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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) leitor(a) 

A Revista Caminhos é uma publicação online do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi. Nesta edição trimestral do Dossiê Saúde, 
temos a satisfação de apresentar aos leitores artigos científicos e resenhas inéditos, que abordam 
os mais diversos temas relacionados a esta área de conhecimento. Nosso maior objetivo é trazer 
importantes reflexões e contribuições científicas, para que desta forma o conhecimento possa 
favorecer práticas mais construtivas e igualitárias dentro da nossa sociedade. 

Já no seu primeiro artigo, A qualidade de vida de quem estuda para cuidar: o que dizem 
as Pesquisas realizadas com estudantes de medicina sobre sua Saúde, os autores identificaram, 
por meio de uma análise bibliométrica de artigos publicados no SciELO entre 2006 e 2018, as 
produções científicas sobre a saúde dos estudantes de graduação de Medicina no Brasil. 

O objetivo do segundo artigo, Assistência de enfermagem às principais morbidades 
em unidade de terapia intensiva neonatal, é o de realizar um levantamento na literatura sobre 
as principais morbidades em UTIs neonatais e a assistência de enfermagem disponibilizada. 

Em seguida, o artigo Psicólogo no contexto do Núcleo Ampliado de Saúde da Família: 
diretrizes de atuação (NASF-AB), busca identificar e caracterizar a atuação do psicólogo 
inserido no NASF-AB. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritivo-exploratória.  

No quarto artigo, o ensaio teórico O cuidador leigo e a legislação que o ampara, os 
autores têm como proposta contextualizar a ocupação cuidador de idosos frente aos aspectos 
legais que norteiam essa função por meio de  registos  científicos.

Na sequencia, o artigo Papel do educador físico na prevenção do overtraining em 
praticantes de musculação, descreve, por meio de uma pesquisa bibliográfica, as contribuições 
que o educador físico pode dar aos praticantes de musculação no que se refere ao overtraining. 

Em seguida, em outro tema extremamente relevante, o artigo Prevenção da obesidade 
e promoção de saúde pelo profissional de educação física: programas no NASF, utiliza-se 
de uma revisão   bibliográfica  para analisar as possibilidades de atuação do Profissional de 
Educação Física na prevenção e controle da obesidade. 

Já́ no artigo Psicologia do esporte: promovendo saúde e construindo conhecimento, 
os autores tiveram como objetivo compreender de que forma a psicologia do esporte pode 
contribuir com os treinadores de esportes coletivos no aumento do desempenho de seus atletas. 

No oitavo artigo Qualidade de vida do cuidador de idosos, os autores têm como 
propósito identificar os principais aspectos que interferem na qualidade de vida das pessoas 
e relacioná-los com os cuidadores leigos. Esses objetivos foram alcançados por meio de um 
ensaio teórico organizado por meio do uso de técnicas de pesquisa de levantamento documental 
e análise de conteúdo.
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Na resenha Acessibilidade, inclusão e exclusão social no filme “Dá pra fazer”as autoras 
discutem a reforma psiquiátrica e os benefícios às pessoas com necessidades especiais e com 
transtornos mentais. Por fim, na resenha do filme Blue Jasmine, as autoras buscam estabelecer 
uma conexão entre seus elementos, a partir de uma perspectiva Fenomenológica-Existencial.

Como o leitor pode perceber, a Revista Caminhos – Dossiê̂ Saúde reúne uma coletânea 
de excelentes pesquisadores que pretendem compartilhar os resultados de suas pesquisas e 
construções. Certa disso, desejo a todos uma ótima leitura! 

Caroline Drehmer Pilatti 
Docente Titular da Disciplina de Análise do Comportamento – UNIDAVI 

Discente do Curso de Doutorado em Psiquiatria - IPq - Prodip - USP 
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A QUALIDADE DE VIDA DE QUEM ESTUDA PARA CUIDAR: O QUE DIZEM 
AS PESQUISAS REALIZADAS COM ESTUDANTES DE MEDICINA SOBRE 

SUA SAÚDE1

Tatiane Muniz Barbosa2

Augusto Fey3

Gabriela Bernardino Fey4 
Maria Luiza Amorim5 

RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi identificar produções científicas sobre a saúde dos estudantes de graduação de 
Medicina no Brasil. Utilizou-se como método a análise bibliométrica de artigos publicados no SciELO, entre 
2006 e 2018, valendo-se dos termos “saúde and qualidade de vida and estudantes de medicina”. Os dados indicam 
que 33% dos estudos foram publicados no ano de 2013 e 22% em 2010, sendo que 89% foram publicados na 
Revista Brasileira de Educação Médica e 11% na Revista da Associação Médica. Os artigos buscavam analisar 
e avaliar aspectos relacionados à qualidade de vida e saúde mental de estudantes de Medicina. Apontando que a 
qualidade de vida dos estudantes é positiva, entretanto esses relatam cansaço físico e emocional, dificuldades de 
adaptação à vida universitária e sintomas de ansiedade e estresse. Observam-se diferenças na qualidade de vida 
e na saúde ao se considerar gênero, fase da graduação e presença ou não de suporte social. Os estudos chamam a 
atenção para a escassez de pesquisas qualitativas e para a importância de apoio institucional referente ao cuidado 
psicológico e pedagógico. Os resultados corroboram a importância de práticas voltadas à saúde do estudante, 
sobretudo, na lógica da prevenção e da promoção em saúde. Considera-se que mais pesquisas sejam realizadas, 
a fim de compreender a percepção de estudantes e de professores sobre a relação entre saúde e vida universitária, 
com vistas a implementar estratégias resolutivas e integrais que contribuam para a formação técnica, humana e 
ética nos cursos de Medicina. 

