentos complementares e interdependentes. O enfermeiro atua como peça fundamental 

para o processo de transplante. CONCLUSÃO: O enfermeiro tem uma função muito 

importante na captação de órgão, atuando na identificação de doadores, no controle 

hemodinâmico, na comprovação e constatação de morte encefálica, na comunicação das 

unidades de transplantes e com a família do doador. Deve desenvolver o cuidado com técnica 

e bioética, fazendo a manutenção fisiológica do potencial doador e tirando dúvidas e 

oferecendo suporte a família. Sabe-se que o reconhecimento da complexidade do processo, 

atuando com competência e habilidade durante a abordagem e condução das ações é de 

extrema importância para a efetivação do transplante. O estudo proporcionou compreender os 

conhecimentos do enfermeiro, acerca dos cuidados ao potencial doador de órgão e apontando 

necessidade na melhora da assistência de enfermagem com PD, para que assim possa garantir 

condições adequadas para o sucesso da realização da doação. 

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Doador de Órgão. Transplante. 
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que o leite materno é benéfico promovendo ao bebê o aumento da 

sua imunidade, evitando inflamações gastrintestinais, respiratórias e urinárias, fortalecimento 

ósseo e muscular da mastigação, e aumento do vínculo afetivo entre mãe e filho. Além disso, 

para as mães o ato de amamentar poderá diminuir a probabilidade do câncer de mama e 

involução uterina mais rápida. Ainda que o aleitamento materno apresente inúmeros 

benefícios, segundo a pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, no 

Brasil o predomínio de oferta de leite materno exclusivo de zero a seis meses em 2006 era de 

39,8% estando muito inferior aos valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pelo Ministério da Saúde. É sabido que a amamentação é fundamental no 

fornecimento de nutrientes ao lactente, atribuindo-lhes uma série de benefícios já 

supracitados. No entanto, as puérperas enfrentam dificuldades como falta de conhecimento, 

pouco incentivo dos familiares e problemas nas mamas, são alguns dos vários fatores que 

fazem com que a mãe reduza esse processo de amamentação ou o interrompa essa fase. 

OBJETIVO: Objetiva-se nesse trabalho falar sobre o leite materno e os principais benefícios 

da amamentação. METODOLOGIA: Tal estudo classifica-se como uma pesquisa descritiva 

de abordagem qualitativa, do tipo revisão de literatura. As informações foram delimitadas e 

selecionadas com vistas ao problema de pesquisa e dos estudos realizados no contexto da 

Enfermagem, com referências técnico-científicas e periódicos de auto grau de confiabilidade 

contida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Além disso, usaram-se publicações do 

Ministério da Saúde, a triagem se deu através dos seguintes descritores: amamentação, 

enfermagem, atenção primária. Foram utilizados cinco artigos potencialmente relevantes para 

essa produção, às buscas se deram de forma atemporal. Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados em português; disponíveis em sua totalidade; e gratuitos. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: A infância é uma etapa da vida em que é preciso que se forneça o que é 

essencial para o crescimento da criança e nesse caso, o leite materno, é bastante defendido 

pelos profissionais da saúde. No cenário brasileiro no que se refere a amamentação, os índices 

dessa ação ainda estão abaixo do que é recomendado pela OMS, porém alguns estudos 

apontam que houve um aumento no aleitamento materno exclusivo, através de informações 

colhidas pela II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais brasileiras e 

Distrito Federal no ano de 2009, provam que em crianças menores de 6 meses o predomínio 

se encontra em cerca de 46,1% de amamentação exclusiva. Geralmente, o aleitamento 

materno possui várias definições, como: exclusivo, predominante, complementado, misto ou 

parcial. É evidente a supremacia do leite materno sobre outros tipos de leite, razões como: 

prevenções de mortes infantis, diarreia, infecção respiratória, menor incidência de alergias, 

hipertensão, colesterol alto e diabetes, obesidade além de promover melhoras no quadro 

nutritivo fazem com que este alimento tenha uma grande valia para o desenvolvimento 

infantil. Inicialmente o leite é chamado de colostro (em sua composição encontra-se um nível 
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maior de proteína em relação ao leite maduro e menos gorduras). O aleitamento materno 

exclusivo é recomendado até os seis meses de vida e após esse período deve ser 

complementado com outros alimentos até os dois anos de idade da criança, a retirada precoce 

do leite materno e inserção de novos nutrientes a dieta do bebê pode gerar consequências 

como: diarreia, alto índice de hospitalização por doenças respiratórias, riscos de desnutrição, 

menor absorção de nutrientes como ferro e zinco. É importante salientar que existe todo um 

método para que o bebê se alimente corretamente, devendo manter sua boca com uma 

abertura satisfatória pegando o mamilo e aréola, quando a sucção ocorre inadequadamente há 

prejuízos tanto para mãe quanto para o filho, pode ocasionar rachaduras nos mamilos que 

prejudicam na hora da mamada acarretando em uma diminuição na produção de leite, logo o 

bebê terá uma diminuição de peso. Observa-se que quando os profissionais são mais 

qualificados a prática do aleitamento se torna mais satisfatória. Estudos apontam um maior 

conhecimento sobre os benefícios do leite materno entre as gestantes e puérperas com idade 

mais elevada em detrimento das mulheres mais jovens. Quanto as reclamações relacionadas a 

dor e pega do bebê, as primíparas possuíam mais dúvidas do que as multíparas. No que se 

refere as técnicas de amamentação, é importante que a mãe esteja bem posicionada e o bebê 

bem apoiado para um bom desenvolvimento desse processo. A dor é um dos principais 

motivos para que as mães deixem de amamentar precocemente, seguidos de rejeição do bebê 

e inserção da mulher no mercado de trabalho, por exemplo. Especialistas no assunto 

completam ainda que o uso de mamadeiras, chupetas está associado ao desmame antecipado, 

as mamadeiras e outros dispositivos também são propagadores de contaminação, podem 

acarretar cáries, expõem precocemente a criança ao leite de vaca que podem desenvolver 

alergias a proteína desse tipo de leite. No intuito de promover um maior conhecimento da 

sociedade, as autoridades de saúde como o Fundo das Nações Unidas para a infância 

(UNICEF) e a OMS criaram medidas que trazem informações a respeito da amamentação, 

conhecidas como os dez passos para o sucesso do aleitamento materno, esta abordagem 

contempla os profissionais, mães e recém-nascidos. CONCLUSÃO: É possível perceber que 

no Brasil o debate do(s) por que(s) que as mães deixam de amamentar ainda é incipiente. 

Além disso, não se tem uma cultura de maior incentivo e valorização de tal ato, apesar de 

campanhas pontuais do Ministério da Saúde existirem para a sua disseminação. Diante das 

diversas nuances do ato de amamentar, percebe-se que é fundamental um trabalho em 

conjunto não só dos profissionais da saúde, mas também dos familiares e companheiro da 

mulher, vale salientar ainda que cabe a todos os profissionais da saúde encorajarem as 

mulheres para essa nova etapa de vida. Quando a mãe está segura e bem orientada este ato se 

torna muito mais fluente já que não haverá ou será reduzida drasticamente as possíveis 

intercorrências relacionadas a este processo. Para que haja uma maior prevalência desta 

alimentação é preciso que os profissionais da saúde promovam ações educativas em saúde, 

orientem, acompanhem mais intensamente estas lactentes, oferecendo-lhes orientações 

práticas, apoio psicológico e emocional. Pois desta forma poderíamos ter uma melhor 

assistência tanto para os recém nascidos quanto para suas mães.  

Palavras-chave: Amamentação. Enfermagem. Atenção primária. 
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Fábio Claudiney da Costa Pereira 

 

INTRODUÇÃO: Em sua particularidade viral o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

apresenta estrutura envelopada, núcleo com duas copias de RNA de cadeias simples ao qual 

se replica através da fusão na membrana celular após ter contato com mucosa ou sangue de 

um indivíduo infectado pelo vírus. As células mais atingidas são os linfócitos TCO4+, os 

macrófagos e as células dendríticas. O HIV evolui para uma disfunção grave do sistema 

imunológico, porém com a implantação da terapia antirretroviral houve um aumento na 

sobrevida dos pacientes e simultaneamente uma melhora na qualidade de vida. Quando se 

trata da transmissão vertical, atualmente, a redução desta é uma das prioridades do programa 

nacional de infecção sexualmente transmissível (IST). As taxas da transmissão vertical (TV) 

do HIV podem sofrer variações de 25% a 30% se as medidas preconizadas pelo Ministério da 

Saúde não forem realizadas corretamente. O cumprimento de tais medidas determina um 

declínio do percentual de transmissão a valores inferior a 2%. A gestante vivendo com o vírus 

HIV precisa de uma atenção ou cuidado diferenciado, deste modo o seu pré-natal ocorrerá de 

maneira diferenciada dos demais.  Sendo assim, essencial uma assistência de enfermagem de 

forma a abranger um suporte a orientações necessárias em todo o decorrer da gestação. É 

imprescindível que a enfermagem compreenda o significado e importância dessa assistência a 

gestante vivendo com HIV para auxiliar durante o processo gestacional de forma natural, 

porém realizando corretamente o pré-natal como preconiza o Ministério da Saúde. Percebe-se 

que a enfermagem dentro desse contexto tem uma importância significativa, uma vez que lida 

diretamente com a gestante. Leituras preliminares mostraram que existe certa dificuldade e 

preconceito durante a assistência para com as gestantes que vivem com HIV. Diante disso, 

busca-se o aprofundamento sobre como é feito o pré-natal de mulheres vivendo com HIV? 

Este trabalho tem como contribuição um acréscimo de conhecimento e auxílio aos 

profissionais de enfermagem para prestação de uma assistência adequada, como um 

acolhimento humanizado, informações importantes durante o pré-natal que a ajude em todo 

período gravídico, parto e pós-parto, e apoio psicológico. Assim, objetivou-se descrever a 

relevância da assistência de enfermagem no pré-natal a mulheres vivendo com HIV. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa que segundo Mendes et 

al. (2008) é um modelo de pesquisa sistemática que reúne conceitos sobre um tema, 

contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento investigado, porém devem ser 

seguidas algumas etapas no decorrer dessa investigação. A busca ocorreu através da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Base de Dados em enfermagem (BDENF), assim como em 

manuais do Ministério da saúde. Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para 

pesquisa foram: Enfermagem (#1), pré-natal (#2), HIV(#3), gestação(#4). Para refinamento 

do material, utilizou-se o operador booleano and combinados da seguinte forma: Enfermagem 
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and pré-natal, Enfermagem and HIV, Enfermagem and gestacação, HIV and gestação,  pré-

natal and HIV, Enfermagem and pré-natal and HIV and gestação. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: A assistência ao pré-natal é uma proteção necessária para a saúde da mãe por 

contemplar procedimentos preventivos, rotineiros, curativos e de promoção e proteção à 

saúde. Quando conduzido de forma correta pode evitar problemas obstétricos, prevenir danos 

e promover partos saudáveis. As consultas de pré-natal devem ser adequadas para atender as 

reais necessidades e especificidades de cada gestante, com a utilização dos conhecimentos 

técnicos-científicos, de meios e recursos existentes para cada situação. Durante as consultas 

de pré-natal, o profissional da enfermagem deve realizar todas as ações e procedimentos 

visando o contexto da atenção integral à saúde da mulher, quais sejam: Cadastrar a gestante 

no sistema de informações do pré-natal (SisPreNatal) e disponibilizar o cartão da gestante 

corretamente preenchido, o qual deve ser verificado e atualizado em cada consulta; Orientar a 

gestante e sua família sobre a relevância do pré-natal, amamentação e vacinação; Realizar a 

consulta de pré-natal de baixo risco; Solicitar exames de acordo com o protocolo de pré-natal 

local; Prescrever medicamentos padronizados no programa de pré-natal, como sulfato ferroso 

e ácido fólico, e  se necessário medicamentos para tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST); Orientar sobre a vacinação no decorrer da gestação de acordo com 

calendário vacinal vigente; Realizar exame clínico das mamas; Acompanhamento contínuo e 

periódico da gestante durante todo período gestacional, sendo esse mensal até a 28ª semana, 

quinzenal da 28ª até a 36ª semana e semanal a partir da 37ª semana até o parto; Realizar testes 

rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatite B e C (1º e 3º trimestre) e Atendimento às 

intercorrências, controle de doenças e profilaxia de doenças infecciosas. Deve ser realizado o 

teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste no primeiro e terceiro trimestre da 

gestação. Em casos de resultados negativos, a paciente deve ser orientada quanto a prevenção 

evitando uma possível contaminação. E em situações de resultados positivos, devem-se 

esclarecer os tratamentos disponíveis e outras orientações sobre o controle da infecção 

materna para uma redução de transmissão vertical. A gestante neste caso terá um 

acompanhamento em serviço especializado e de alto risco. Diante da situação de um resultado 

positivo para HIV em gestante, o enfermeiro deve adequar o plano de cuidado, promover 

saúde mental, elaborar um ambiente acolhedor e uma escuta qualificada visando atendê-la em 

sua particularidade, tornando-se fundamental para a paciente e sua família compreender seus 

direitos segundo as normativas do humaniza SUS. Atualmente, a prevalência da 

soropositividade para HIV em gestantes é de 0,38% sendo que a principal causa de infecção 

em crianças acontece por meio da transmissão vertical (TV), em cerca de 80% dos casos. 

Devido a grande quantidade de mulheres gravidas infectadas foram implantados, desde 2000, 

no Brasil, programas governamentais obrigatórios de monitoramento dos casos e notificação 

compulsória da mãe e bebê expostos ao vírus. A gestante com diagnóstico soropositivo é 

considerada de alto risco e atendida pelo infectologista, logo após pelo obstetra e, pela espera, 

muitas vezes, demorada desiste e vai embora da unidade com lapsos de informações, o que 

gera ansiedade, falta de conhecimento, comportamentos vulneráveis e que não favorecem à 

terapia antirretroviral. Dessa forma, a enfermagem deve realizar a consulta objetivando a 

criação do laço familiar para apoio na busca por estratégias de entender o que a usuária 

precisa na atenção à sua saúde, em um vínculo de ajuda e facilidade no acesso para um acordo 

comum e para o tratamento adequado. CONCLUSÃO: O desenvolvimento do referido estudo 

possibilitou aprofundar os conhecimentos sobre a importância que o enfermeiro tem ao lidar 

diretamente com a gestante tanto de baixo risco como de alto risco, que é o caso da gestante 
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que vive com HIV. Tratando-se especificamente da gestante vivendo com HIV, a enfermagem 

deve ter um olhar mais criterioso, sensível e acolhedor, pois estas muitas vezes já sofrem a 

discriminação social e familiar. O apoio à usuária se dá através da escuta qualificada e 

orientações que por vezes não são compreendidas no espaço das consultas obstétricas. Dada a 

importância sobre o assunto torna-se relevante o desenvolvimento de novos estudos referentes 

ao gerenciamento das ações, distribuição das atividades e, também, sobre a necessidade de 

uma implantação de protocolo para a equipe de enfermagem acompanhar diretamente o pré-

natal dessa gestante vivendo com HIV. 

   

Palavras-chave: Enfermagem. Pré-natal. HIV. Gestação. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é entendida como um meio entre a infância e a vida adulta 

e que ocorrem diversas mudanças biopsicossociais que influenciam no emocional e na busca 

por independência. Nessa fase as adolescentes estão susceptíveis a novas descobertas e 

experiências dentre elas as relações sexuais e afetivas, que acarretam imensas consequências, 

tais como a gravidez. Fatores sociais, econômicos, educacionais e o acesso a saúde 

contribuem com esses resultados, pois muitas desconhecem e não têm acesso aos métodos 

contraceptivos ou fazem o uso de maneira inadequada. Mesmo sendo de maior prevalência 

em classes menos favorecidas, a gravidez precoce encontra-se em todos os âmbitos da 

sociedade, podendo estar relacionado também a falta de maturidade emocional, a 

ingenuidade, violência, submissão e a grande vontade de exercer a maternidade. A gestação 

traz consigo uma série de adaptações ao corpo que muitas vezes a adolescente não possuir 

maturidade fisiológica para suportar, que gera uma gravidez arriscada. De acordo com o 

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), dos 3 milhões de nascidos vivos 

18% é de mães adolescentes no país em 2015 e que 66% dos casos são gravidez 

indesejadas. OBJETIVO: Tendo em vista o que já foi exposto, objetiva-se identificar na 

literatura os riscos e consequências da gravidez na adolescência. METODOLOGIA: Trata-

se de estudo do tipo revisão integrativa da literatura. A base de dados e a biblioteca foram 

escolhidas com vistas ao problema de pesquisa e dos estudos realizados no âmbito da 

Enfermagem, ou seja, referências técnico-científicas e periódicos conceituados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), através dos seguintes descritores: Gravidez; Adolescência; Riscos. 

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português; em formato de artigos e 

disponíveis na íntegra e gratuitos. Como critérios de exclusão: trabalhos que não 

apresentassem resumos na íntegra nas bases de dados pesquisadas e que não tratassem sobre a 

temática proposta. Os trabalhos selecionados pelos títulos e, depois pelos resumos foram lidos 

na íntegra e destes se compôs a amostra deste estudo. Salienta-se que a busca foi realizada de 

forma ordenada, respectivamente, LILACS e SCIELO; desta maneira as publicações que se 

encontravam indexadas em mais de uma, foram selecionadas na primeira busca. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Quanto aos resultados, selecionou-se 15 estudos 

potencialmente relevantes, dos quais 10 apresentaram-se voltados para gravidez na 

adolescência, restando 8 estudos que atendiam aos critérios de elegibilidade e compondo o 

presente estudo. Os problemas enfrentados pelas adolescentes são inúmeros, dentre eles pode-

se relatar o abandono familiar e do companheiro que é muito prevalente, ainda que este ato 

não seja consumado é demarcado por relações conjugais vulneráveis, os ambientes familiares 

pouco acolhedores, e que a maioria dos filhos vítimas de maus-tratos são de gravidez 

indesejadas. Nessas situações, manifesta-se a necessidade de se afastar da vida acadêmica 
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para cuidar da criança, o que provoca o aumento de riscos ao desemprego e eleva o índice de 

baixa escolaridade, tornando-os dependentes de familiares e gerando mudanças 

socioeconômicas na população. Ainda nesse contexto, destaca-se a responsabilidade não 

adquirida, porém exigida pela gestação, associada à necessidade de um amadurecimento mais 

rápido quando este ainda encontra-se em andamento, o sofrimento psicológico, emoções 

negativas motivadoras de incertezas e aflições influenciam diretamente na baixa expectativa 

que as adolescentes tem para o futuro de suas vidas, por este motivo que em diversos casos 

após a primeira gravidez o modelo se repete outras vezes, causando assim uma submissão 

ainda maior ao cônjuge, esse processo de insatisfação está relacionado principalmente com a 

gravidez não desejada, porém em alguns casos a realização ao tornar-se mãe é muito grande. 

A sociedade a qual a adolescente está inserida contribui para alguns aspectos negativos ou 

positivos do processo gestacional de maneira holística tendo em vista que a diversidade 

cultural pode influenciar no modo de aceitação da população com situações desse tipo, a 

rejeição aumenta quando atinge o que é considerado moral pela população como por exemplo 

em casos de gravidez na adolescência acompanhada de filhos criados por mães solteiras.  

Outro grande problema é a desinformação sobre alimentação adequada que propicia a 

ocorrência de partos prematuros e recém-nascidos de baixo peso. Além disso, as adolescentes 

não sabem da importância da amamentação e imunização infantil, acarretando prejuízo às 

crianças e a ocorrência de morbidade e mortalidade. A mãe está mais propensa a ter pré-

eclâmpsia e eclampsia, anemia, infecções (principalmente urinaria), disfunções uterinas, 

depressão pós-parto, hipertensão, aborto espontâneo, complicações no parto e puerpério. 