Palavras-chave: Saúde. Qualidade de vida. Estudantes de Medicina.

ABSTRACT
The objective of this research was to identify scientific productions about the medical student’s health in Brazil. 
The bibliometric analysis of articles published in SciELO between 2006 and 2018 was used as method, using the 
terms “health and quality of life and medical students”. The data indicate that 33% of the studies was published 
in 2013 and 22% in 2010, of which 89% was published in the Brazilian Journal of Medical Education and 11% 
in the Journal of the Medical Association. The articles sought to analyze and evaluate aspects related to quality of 
life and mental health of medical students. Despites numbers report a positive life quality of the medical students, 
the students report physical and emotional tiredness, difficulties of adaptation to university life and symptoms of 
anxiety and stress. Differences in quality of life and health are observed when considering gender, the graduation 
phase and the presence or absence of social support. The studies call the attention for the shortage of qualitative 
searches and for the importance of a institutional support relating to the psychological and pedagogical care.  The 
results corroborate the importance of practices focused on student health, especially in the logic of prevention 
and health promotion. It’s considered that there are more researches to understand the perception of students and 

1 Pesquisa realizada como iniciação científica para o Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão -  
UNIDAVI.
2 Doutora em Saúde Coletiva, psicóloga. Docente do Curso de Medicina do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi).
3 Doutor em Ciências da Saúde, médico. Coordenador e Docente do Curso de Medicina do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). 
4 Acadêmica da 2ª fase do curso de Medicina do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí (Unidavi). 
5 Acadêmica da 2ª fase do curso de Medicina do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí (Unidavi). 
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teachers about the relation between health and university life, with sights to implement resolutive and integral 
strategies that would contribute to the technical, human and ethical training in the medical course. 

Keywords: Health. Quality of life. Medical students.

1 INTRODUÇÃO

A formação em Medicina pautada nas Metodologias Ativas contempla a construção 
de competências por meio de movimentos individuais e coletivos de estudos, conhecimentos, 
problematizações, pesquisas e tomada de decisões que repercutam em soluções para as 
necessidades e problemas em saúde da população. Assim, o papel do professor se organiza 
como facilitador/mediador desse processo com vistas ao alcance da formação de um profissional 
médico com características humanistas, reflexivas, críticas e generalistas (BERBEL, 2011; 
BRASIL, 2014).

De modo geral, as concepções das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs, 2014) 
e das Metodologias Ativas contribui com o desenvolvimento da autonomia do estudante, o 
rompimento com o modelo tradicional de educação e o favorecimento da avaliação formativa, 
do trabalho em equipe, da integração entre teoria e prática e do fazer multiprofissional (MITRE, 
et al., 2008; PAIVA, et al. 2016). Nesse sentido, a graduação em Medicina tende a oportunizar 
relações mais próximas entre professores e estudantes e assumir a importância do cuidado à 
saúde no ambiente acadêmico. 

Estudos indicam que relações de proximidade entre professor-estudante e estudante-
estudante são fator protetivo ao processo saúde doença. Por outro lado, o cenário atual da 
vivência universitária demonstra significativos índices de adoecimento estudantil, com 
sobrecarga de atividades, pressão social, atuações individuais e competitivas, precarização nas 
relações de trabalho. Aspectos esses que podem sugerir que as mudanças curriculares fazem 
sentido quando alinhadas às mudanças de paradigma na formação e na cultura da Instituição de 
Ensino Superior (IES). Demarcando, desse modo, que a questão sobre a saúde dos estudantes 
deve ser entendida sob uma ótica ampla e complexa que contempla as dimensões educacionais, 
sociais, econômicas, culturais, subjetivas e éticas (BARBOSA, FEY e TEIXEIRA, 2018; 
SIMESP, 2017; OLIVEIRA, 2014). 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi identificar produções científicas sobre a saúde dos 
estudantes de graduação de Medicina no Brasil. 