Nesse caso, o risco de morte entre as adolescentes de 15 a 19 anos é maior do que as grávidas 

acima de 20 anos. O Ministério da Saúde incentiva a promoção e proteção dos jovens, 

desenvolvendo atividades para diminuir a gravidez das jovens, distribuindo pílulas 

combinada, anticoncepcional injetável, mensal e trimestral, dispositivo intrauterino (DIU)  

de cobre e preservativos tanto masculino como feminino.  Para as que estão gravidas, é 

preciso motivar a realização de consultas de pré-natal, podendo assim prevenir possíveis 

complicações no decorrer da gravidez auxiliando no processo de desenvolvimento do feto. 

Por isso, faz-se necessário seguir as recomendações da equipe de saúde e dar as orientações 

necessárias enfatizando principalmente a importância de amamentar e medidas para aumentar 

o fluxo de aleitamento materno, e após o nascimento da criança também é importante 

continuar acompanhando  mãe e  filho, para que não ocorra problemas e em casos de dúvidas 

poder saná-las e assim a  progenitora se sentir mais confiante diante dos cuidados com o bebê. 

CONCLUSÃO: Como pode-se observar, as dificuldades e consequências são numerosas, 

para que a quantidade de adolescentes grávidas diminuam, é preciso reforçar ações de 

educação em saúde com os adolescentes proporcionando educação sexual, incentivando o uso 

de preservativos e anticoncepcional de maneira que as orientações possam relacionar o ato à 

responsabilidade e ligar não somente ao prazer como também a saúde, bem-estar. A 

educação, nesse sentido, colaboraria para amenizar casos de abuso e desigualdade de gênero 

e proporcionaria a busca pelo êxito acadêmico e profissional das adolescentes, diminuindo 

assim riscos ao desemprego e ao baixo índice de escolaridade. Esse modelo deve abranger 

intervenções universais e enfatizar áreas propensas e de classificação prioritária com 

medidas especificas destinadas a esse grupo. 

Palavras-chave: Gravidez. Adolescência. Riscos  



 

112 

 

REFERÊNCIAS 

BELARMINO, Glayriann Oliveira et al. Risco nutricional entre gestantes adolescentes. Acta 

Paul Enferm, Pernambuco, v. 22, n. 2, p.169-175, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Informações sobre Gravidez na Adolescência 2017. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

COSTA, Evaldo Lima da; SENA, Maria Cristina Ferreira; DIAS, Adriano. Gravidez na 

adolescência: determinante para prematuridade e baixo peso. Comunicação em Ciências da 

Saúde, p. 183-188, 2011. 

COUTINHO, Maria de Fátima Goulart. Crescimento e desenvolvimento na 

adolescência. Revista de Pediatria Soperj, Rio de Janeiro, 12 (suple 1) (1), p.28-34, ago. 

2011.  

FREDERICO, Teolinda. “Gravidez na Adolescência: uma abordagem dos pais aos filhos”. 

Rede Humaniza SUS, 2013. Disponível em: <http://redehumanizasus.net/66615-gravidez-na-

adolescencia-uma-abordagem-dos-pais-aos-filhos/.>.  Acesso em: 13 abr. 2018. 

 

RODRIGUES, Rosa Maria. Gravidez na Adolescência. Nascer e Crescer: revista do hospital 

de crianças Maria Pia, Luanda, v. XIX, n. 3, p.201, 2010.  

 

SABROZA, Adriane Reis et al. Algumas repercussões emocionais negativas da gravidez 

precoce em adolescentes do Município do Rio de Janeiro (1999-2001). Cadernos de Saúde 

Pública, v. 20, p. S130-S137, 2004. 

ZANI, Adriana Valongo et al. Recém-nascido de risco na percepção da mãe 

adolescente. Northeast Network Nursing Journal, v. 12, n. 2, 2011. 

http://redehumanizasus.net/66615-gravidez-na-adolescencia-uma-abordagem-dos-pais-aos-filhos/
http://redehumanizasus.net/66615-gravidez-na-adolescencia-uma-abordagem-dos-pais-aos-filhos/


 

113 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NA CIDADE DE 

NATAL, NO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE, 2013–2017 

Joyce Lohana Firme Silva 

Kaliene de Souza Barbosa 

Karen Eloany de Medeiros Costa 

Karoline Karen Gomes de Souza 

Larissa dos Santos Andrade 

Maria Cristiana da Silva Souto 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a tuberculose 

(TB) é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. 

Apesar de ser uma doença com cura e prevenção, no Brasil e no mundo ainda é um dos 

principais problemas de saúde da população. A cada ano apresenta um aumento gradativo de 

quase 8 milhões de novos casos e mais de 1 milhão de mortes. Nesse contexto, dos 22 países 

responsáveis por 80% da carga global da doença, o Brasil ocupa a 16º posição no ranking. É 

considerada uma doença negligenciada, por ser mais prevalente nas populações que habitam 

áreas vulneráveis, com grandes aglomerações, baixo poder aquisitivo e de escolaridade. 

Buscando ofertar serviços de saúde eficazes, no ano de 2004, o Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT) foi reestruturado e traçou como principais objetivos as 

atividades relacionadas a prevenção, diagnóstico e tratamento. Diante disso, apesar dos 

serviços de saúde possuírem estratégias de prevenção e controle, a tuberculose continua 

apresentando altos índices de morbidade e mortalidade, com isso, traz como foco o 

monitoramento da doença, verificando a necessidade de mudanças a serem implementadas 

nos serviços de saúde. Apesar desse cenário pode se perceber uma redução nos números de 

casos novos, o que , não ocorre com a taxa de mortalidade, que ainda é considerada elevada. 

De acordo com OMS as metas são de 85% para a cura dos casos novos da doença, e de 5% 

para redução da taxa de abandono do tratamento, uma vez que são indicadores importantes 

para a avaliação do programa. A tuberculose é uma doença de notificação compulsória 

mediata, ou seja, deverá ser informada as autoridades sanitárias a partir do momento em que 

se confirma o caso. São essas notificações que irão alimentar o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN). Para o PNCT existe ainda o Sistema de Informação de 

Tratamentos Especiais de Tuberculose (SITE-TB). Baseado nesses dois sistemas, foram 

identificados 66.796 casos novos em 2016 e 4.543 óbitos por tuberculose em 2015. 

OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo identificar o perfil epidemiológico dos 

casos de Tuberculose, na cidade de Natal, no estado Rio Grande do Norte, no período de 2013 

a 2017. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de perfil epidemiológico, utilizando o 

método de estudo descritivo quantitativo realizado no município de Natal, estado do Rio 

grande do Norte, região Nordeste do Brasil, no período de 2013 a 2017. Natal possui 977.662 

habitantes em uma área de 16.853,2 (Ha) de extensão, com densidade demográfica 

correspondente a 52,08 (hab/km²) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,776. A 

coleta dos dados aconteceu durante os meses de abril a maio de 2018, utilizando fonte 

secundária e sSe deu mediante consulta na base de dados do Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS). Foram incluídos na análise todos os casos existentes de TB residentes no 
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município e notificados dentro do período de 2013 a 2018. A busca ocorreu no mês de abril 

de 2018, sendo selecionadas as variáveis referentes a frequência dos casos de Tuberculose por 

ano, idade, sexo e raça. Para o cálculo da frequência utilizou-se a planilha do Excel. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: A cidade de Natal possui 977.662 habitantes em uma 

área de 16.853,2 (Ha) de extensão, com densidade demográfica correspondente a 52,08 

(hab/km²) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,776. A partir dos dados 

coletados no DATASUS, no período de 2013 a 2017, foram notificados 2439 casos de 

tuberculose (TB). No estado de Rio do Norte, verificou-se um coeficiente de incidência de 27 

e mortalidade de 1,9 a cada 100.000 habitantes. Embora toda a população seja uma possível 

vítima da tuberculose é notório que as classes menos favorecidas são as mais acometidas pela 

patologia, podendo assim destacar que a falta de informação, educação em saúde, 

envolvimento político no processo e a falta de recursos financeiros para abranger toda a 

população são fatores relevantes no âmbito de prevenir e recuperar a saúde, a doença pode 

também estar correlacionada com outras patologias como síndrome da imunodeficiência 

adquirida (AIDS), diabetes, dependência de drogas, alcoolismo, silicose, neoplasias, 

gastrectomia, corticoterapia, patologia neuropsiquiátrica, doença renal crônica (inclusive 

transplantados), tabagismo, estados depressivos, podendo assim ressaltar que os sintomas são 

intensificados com essa interação. Por sua vez, a prevalência ao longo desde período vem 

aumentando de forma que os anos de 2013 e 2017 apresentaram a maior frequência de casos, 

23% e 19% respectivamente. As faixas etárias de maiores predomínios foram 20 a 39 anos, 

com 44,32%, e de 40 a 59 anos por 32,63%.  Tal fato podem ter ocorrido por esses estarem 

em fase produtiva e assim mais expostos a fatores de riscos, os quais podem ter contribuído 

para o surgimento da doença. O sexo mais acometido foi o masculino com 68,59%, e 

feminino 31,36%. Diversos autores relatam que o alto índice do sexo masculino se dá devido 

ao consumo de álcool, e sua atividade laboral, já o feminino pode ocorrer em menor 

intensidade devido a maior procura a serviços de saúde. O perfil dos doentes em relação a 

raça/cor obteve resultados distintos distribuídos na cor parda, e branca, com percentuais de 

65,14% e 22,14%, respectivamente. Em estudos acerca da variável raça foi percebido que os 

pacientes que possuíam nível de escolaridade menor são os mais vulneráveis a adquirir a 

doença, pois influencia nas questões sociais em que as pessoas estão expostas e com isto 

aumentando a taxa de abandono. CONCLUSÃO: O estudo de perfil epidemiológico permite 

aos profissionais de saúde conhecer como uma determinada doença ou agravo se comporta no 

território e com isto torna-se o planejamento e o desenvolvimento de ações mais eficazes. A 

partir do conhecimento é necessário que sejam realizadas capacitações com esses 

profissionais para que possam identificar e acompanhar o tratamento dos pacientes. Ainda 

como ação poderá ser realizada busca ativa de pessoas que apresentem sintomas respiratórios 

compatíveis com a doença visando iniciar o tratamento em tempo oportuno e assim diminuir 

os casos de internações. É importante ressaltar que se trata de uma doença com percentual de 

cura de quase 100%.  A falta de adesão ao tratamento e a forma irregular e inadequada dos 

medicamentos podem contribuir para que o bacilo se torne resistente, para isto é necessário 

realizar práticas educativas como estratégia para sensibilizar a população acerca da 

importância da completude do tratamento. 

Palavras-chave: Epidemiologia. Tuberculose. Perfil epidemiológico. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Munchausen (SM) caracteriza-se como um distúrbio 

comportamental factício, pois o indivíduo forja condições clínicas, impostas a si próprio ou 

terceiros, em busca de assistência hospitalar recorrente e, por consequência, são submetidos a 

diagnósticos e procedimentos desnecessários na maioria das vezes. Além do quadro 

patológico fictício e a busca por vários atendimentos hospitalares, os principais sintomas são: 

cefaleia intensa, dores abdominais, hemorragias e desmaio. Para poder convencer os 

profissionais da área da saúde, a pessoa com esse transtorno estuda profundamente as 

peculiaridades da doença simulada para reproduzir com precisão, o que explica o diagnóstico 

tardio da síndrome. Mesmo apropriados de todo conhecimento, quando questionados pela sua 

condição clínica os pacientes tendem a ter dificuldade em responder as questões mais 

aprofundadas sobre a suposta condição. Muitas vezes, pacientes que possuem esse tipo de 

transtorno, fazem uso abusivo de analgésicos e sedativo, que contribuem para uma reação 

medicamentosa adversa. Ainda dentro dos estudos da síndrome, classificou-se uma nova 

variação para a doença, denominada Síndrome de Munchausen por Procuração (SMPP), 

condição em que o portador simula/causa condições clínicas a outras pessoas. Nesse caso, os 

atos vão da negligência a assistência a própria provocação do processo de adoecimento. Por 

tal motivo, essa condição clínica é considerada como um transtorno factício (F68.1) na 

classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID 10. Assim, é fundamental 

que os profissionais da saúde identifiquem e debatam os casos onde as intervenções 

terapêuticas, impostas para tratar a sintomatologia do paciente não surtem efeitos, ou quando 

não há explicação clínica coerente para o surgimento do processo de adoecimento, 

principalmente quando se trata de pacientes com histórico psiquiátrico. O diagnóstico precoce 

e o acompanhamento dessa patologia é primordial para evitar o desfecho fatal que pode 

causar. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo descrever o papel dos profissionais 

da saúde na assistência a Síndrome de Munchausen por Procuração. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, fundamentada nos dados obtidos na 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), coletados na base de dados da Scientifc Eletronic Library 

Online (SCIELO). Como critérios de inclusão, foram selecionados os estudos publicados na 

língua portuguesa e espanhola, disponíveis na íntegra, de forma gratuita e online. Os critérios 

de exclusão adotados foram: artigos repetidos nas bases de dados, cartas ao editor e os que 

não respondem ao objetivo proposto. Para a busca dos textos, utilizou-se os descritores: 

profissionais da saúde, assistência e Síndrome de Munchausen.  RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: Antes de tudo, a Síndrome de Munchausen não deve ser confundida com a 

hipocondria (“mania de doença”) pois, diferentes dos hipocondríacos que acreditam estar 

doentes, os pacientes com esses transtornos produzem intervenções em busca do 

aparecimento de sinais de desestabilidade do organismo, mesmo sabendo que são saudáveis. 

A SMP é um transtorno de difícil controle e o seu diagnóstico e tratamento tardio pode 

resultar em óbito da vítima, exibindo uma taxa de mortalidade de 9%. A SMP ainda é pouco 
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conhecida pelos profissionais da saúde e sem muita relevância, tornando-se passível de 

subnotificação. Pessoas que sofrem com esse transtorno são, em geral, bastante preocupados 

com a situação clínica dos pacientes e essa visão superprotetora interfere tanto na 

identificação do diagnóstico quanto no julgamento judicial.   A criança que lida com esse 

transtorno está propícia a desenvolvê-lo quando adulto. Portanto, essa é uma forma extrema 

de abuso infantil, por se tratar de uma análise do comportamento humano e violação do 

direito à saúde física e mental da vítima, tornando-se imprescindível a presença da equipe 

multidisciplinar. Além disso, em alguns casos é necessário o afastamento da criança do 

ambiente familiar (possível ambiente lesivo) o que pode desencadear novas problemáticas, 

inclusive a perda da guarda da criança.  Nesse ínterim, a equipe de saúde irá atuar como 

facilitador no processo de interação, aprofundando o conhecimento e sendo efetivo no 

processo de cuidar e no diagnóstico diferencial.  Pessoas que possuem algum distúrbio 

psíquico constituem um fator de risco para o surgimento da doença. Com o surgimento e 

confirmação do diagnóstico da síndrome o tratamento medicamentoso associado com 

psicoterapias e terapias comportamentais são alguns dos tratamentos utilizados mesmo que 

nenhum tenha mostrado eficácia ou até mesmo cura. Nesse sentido, é primordial que os 

profissionais evitem o confronto e o desrespeito com esses pacientes, de forma a obter um 

melhor resultado terapêutico, deixando-o saber paulatinamente sobre sua condição. Isso trará 

maior chance de aceitação por parte do paciente e sua cooperação no tratamento. A realização 

de ações conjuntas como: investigação da história conjunta com os familiares, descartar 

doenças físicas (reais), presença de traumas na infância, histórico de doenças psiquiátricas e 

exame físico vão ressaltar sinais de discordância emocional ou físico. Para a equipe 

multidisciplinar, a garantia da perpetuação do debate sobre essa síndrome, irá auxiliar a 

equipe na diminuição de efeitos associado a iatrogenia (efeitos adversos resultante de 

intervenções médicas) principalmente relacionada ao uso de fármacos, assim a equipe deve 

garantir perpetuação dos debates e intervenções  para que a comprovação do diagnóstico seja 

efetuado o mais rápido possível, assim diminuindo riscos de internações frequentes 

procedimentos e exames desnecessários. Vale ressaltar que, em casos de comportamento 

suspeito, os profissionais devem ampliar a investigação das queixas referidas pelo paciente e 

não se restringir apenas para a sintomatologia. Confirmada a crise, é necessário realizar um 

acompanhamento psiquiátrico com o paciente. Além disso, pode haver uma fragilidade na 

relação do binômio mãe/pai-filho, uma vez que se faz necessário o afastamento entre o agente 

causador e a vítima. Os pacientes que colocam suas vidas em risco em decorrência do 

distúrbio podem ser internados de forma involuntário em hospitais psiquiátricos. 

CONCLUSÃO: A presença da síndrome ocasiona inúmeros danos e tormento para as 

vítimas.  Desse modo, faz-se necessário uma atenção voltada para o histórico do paciente, 

relação familiar, relações interpessoais, pois, são informações de extrema importância que 

auxiliarão a equipe no processo de diagnóstico. E ainda, os estudos acerca da Síndrome de 

Munchausen por Procuração são poucos explorados pela comunidade acadêmica. Por isso, a 

falta de literatura atualizada intensifica o desconhecimento, tanto dos profissionais quanto do 

meio acadêmico, acerca da doença. Assim, identifica-se a necessidade de mais produções 

científicas sobre a temática abordada. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Munchausen. Assistência. Profissionais da saúde. 
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INTRODUÇÃO: A Atenção Básica é a principal porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde. Neste contexto, as equipes da Estratégia Saúde da Família promovem ações de âmbito 

individual e coletivo, desenvolvidas por meio de práticas integradas de cuidado e gestão 

qualificada. Os cuidados primários de saúde, desde sua formulação na Conferência Alma Ata 

em 1978, já tinham o foco voltado para as necessidades do cuidado à saúde da criança. Nesse 

contexto, as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) realizam na prática a promoção do 

crescimento e desenvolvimento infantil saudável. No Brasil, a Política Nacional de Atenção 

Integral a Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do SUS determina como primeira infância a 

criança de 0 a 5 anos, através do princípio da integralidade da assistência, que promove a 

saúde da criança, visando à redução da morbimortalidade. As ações de acompanhamento e 

desenvolvimento infantil que ocorrem na Atenção Básica com Estratégia Saúde da Família 

caracterizam-se por processos dinâmicos. Para a avaliação do crescimento são utilizados 

índices antropométricos e as curvas de crescimento recomendadas pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), levando em consideração que este processo de crescimento sofre influência 

de fatores determinantes e condicionantes da saúde. O desenvolvimento deve ser avaliado de 

maneira integral, desde seus aspectos físico, cognitivo e psicossocial. Neste contexto, o 

profissional de enfermagem tem um papel importante na promoção e prevenção de agravos e 

doenças prevalentes na infância quando realiza com efetividade a consulta de puericultura. 

Além de seu trabalho ser uma ferramenta indispensável para a vigilância da saúde da criança 

na Estratégia Saúde da Família (ESF). Frente ao exposto, o presente estudo tem por objetivo 

descrever o papel do enfermeiro no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento em 

crianças menores de cinco anos na Estratégia Saúde da Família. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma pesquisa descritiva, do tipo revisão de literatura, com abordagem qualitativa. A busca 

de dados ocorreu no período de abril a maio de 2018. O levantamento bibliográfico abrangeu a 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e as seguintes bases de dados Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), e a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Foi utilizado o Caderno de Atenção Básica relacionado à Saúde da Criança do 

Ministério da Saúde.  Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados 

entre os anos de 2007 a 2017, disponibilizado gratuitamente em português, em textos 

completos. Foram excluídos os artigos que não correspondessem à temática, em língua 

estrangeira inglês e espanhol, e que estivesse disponível apenas em resumo. Para o 

refinamento da busca foram utilizados os descritores: “crescimento”; “desenvolvimento 

infantil”; “enfermagem” com base na terminologia em saúde (DeCS-BIREME). Mediante as 

seguintes combinações com os operadores booleanos: “Desenvolvimento infantil” and 

“Enfermagem”, filtrando pelo assunto: Saúde da Criança e Crescimento e Desenvolvimento, o 

que resultou em 18 artigos, “Crescimento” and “Desenvolvimento Infantil”, que resultou em 
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27 artigos. Na busca, encontrou-se 45 artigos. Após a utilização dos critérios de seleção e 

leitura minuciosa dos artigos foram selecionados cinco que compreendiam a temática para 

desenvolvimento deste. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O Enfermeiro em sua atuação na 

Atenção Básica inserido na Equipe Estratégia Saúde da Família exerce um importante papel 

no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, assistindo, realizando ações 

e intervenções que promovam a saúde, previnam possíveis agravos. Buscando garantir a 

saúde integral e o exercício da vigilância (SLOMP et al, 2007). Esse acompanhamento 

permite a manutenção do cuidado, detecta precocemente atrasos no desenvolvimento e 

possíveis alterações. (BRASIL, 2013). Considerando que os cuidados na primeira infância 

resultam no bom desenvolvimento da criança, cuidados esses que devem ser apoiados pela 

equipe saúde da família e prestado por toda a família. (GAIVA e SILVA, 2014). Esse 

acompanhamento tem início no momento em que o enfermeiro realiza a visita domiciliar ao 

recém-nascido e a puérpera. O enfermeiro se insere no contexto familiar, oferecendo uma 

atenção humanizada, permitindo facilitar o acesso ao serviço de saúde, a continuação do 

cuidado, garantindo a primeira consulta de puericultura, fortalecendo o vínculo da família 

com a equipe da Estratégia Saúde da Família. Ainda nesse primeiro momento, o enfermeiro 

identifica sinais de perigo à saúde da criança, faz orientações gerais e os primeiros cuidados 

com o recém-nascido, promove aleitamento materno exclusivo e toda a sua importância e 

benefícios para a mãe e bebê. No acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, o 

enfermeiro realiza a primeira consulta, utilizado a caderneta de saúde da criança, constituindo 

na principal e essencial ferramenta para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, por conter dados sobre a gestação, puerpério, nascimento, imunização, 

avaliação nutricional, com auxilio das curvas de crescimento, administração de vitamina A e 

suplementação de ferro, informações e orientações quanto à saúde bucal, ocular e auditiva. 

Além das dicas sobre alimentação saudável amamentação, sinais de perigo, prevenção de 

acidentes e intercorrências clínicas. (ANDRADE et al., 2014). Este profissional deve 

preencher corretamente as informações de saúde da primeira infância, realizando a anamnese, 

exames físicos, realizando orientações relativas à importância da imunização e o seu 

calendário, como também aprazamento de vacinas, inicia a avaliação nutricional fazendo 

antropometria e inquérito alimentar, o monitoramento do crescimento e o agendamento do 

próximo acompanhamento. Para que a vigilância do crescimento e desenvolvimento seja 

realizada com efetividade é importante que o enfermeiro não limite-se ao atendimento no 

consultório de enfermagem, pois os espaços de educação infantil, domicílio e a sala de espera 

da Unidade de Saúde são locais em que ele pode atuar na realização de ações de promoção do 

crescimento e desenvolvimento infantil saudável. (PEREIRA et al., 2015). CONCLUSÃO: 

Acredita-se que na Estratégia Saúde da Família o papel do enfermeiro como mediador do 

conhecimento é de fundamental importância para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. E que ele, através das consultas de enfermagem, consegue 

diagnosticar possíveis agravos na saúde das crianças e programar estratégias para o 

reestabelecimento da qualidade de vida. Além disso, orienta as mães sobre a importância de 

ações de promoção da saúde e prevenção de doenças prevalentes na infância, para um 

adequado crescimento e desenvolvimento da criança. Destaca-se ainda a importância do 

fortalecimento da equipe da Atenção Básica junto á população adscrita, com vistas a garantir 

uma assistência de qualidade. O estudo possibilitou ampliação do conhecimento sobre o 

trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família com ênfase no acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento de crianças na primeira infância.  
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE COM 

SÍNDROME DO CÓLON IRRITÁVEL 
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INTRODUÇÃO: A síndrome do intestino irritável (SII) ou síndrome do cólon irritável (SCI) 

é um distúrbio gastrointestinal (GI), relacionado à hábitos intestinais alterados (diarreia e/ou 

constipação), evidenciado por dor abdominal, distensão abdominal, movimentos peristálticos 

anormais (alterados), diarreia e constipação. É uma das alterações metabólicas mais comuns 

nos achados na prática clínica, porém uma das menos compreendidas. O cólon irritável está 

classificado conforme o seu padrão de funcionamento intestinal, sendo dividido em 3 fases: 

diarreica, constipada ou mista. A maior prevalência da SII em humanos é observada na faixa 

etária média de 40 anos, e no sexo feminino essa síndrome é mais comum. No entanto, 

estudos recentes indicam que há aumento significativo da incidência deste distúrbio entre 

homens. Sua natureza é crônica e fisiopatológica, havendo uma relação com outros sintomas, 

tais como: cefaleia, fadiga crônica e alteração urinária. Esses transtornos impactam na 

qualidade de vida dos indivíduos, tanto física, como psicologicamente, uma vez que há uma 

diminuição no desempenho de suas atividades diárias. O risco de desenvolver síndrome do 

cólon irritável está correlacionado ao biopsicossocial, com fatores biológicos (genéticos, 

químicos, ambientais), psicológicos (estresse, ansiedade, e depressão), condições sócias 

econômicas (culturais, familiares, etc). Comumente os pacientes ficam insatisfeitos com 

tratamento medicamentoso e buscam novas informações de alternativas auxiliares (alivio da 

dor), não percebendo a evolução gradativa do tratamento. A terapêutica da SCI é aplicada e 

baseada na sintomatologia, e suas medidas devem ter cunho individual, de forma a abranger 

métodos medicamentosos e/ou não medicamentosos. O enfermeiro deve desenvolver 

atividades em grupo e/ou individuais, integrando aos serviços ofertados pelas Práticas 

Integrativas e Complementares (PICs), com o objetivo de melhora no padrão do sono, 

esclarecer as dúvidas trazidas e orientar quanto aos cuidados, visando prestar uma assistência 

humanizada ao acometido pelo distúrbio, promovendo um bem estar e devolvendo as suas 

atividades laborais. Portanto, o presente trabalho tem por objetivo discutir o papel do 

enfermeiro na qualidade de vida ao paciente com síndrome do cólon irritável. 

METODOLOGIA: Para discussão dos resultados foi realizada uma pesquisa do tipo revisão 

integrativa da literatura em artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que 

inclui entre outros, as bases de dados SciELO e LILACS. Foram utilizados os Descritores em 

Ciência da Saúde (DeCs): “síndrome do cólon irritável”, “qualidade de vida”, “prevalência” e 

“enfermagem” os critérios de inclusão, foram artigos publicados em língua portuguesa ou 

espanhola, disponíveis em texto completo, e que tivessem relação com o objetivo do estudo.  

Já os critérios de exclusão, foram artigos duplicados nas bases de dados em forma de carta ao 

editor. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Estudos sobre a síndrome do cólon 

irritável/síndrome do intestino irritável mostram que ela afeta 89% das mulheres, e 11% dos 
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homens, com idade média de 35 anos. Essa disfunção compromete a vitalidade, fazendo com 

que tenham sua vida social prejudicada, como também faz com que o serviço de saúde da 

Atenção primária (AP) seja acionado com maior frequência. A SII é dividida em três tipos, 

nela a predominância se encontra em SII – C 55,2% pacientes, SII – D 17,5% pacientes, e SII 

– M 27,3% pacientes. De acordo com os critérios de Roma III pacientes com SCI apresentam 

insônia/privação do sono, relacionado à desconforto prolongado, evidenciado por ansiedade, 

mal-estar e fadiga, assim afetando a Health-Related Quality of Life (HRQOL). O diagnóstico 

é realizado por meio de consulta médica especializada (coloproctologista e 

gastroenterologista), e é completamente embasado no relato do paciente que apresenta sinais e 

sintomas, uma vez que não há exame específico que possa ser feito, pois não existe um agente 

patológico, ou algo que possa ocasionar uma lesão na parede do intestino que possa ser 

detectada pelos métodos tradicionais. Os pacientes relatam que as dificuldades encontradas 

com IBS na indicação do sistema de saúde, com as consultas médicas especializadas por meio 

da AP, resultam em dúvidas sobre a aptidão do médico em diagnosticar a SII, atrelada ao 

receio de que algo agravante (por exemplo, câncer de cólon), possa ser descoberto. A falta de 

informações e a incompreensão dos pacientes em fator da SII tem gerado evasão das consultas 

na AP, visto que a enfermidade em questão não é amplamente divulgada e estudada. Desse 

modo, formam-se barreiras que os impedem de receber o atendimento integral adequado. 

Pacientes com SCI comentam que existem alterações nas tarefas diárias 

relacionando/associando com as enfermidades crônicas, sendo prejudicados, com diabetes, 

hipertensão arterial sistêmica, ou doença renal crônica. Em relação multifatorial entre a SCI e 

privação do sono, detectado por polissonografia, sem relato confirmado na base de dados do 

ambiente, podendo ser estabelecido/relacionado com o padrão do sono prejudicado em um 

estado de déficit da atenção (latência do sono prolongada, como vários despertares noturnos e 

sonolência diurna, privação do sono), desgastando/prejudicando a qualidade de vida (QV). 

Deve-se estar atento sobre a sintomatologia, na importância da satisfação de vida em se 

aprofundar no padrão do sono alterado, irritabilidade, déficit da atenção em decorrência da 

dor abdominal; espasmos e cólicas em pacientes com SII, realizar implementações e 

intervenções, com o objetivo de diminuir a cascata de sintomas, promovendo um bem estar, 

físico e mental, consequentemente progredindo nas tarefas diárias, e na sociedade. O 

enfermeiro é essencial na conduta/assistência do paciente; orientar quanto a doença, monitorar 

exames de laboratório, realizar balanço hídrico, pesar o paciente diariamente, monitorar 

complicações (dor abdominal, abdomen tenso e distendido), oferecer suporte emocional e 

evitar o stress, estimular o repouso e encaminhar para grupos de apoio, acolhendo nos 

serviços de saúde, englobando alternativas complementares PICs (yoga, meditação, 

acupuntura, etc), fitoterapia (óleo de hortelã - pimenta) com finalidade de minimizar a SCI, o 

estresse, e ansiedade social, acompanhado seu desempenho, bem como sua evolução, e sendo 

bem assistido. Acerca da terapia psico - farmacológica variada, conter uma manipulação 

adequada como: Laxativos (Escopolamina) em casos de constipação para estimular o 

funcionamento do intestino; Antiespasmódicos para reduzir a dor e o desconforto abdominal, 

especialmente após as refeições; Antidiarreicos (Loperamida) para evitar ou aliviar o 

surgimento de diarreia; Antidepressivos ou Ansiolíticos (Lorazepam) podem ser indicados 

caso os sintomas da SCI estejam associados a um quadro de depressão ou ansiedade. E o 

tratamento psico – terapêutico não farmacológico compreende e envolve educação e 

mudanças no estilo de vida como: exercício físico, tratamento psicológico, adequações na 

dieta, ressaltando que uma dieta pobre em FODMEPs comprovadamente reduz a sintomática 



 

125 

 

da SII, sendo fundamental no manuseio. CONCLUSÃO: Visto que aliviar sintomas, 

amenizar danos ao acometido pela síndrome do cólon irritável vem sendo ainda amplamente 

estudado, foram encontradas dificuldades em realizar uma busca na tentativa de ofertar o 

melhor tratamento e satisfação, isso devido a insatisfação daqueles, que acometidos pelo 

problema, procuram os serviços de saúde da atenção primária, para seu bem estar; no entanto, 

com uma baixa frequência.  
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INTRODUÇÃO: O acompanhamento pré-natal é o conjunto de estratégias destinadas a 

mulher no período gestacional, com o intuito de redução da morbimortalidade materna e fetal 

por causas evitáveis, e o comprometimento físico, identificando os riscos e agindo em tempo 

hábil, proporcionando melhor desenvolvimento na gestação.Dessa forma, a rede cegonha 

objetiva proporcionar assistência de qualidade na gestação, parto e puerpério tornando 

possível, a partir da detecção precoce, que situações de risco possam ser evitadas com as 

consultas do pré-natal. Uma assistência de pré natal deve ser realizada de forma acolhedora e 

integral em todos os níveis de assistência, além disso, no âmbito da atenção básica, o 

acompanhamento deve ser realizado com o enfermeiro e o médico, com um número mínimo 

de seis consultas intercaladas entre esses profissionais e garantir a gestante consultas 

odontológicas. A lei do exercício profissional regulamentada no decreto n°94406/87 institui a 

consulta de enfermagem privativa do enfermeiro à gestante de baixo risco, proporcionando 

abordagem humanizada, escuta qualificada, acolhendo e orientando sobre as dúvidas e anseios 

sobre o período gestacional. Diante disso, o objetivo do estudo é identificar na literatura a 

importância das condutas do enfermeiro na consulta pré-natal. METODOLOGIA:Trata-se 

de uma revisão integrativa. A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (Lilacs). Os descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para pesquisa foram: 

cuidado pré-natal; gestante;gravidez; cuidados de enfermagem. Foram adotados os seguintes 

critérios para seleção dos artigos: estudos publicados em português, disponíveis 

gratuitamente, e que partilhem da temática e respondam a pergunta norteadora mais os 

protocolos do Ministério da Saúde. Quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: artigos 

duplicados, em forma de resumos e carta ao editor.RESULTADOS E DISCUSSÕES: A 

assistência de enfermagem a gestante é de suma importância no âmbito da Atenção Básica, 

baseando-se na política de humanização do pré-natal e nascimento (PHPN) do Ministério da 

Saúde (MS), que direciona o serviço selecionando de acordo com a idade gestacional através 

das consultas com o enfermeiro que solicita os exames laboratoriais como: hemograma 

(hemoglobina e hematócrito), grupo sanguíneo e fator Rh, sumário de urina, glicemia em 

jejum,todos solicitados na primeira consulta e repetidos na trigésima semana gestacional, 

requerendo também as sorologias de rubéola e toxoplasmose. A realização de testes rápidos e 

sorologia de hepatite b (HBsAg), hepatite c (HCV), HIV e sífilis. A consulta de pré-natal é 

um conjunto de procedimentos clínicos e educativos que se aplicados precocemente reduzem 

riscos para a gestante e concepto, alcançando relevante impacto sobre morbimortalidade 

materno-infantil, sendo ainda um desafio para saúde pública. O estado vacinal é avaliado 

primordialmente nas consultas juntamente com as orientações dos seguintes critérios: 

aplicação do imunobiológico anti-tétano até a segunda dose do esquema recomendado ou 
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realizar dose de reforço em mulheres já imunizadas. Os estudosa pontam, ainda, que os 

procedimentos técnicos realizados durante a gestação nas consultas de pré-natal pelo 

enfermeiro são: aferição de pressão arterial (PA), pesagem da gestante e cálculo do índice de 

massa corporal (IMC), movimentos fetais (MF), ausculta dos batimentos cardiofetais (BCF). 

Os procedimentos são registrados na caderneta da gestante comprovando a execução. Essas 

práticas são indispensáveis para monitorar  o desenvolvimento gestacional e identificar fatores 

de riscos. Além disso, a avaliação nutricional adequada por meio do IMC para controle do 

ganho de peso gestacional durante as consultas subsequentes, sendo uma das orientações 

indispensáveis, pois a gestante deve evitar passar mais de três horas sem alimentar-se, fazendo 

seis refeições diárias, priorizando frutas nos lanches saudáveis, verduras em refeições 

principais e ingerindo no mínimo 6 copos de água durante o dia entre as refeições, 

minimizando o risco de desmaios, náuseas, fraquezas e êmise. No que tange aos exames 

laboratoriais, esses devem ser solicitados no primeiro trimestre e no terceiro trimestre, caso 

haja alterações são encaminhados para avaliação médica e se necessário referenciando para 

atendimento específico. No exame físico é essencial a inspeção das mucosas, palpação dos 

gânglios, tireoide, exames das mamas observando os mamilos, palpação uterina verificando 

posição fetal e analisando possíveis edemas nos membros inferiores, medida da altura uterina, 

e ausculta dos batimentos cardiofetais e fluxo sanguíneo do cordão umbilical. Tais práticas 

colaboram para uma assistência integral para gestante. Além disso, é importante a orientação 

quanto a preparação das mamas para o aleitamento materno, o incentivo ao aleitamento 

materno, a atividade física, ao uso de repelente com o intuito de evitar contrair arboviroses 

dentre elas a Zika que pode causar microcefalia no feto. Incluir o companheiro, e quando 

possível a família nesse processo o torna mais dinâmico. O Enfermeiro também pode realizar 

atividade educativa, rodas de conversas e proporcionar outros momentos de troca de 

conhecimento entre as gestantes e também a comunidade. CONCLUSÃO: A assistência do 

enfermeiro na atenção básica (AB) é fundamental para fortalecer o modelo assistencial, tendo 

como principal objetivo acompanhar e ofertar promoção, prevenção e tratamento a distúrbios 

durante a gravidez, referenciando ao serviço especializado disponível. Apesar de o tema se 

mostrar de grande importância e pertinência, é nítido o déficit de pesquisas que auxiliem o 

estudo sobre a contribuição do enfermeiro nesse processo. O enfermeiro é de extrema 

importância para a perspectiva abordada e sua contribuição vai além das habilidades técnicas, 

pois a maior contribuição é no que tange o bem estar físico, mental e social das gestantes; 

sensibilizar a mulher e familiares da importância do pré-natal. A consulta de enfermagem 

consiste em um instrumento primordial para a assistência de qualidade, possibilitando a 

identificação e diferenciação de situações fisiológicas das patológicas de forma singular e 

humanizada, atendendo a necessidade de forma individual.  

 

Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Gestante. Gravidez. Cuidados de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A violência direcionada à mulher envolve ordem individual e social. 

Entretanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a violência contra a mulher um 

problema de saúde pública principalmente os agravos voltados para condição biopsicossocial. 

A violência são atos que envolvem agressão verbal, física, sexual, psicológica, cárcere 

privado, gênero, no ambiente público ou privado, evidenciando sofrimento. Quando se refere 

à violência doméstica contra a mulher (VDCM), nota-se que os companheiros são os 

principais agressores, dados são explanados que 10 a 50% das mulheres foram vítimas de 

agressões físicas. No cenário brasileiro da VDCM, existe um mecanismo que vem 

contribuindo para impedir e punir este cruel problema de saúde pública, a Lei nº 11.340 de 7 

agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que visa proteger a mulher da violência 

doméstica e familiar, e deve ser feita a notificação compulsória por profissionais de saúde, no 

âmbito dos serviços públicos e privados conforme o amparo da Lei 10.778 de 24 de novembro 

de 2003. Nessas circunstâncias, os profissionais de saúde desempenham um papel 

significativo na assistência às mulheres vítimas VDCM, desde que estes sejam capacitados 

para intervir e buscar providência, corroborando na redução ou evitando situações graves. Os 

serviços de saúde são primordiais para identificação da VDCM, e contribuem, 

significativamente, para intervenções na superação do trauma da vítima, conforme o 

conhecimento do perfil epidemiológico. Por outro lado, a VDCM proporciona problemas 

físicos e emocionais tais como: o medo da atividade sexual. Sobre esse aspecto, é preciso 

cuidado, pois os profissionais de saúde podem sofrer impactos positivos e negativos mediante 

assistência prestada à mulher VDCM, necessitando do apoio das representações sociais.  A 

violência doméstica contra a mulher vem crescendo de forma insidiosa nos lares brasileiros e 

assim objetivou-se descrever a importância dos profissionais de saúde voltadas para os casos 

de violência doméstica contra a mulher. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 

narrativa da literatura, que fez um recorte temporal dos últimos 5 anos, através da busca de 

artigos científicos na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) durante o período de fevereiro a abril 

de 2018.  Durante a pesquisa, os artigos científicos foram norteados pelos seguintes 

descritores: Violência doméstica; Saúde; Estratégia saúde da família e Mulher. Foram 

realizados cruzamentos com os operadores booleanos And e Or, totalizando 12 artigos. O 

estudo foi submetido aos critérios de inclusão: texto completos, e língua portuguesa, manuais 

do ministério da saúde. Para os critérios de exclusão foram empregados: textos incompletos, 

carta ao leitor, literaturas que não correspondia a questão norteadora da pesquisa, idiomas 

inglês e espanhol, teses e dissertações. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A VDCM 

apresenta dificuldades na identificação para profissionais de saúde, visto que os aspectos 

culturais e sociais interferem no entendimento sobre o agravo entre profissionais de saúde e 

usuários. A conjuntura da VDCM levanta questionamentos pelos profissionais de saúde, 

como: quais os motivos que levam mulheres a conviverem tanto tempo, sabendo que as 

condições socioeconômicas, filhos, julgamentos, ameaças do companheiro, cooperam para 

renúncia do apoio profissional, tornando-as submissas à violência doméstica. Em meios a 
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problemas causados pela VCDM, é importante detalhar que as mulheres vítimas demoram a 

buscar ajuda dos serviços de saúde e segurança pública, sempre recorrem a familiares ou 

amigos de confiança, tendo em vistas que os serviços de saúde são portas de entradas 

articulados com jurisprudência para resolução de agravo. Considerando que as vítimas 

vivenciam momentos compostos de ameaças, agressões físicas e verbais, e, conforme a 

evolução, pode resultar em óbito. Entretanto, as mulheres referem que os profissionais de 

saúde deixam despercebidos detalhes ou quando sinalizam a busca de apoio, são ignoradas. 

No que concerne às dificuldades dos profissionais de saúde em identificar a VDCM, são 

vistas as agressões apenas físicas, ignorando a agressão psicológica sofridas por essas vítimas. 

A não identificação da VDCM, se dá quando: profissionais de saúde não preparados, déficit 

de profissionais capacitados, cultura e/o grau de formação escolar fragilizados e, infelizmente, 

a violência não está apenas marcada com hematomas ou feridas, existem dores que acomete o 

psicológico da mulher. Quando se refere a um tema com maior complexidade como a VDCM, 

é importante mencionar que a postura humanescente, acolhedora, escuta qualificada do 

profissional de saúde deverá estar presente em todas as etapas para prestar uma assistência 

fidedigna e eficiente. Somando-se a critérios voltados para identificação da VDCM, as escalas 

de mensuração exemplificadas como Revised Conflict Tactic Scales (STS2) desempenham 

papel significativo nos relacionamentos, colaborando para identificação da violência. 

Enfatizar a valorização dos espaços de saúde com humanização e ambiência ajudam na 

implementação das políticas públicas de saúde. Nessa perspectiva, as mulheres sentem 

confiança e estimulam a conscientização sobre intervenções com a violência. Necessita-se de 

reflexões sobre as consequências da VDCM no ambiente familiar durante a infância, pois 

emergem futuramente propagações de estilos agressivos. Os profissionais de saúde devem 

articular a conscientização sobre VDCM nas redes ensino pública e privada, empresas, setores 

públicos e ambientes religiosos e assim existirá a possibilidade de que as gerações saibam as 

consequências desse problema de saúde pública Temáticas como a abordada neste trabalho 

devem ser destacados para discussões no cenário acadêmico na perspectiva de que os futuros 

profissionais saibam manter a postura ética e reflexiva mediantes estes casos. As instâncias 

judiciais reúnem durante intervenções nos casos VDCM, os prontuários que são instrumentos, 

onde devem ser registrados todas as suspeitas e casos. CONCLUSÃO: A violência doméstica 

contra a mulher (VDCM) vem contribuindo de forma significativa para comprometimento da 

saúde física e psicológica somando os impactos e sua interação social. Estudos corroboram 

que as vítimas são submetidas a agressões verbais e físicas, e é necessário o apoio dos 

profissionais de saúde que articulados aos setores judiciais promovam intervenções. Os 

profissionais de saúde podem trabalhar de forma interdisciplinar na perspectiva de diminuir o 

processo doloroso que a violência possa causar. É necessário que gestores, profissionais e 

usuários ajudem a fomentar políticas públicas que visem a redução desse agravo a sociedade, 

encorajando as mulheres a buscarem ajuda psicossocial. Portanto, é primordial que o meio 

acadêmico insira e discuta a temática sobre VDCM preparando profissionais para que possa 

orientar e intervir nesse contexto social as vítimas que sofrem com este problema de saúde 

pública. 

Palavras-chave: Violência doméstica. Profissionais da saúde. Mulher.
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INTRODUÇÃO: O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças. Nele, o ciclo  natural da 

célula é interrompido por uma mutação nos genes das células, ocorrendo uma proliferação 

desordenada de células que invadem tecidos adjacentes, e migram para outros órgãos. 

Atualmente, o câncer corresponde a um problema de saúde pública mundial. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), até o ano de 2025 mais de 20 milhões de novos casos 

surgirão. Estima-se que 20% desse aumento, aconteça nos países desenvolvidos e de 100% 

nos em desenvolvimento, devido as características genéticas, pelo desenvolvimento sócio 

econômico, pelo aumento na perspectiva de envelhecimento da população e a exposição dos 

fatores causais. A modalidade terapêutica utilizada nesse tipo de patologia fundamenta–se na 

quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Na quimioterapia são empregadas substâncias tóxicas 

isoladas ou combinadas que interferem em algum ciclo da divisão celular destruindo as 

células tumorais e as células sadias agindo sistematicamente no organismo. Podem ser 

administradas por via intravenosa, subcutânea, tópica e intramuscular. Nesse processo, o 

enfermeiro torna–se responsável pela administração, pelo acompanhamento dos efeitos 

colaterais esperados, manutenção do acesso venoso e a biossegurança. Durante todo o 

processo, existem protocolos que servem como barreira preventiva de futuros eventos 

adversos. Dentre os eventos adversos, o de maior incidência é o extravasamento de 

quimioterapia. Perante o exposto, o objetivo do presente trabalho é descrever a importância da 

enfermagem frente aos cuidados na administração de quimioterápicos. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa. A busca ocorreu através da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados foram: enfermagem, oncologia, 

quimioterapia. Os critérios de inclusão adotados foram: estudos publicados na língua 

portuguesa disponíveis na forma gratuita e online, e que compartilhassem da temática e 

objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: artigos duplicados, em 

forma de resumos e carta ao editor. Os dados utilizados neste estudo foram devidamente 

referenciados, respeitando e identificando seus autores e demais fontes de pesquisa, 

observando rigor ético quanto à propriedade intelectual dos textos científicos que foram 

pesquisados, no que diz respeito ao uso do conteúdo e de citação das partes das obras 

consultadas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O enfermeiro é um profissional que possui 

grande constância quanto ao vínculo com o paciente e, através da consulta de enfermagem,  

assiste com soberania na identificação de possíveis distocias ligadas ao estado 

biopsicossioespiritual. Ao elaborar um plano assistencial de cuidados, é primordial tornar 

perceptíveis fatores adventos que podem ocasionar riscos à qualidade de vida dos pacientes 

durante a administração de quimioterápicos. A assimilação e o manejo imediato dos 
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sinais/sintomas associados à quimioterapia são relevantes para prover uma boa aderência ao 

tratamento, e prover segurança a saúde desse paciente. Os antineoplásicos são fármacos que 

interferem no ciclo celular e possuem determinado grau de citotoxidade, sendo classificados 

em quimioterápicos vesicantes, que quando ocorre o extravasamento causam reações que 

podem levar a necrose na região; irritantes, essas mesmo que administrada de forma correta é 

passível a reações como dor, ardor, inflamação do vaso sanguíneo; e não vesicantes, que não 

causam qualquer agressão tissular. O extravasamento dos quimioterápicos necessita de 

condutas imediatas que são: interromper imediatamente infusão sem retirar dispositivo 

venoso; aspirar ao máximo de volume da droga extravasada; retirar dispositivo venoso 

elevação do membro verificar droga infundida identificar sinais e sintomas  iniciar 

compressas quentes no local de 15 a 20 minutos 4 vezes ao dia no caso de drogas vezicantes, 

e, compressa fria se o extravasamento for devido quimioterapia irritante. Quanto as reação 

adversa diante anafilaxia o enfermeiro deve: interromper prontamente a infusão do 

antineoplásico; instalar solução isotônica e aumentar a vazão; contatar o médico; verificar os 

sinais vitais; se diagnóstico de enfermagem padrão respiratório ineficaz instalar oxigênio 

máscara de venturi a 10 litros/minutos; registrar o incidente no prontuário do cliente e livro de 

ocorrência conforme protocolo institucional; também  é relevante que o enfermeiro diferencie 

entre a irritação causada por QT irritante ou vesicante. De acordo com a Resolução-RDC/ 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 220, de 21/09/2004 refere a 

diminuição de riscos químicos também aos profissionais na administração da quimioterapia. É 

obrigatório ao enfermeiro à utilização de equipamentos de proteção individual como: avental 

de frente fechado com manga longa e punho com elásticos, bem como a utilização de luvas 

descartáveis e impermeáveis, óculos de proteção, proprés, toucas e máscara de carvão ativado. 

Ainda nas precauções, deve-se atentar para o manuseio correto dos equipamentos como 

medicação, descarte e transporte dos materiais de resíduos fisiológicos e químicos. Além de 

conter no setor a caixa de extravasamentos com dispositivos contendo EPI`s e chuveiro 

próximo ao setor no caso de intercorrências com o profissional. Para obter êxito durante esse 

processo, é importante considerar intervenções como: triar a melhor área para puncionar, com 

vistas às veias calibrosas; orientar o paciente quanto a movimentação do membro; observar o 

acesso venoso durante a infusão e, primordialmente, orientar os pacientes sobre os 

sinais/sintomas de possível extravasamento. Outrossim, é competência do enfermeiro 

identificar situações susceptíveis sobre reações adversas durante a quimioterapia, prevenir e 

gerenciar o plano de cuidado de forma adequada, para tanto, é relevante elaborar diretrizes 

sistemáticas e deliberadas que viabilizem o manuseio das drogas sem abster-se da 

integralidade de cada paciente. CONCLUSÃO: Com base no levantamento das informações 

obtidas na pesquisa, foi possível observar relativo desconhecimento por parte dos 

profissionais de enfermagem quanto aos cuidados emergenciais que devem ser tomados diante 

o extravasamento dos quimioterápicos, necessitando por conseguinte, explorar mais a 

educação permanente nos serviços de saúde a fim de buscar capacitação, o que pode resultar 

em profissionais habilidosos nas etapas terapêuticas, concomitantemente, nas ocorrências 

provenientes dos agentes quimioterápicos, é possível prover assistência segura para o binômio 

profissional/paciente, pois, no instante em que o profissional entende os saberes atualizados, 

que vigora a responsabilidade na execução de seu trabalho. Ressalta-se o papel do enfermeiro 

como colaborador no cuidado evitando efeitos adversos, como agente minimizador de danos. 

É de suma que esse profissional tenha acesso ao conhecimento atualizado sobre os 
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tratamentos, independente de qual seja a instituição, para contribuir com uma assistência de 

qualidade, humanizada e integral. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Oncologia. Quimioterapia. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento humano apresenta características peculiares abrangendo 

fatores socioeconômicos, grau de escolaridade, gênero e acesso aos serviços de saúde. 

Entretanto, nos países desenvolvidos, o envelhecimento é compreendido como transição 

epidemiológica para a qual são tomadas intervenções e estratégias na assistência, contribuindo 

através de melhorias nos serviços de saúde pública. Em virtude dos progressos tecnológicos e 

no meio assistencial que favoreceram o envelhecimento saudável, a população de idosos 

acima de 60 anos apresentam boa qualidade de vida, inclusive, ativos na atividade sexual. 

Nota-se que o envelhecimento é acompanhado de preconceito social ao qual emerge a ideia 

que o idoso é fragilizado, ser assexuado e que não tem interação social. Porém esta população, 

além da vulnerabilidade para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), está sujeita a 

contaminação das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) exemplificada pela Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Esta possui como agente causador o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), que agride o sistema imunológico que exerce a função no 

organismo agindo contra infecções. Segundo dados epidemiológicos, o Brasil apresentou nos 

últimos 12 anos aumento nos casos de HIV na população de idosos acima de 60 anos, com 

notificação de 28.122 casos entre os anos de 1980 e 2016. Os idosos que possuem atividade 

sexual são vulneráveis a contaminação com IST ou HIV. Importante salientar outro fator 

preocupante, a deficiência dos profissionais de saúde em conversar durante anamnese sobre 

atividade sexual resultando diagnóstico lento.  Assim, torna-se importante a 

interdisciplinaridade na equipe que assiste o idoso infectado pelo HIV, estimulando as 

práticas de saúde, avaliando o estereotipo da enfermidade e a sexualidade do idoso.   

Mediante o acometimento da infecção do HIV nos idoso, é necessário a importância e 

valorização das atividades promocionais e preventivas no âmbito da saúde (SILVA et 

al.,2015). Salienta-se a importância das atividades preventivas com idosos abordando 

temáticas sobre atividade sexual nessa faixa etária e, os riscos para contaminação de IST ou 

HIV. Mediante ao exposto, objetivou-se demonstrar a importância das orientações sobre HIV 

nos idosos. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. A pesquisa 

foi iniciada entre os meses de janeiro a abril de 2018. Os artigos foram pesquisados nas bases 

de dados BDENF (Base de dados de Enfermagem) e LILACS (Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde). Para seleção dos artigos foram utilizados os seguintes 

descritores localizados no DECS: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 

Envelhecimento, Vulnerabilidade em saúde e Sexualidade. Contudo, para os cruzamentos 

foram utilizados os operadores booleanos AND e OR. Durante a busca dos artigos científicos, 

foram empregados critérios de inclusão texto completo em língua portuguesa, ano de 

publicação entre 2014 a 2018, manuais do Ministério da Saúde. Os critérios de exclusão 

foram textos incompletos, tese, dissertações, idiomas em inglês e espanhol. Após a seleção 

dos artigos foram feitos leitura pertinente ao tema e que correspondia à questão de pesquisa 

totalizando 12 artigos científicos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O Brasil demonstra 

avanço no quantitativo da população idosa acometida pelo HIV, visto que a sexualidade para 

ser discutida nesse público apresenta tabus e a deficiência dos profissionais de saúde durante 
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o processo assistencial. Assim é necessário que os últimos busquem estratégias e reflexões 

sobre a temática direcionada aos idosos. A abordagem do tema sexualidade com os idosos 

desencadeia enumeras reações positivas e negativas, pois a sexualidade e um assunto amplo e 

envolve comportamentos, sentimentos e a relação de gênero, porém, os idosos conceituam 

como atos de nudez e troca de caricias.  O HIV está incidindo nos idosos com idade de 60 a 

64 anos, prevalência em ambos os sexos, mas os homens são mais infectados, porém, a 

parcela de idosas infectadas mostra-se com percentual de 9,10%. A prevalência de idosos 

infectados pelo HIV, compreende uma abordagem da temática envolvendo diversos grupos. 

Consequentemente abranger a complexidade dos usuários idosos infectados e os idosos que 

correm risco a ser contaminados faz emergir vários questionamentos e preocupações mediante 

seu relacionamento com a sociedade, preconceito e a transmissão. Além disso, os idosos têm a 

concepção de que não são vulneráveis para contaminação das ISTs,  principalmente quando se 

refere ao HIV e, nesse contexto, torna-se primordial o dialogo dos profissionais de saúde 

referente à sexualidade e os meios de prevenção. Existem estratégias com materiais impressos 

paradidáticos informativos sobre a importância das informações sobre ISTs e o HIV, 

principalmente com os grupos de idosos que são vulneráveis, tendo em vista as dificuldades 

que os profissionais de saúde têm para abordar a temática. O idoso sofre impactos 

emocionais, logo após o diagnóstico e ficam receosos para atividades sexuais, relatando 

sentimentos de perigo grave no seu relacionamento. A redução ou ausência da atividade 

sexual do idoso soropositivo envolvem condições físico patológica, fisiologia do 

envelhecimento e o preconceito despertando um sentimento de deslealdade no 

relacionamento. Os autores referenciam a importância da prevenção do HIV na terceira idade, 

porém existe incoerência de conhecimentos vindos dos idosos, mesmo que seja diagnosticado 

com HIV, há receios para o uso do preservativo. É pertinente compreender que o uso do 

preservativo na terceira idade envolve questões relacionadas ao modo de usar, ação de ereção, 

medo de implantar no relacionamento e, a maioria dos idosos enxergam o preservativo com 

uma única utilidade: prevenir a gravidez, assim o uso do Viagra nas relações sexuais 

desprotegidas pode contribuir para maior parcela de contaminação com as ISTs. O medo e o 

sentimento desencadeado pelo idoso diagnosticado com HIV apresenta concepção de que será 

o fim da vida, apresentam receio de que seus familiares saibam, o medo da transmissão e do 

preconceito da sociedade. Assim existem os casos de idosos diagnosticado com HIV que 

apenas revelam para os familiares ou cônjuges negando a outras pessoas, amedrontados pela 

descriminação social. O diagnóstico e a realização da sorologia anti-HIV com sorologia 

positiva aponta para a ligação entre o idoso e a profilaxia, levando em consideração que não 

diminuem a incidência, mas contribui para orientação do uso do preservativo. É imperativo o 

dialogo claro e objetivo, mostrando os riscos da transmissão, as dificuldades e possibilidades 

em conviver com HIV, a adaptação do idoso a profilaxia, convivência com os familiares e 

cônjuges ou iniciar o novo relacionamento, adaptação para uso de preservativo e os medos 

referente à transmissão da doença. O profissional precisa entender que o preconceito assola o 

idoso soropositivo e, a maioria dos idosos apresentam lacunas aos conhecimentos referentes à 

transmissão, prevenção e a profilaxia da referida doença. Contudo, o fortalecimento das 

políticas públicas de saúde e a inovação das atividades promocionais com o público da 

terceira idade enriquece os conhecimentos acerca das ISTs, principalmente o HIV levando em 

consideração a reavaliação. A vulnerabilidade pode ser reduzida mediante a mudança do olhar 

dos profissionais de saúde relacionado à saúde do idoso de forma holística, trabalhando em 

conjunto com interdisciplinaridade, referente o HIV fortalecendo as políticas públicas de 
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saúde. Para conviver com HIV, deve ser desmitificado a visão do usuário com 

comprometimento do seu estado de saúde, assim como é importante entender que o idoso 

pode viver de forma intensa, tendo boa qualidade de vida, mediante articulação da profilaxia, 

apoio psicológico dos familiares e a confiança da equipe multidisciplinar.    Em meio às 

dificuldades vivenciadas pelos profissionais de saúde mediante trabalhar as atividades 

promocionais e preventivas com os idosos a respeito do HIV, o momento da anamnese, 

solicitação da sorologia anti-HIV e a notícia do diagnostico, momento desesperador faz 

emergir a reflexão sobre a importância de o tema ser trabalhado no meio acadêmico, 

preparando os futuros profissionais com visão holística e humanescente, superando o modelo 

biomédico. CONCLUSÃO: Com o aumento da expectativa de vida associado às políticas 

públicas de saúde e avanços tecnológicos na área da saúde, é importante salientar que o 

envelhecimento passou a ser vivenciado com boa qualidade de vida, mesmo com o 

acompanhamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). O envelhecimento 

envolve questões psicológicas, físicas e sociais, entretanto é possível notar que os idosos 

passam a vivenciar o envelhecimento de forma ativa. A sexualidade na terceira idade deve ser 

avaliada e dialogada de forma clara e objetiva, mediante as epidemias de ISTs a qual se 

destaca o HIV, tendo em vista que os idosos e profissionais de saúde enfrentam problemas 

para discussão da temática.  No que concerne no meio assistencial e as evidências 

demonstrados nos dados epidemiológicos sobre o HIV na terceira idade, surge a necessidade 

dos gestores e profissionais de saúde criarem estratégias voltadas para este público através de 

cartilhas, conversas mediadoras e interdisciplinaridade voltadas para o uso de preservativos, 

sorologias e os diagnósticos. O idoso diagnosticado com HIV deve ser orientado e assistido 

pela equipe multidisciplinar e o primordial apoio dos familiares, incentivando para prevenção 

e transmissão e a profilaxia, assim desmitificando aquele olhar de uma paciente enfermo e 

mostrando que este pode viver em interação social.     
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