Pesquisas como essa tendem a responder demandas prementes na educação médica 
que pretende se pautar na formação crítica, reflexiva e humanista. A partir dos resultados dessa 
pesquisa, podem ser fomentados outros estudos que considerem o impacto do adoecimento 
acadêmico no mercado e carreira médica, na saúde mental dos médicos e na avaliação das 
escolas médicas. Acredita-se que a relevância social dessa pesquisa se dirige, sobremaneira, à 
possibilidade de incluir itinerários de cuidado em saúde (na lógica da prevenção e da promoção) 
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aos estudantes e aos professores, repercutindo na qualidade da formação. 
A importância dessa temática é expressada em diversas frentes, entre elas se destaca 

o Fórum Nacional de Serviços de Apoio ao Estudante de Medicina (FORSA), movimento da 
Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) que constantemente se ocupa em discutir 
acerca do desgaste da saúde dos estudantes de Medicina durante seu treinamento (risco ao 
burnout, suicídio, depressão e ansiedade) no ambiente de ensino, a fim de refletir sobre a saúde 
mental e propor intervenções institucionais e pessoais de promoção de resiliência. 

O interesse por essa temática de estudo se dá a partir da experiência docente marcada 
pelas características das Metodologias Ativas, pelas particularidades da formação em Medicina 
e pela sensibilidade dos professores em relação à saúde dos estudantes. Além disso, no 
cotidiano das atividades acadêmicas, os professores observam e ouvem queixas dos estudantes 
que indicam aspectos que impactam negativamente na qualidade de vida e na saúde, como: 
dificuldade de gerir o tempo; dificuldade em conciliar atividades de estudo e lazer; uso de 
medicamentos e álcool; sono e cansaço; relações competitivas, entre outros.

 Para as acadêmicas envolvidas nesta pesquisa a mobilização se refere ao fato de 
estarem inseridas no curso há pouco tempo (menos de 1 ano) e já perceberem cobranças desde 
o processo de ingresso à faculdade até o futuro ambiente de trabalho. Diante desse cenário, 
considera-se importante reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos estudantes, bem como 
valorizar ações que os mobilizem a lidar com os desafios desta jornada para que a vivência 
acadêmica seja saudável e produtiva.

2 METODOLOGIA

Essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica e o método utilizado foi 
análise bibliométrica de 9 artigos publicados na base de dados SciELO. A Scientific Electronic 
Library Online é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos 
científicos brasileiros, que conta o apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico) desde 2002.

 A varredura teórica, contemplou os anos de 2006 a 2018, consistiu na busca pesquisa 
de artigos, por todos os índices se utilizando os termos “saúde and qualidade de vida and 
estudantes de medicina”, entre os meses de abril e maio de 2019. A partir desses critérios de 
inclusão da amostra, foram encontrados apenas 9 artigos, ou seja, não houve artigos excluídos.

A análise de dados considerou as seguintes variáveis: objetivos, métodos e resultados 
da pesquisa; formação e filiação dos autores e revista, ano e idioma de publicação. A partir de 
leituras exaustivas dos artigos, destacaram-se unidades de registro frequentes e consideradas 
pertinentes às variáveis predefinidas. Esses dados foram organizados em quadros e analisados 
considerando as proximidades entre os temas e o diálogo com outros estudos científicos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao considerar os 9 artigos analisados, os dados indicam que 33% dos estudos foram 
publicados no ano de 2013 e 22% em 2010. Em relação ao idioma, 89% foi na língua portuguesa 
e 11% na inglesa, sendo que 89% foi publicado na Revista Brasileira de Educação Médica e 
11% na Revista da Associação Médica. Acerca dos autores, 38% tem graduação em Medicina 
e os demais em áreas diversas, mas prioritariamente na área da saúde. A filiação desses autores 
era de 64% em IES pública, 56% das IES situadas na região Sudeste do Brasil. Sobre o método 
de pesquisa, 67% dos estudos se caracterizou de cunho quantitativo e, de modo geral, buscava 
em seus objetivos analisar e avaliar aspectos relacionados à qualidade de vida e saúde mental 
de estudantes de Medicina, desde o 1º ao 6º ano do curso.

Quadro 1: Características dos estudos 

TÍTULO AUTORES E 
FORMAÇÃO

FILIAÇÃO 
DOS 

AUTORES

REVISTA DE 
PUBLICAÇÃO

ANO 
IDIOMA OBJETIVO DA PESQUISA

1-Qualidade 
de vida de 
estudantes 
de medicina: 
uma revisão

A. L.O. F. 
-Médico

M. C. F. B. - 
Médica

T. C. O. V. - 
Médica

 Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro 

Universidade 
Federal 
Fluminense

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2013 - 
Português

Revisão de literatura sobre 
a qualidade de vida dos 
estudantes de Medicina, 
por meio da análise de 
bibliografia, usando como 
descritores “qualidade de vida” 
e “estudantes de Medicina”, 
tendo como fonte de busca a 
Biblioteca Virtual em Saúde 
nas Bases Eletrônicas Medline, 
Lilacs, SciELO e PubMed, e a 
plataforma Mendeley.

2- Saúde 
Mental de 
Ingressantes 
no Curso 
Médico: uma 
Abordagem 
segundo o 
Sexo

M. R. B. M. - 
Fonoaudióloga

J. F. C. - 
Farmacêutico

L. A. R. B. - 
Fonoaudióloga

A. P. C. - 
Médico

Universidade 
Estadual de 
Montes Claros. 

Universidade 
Estadual de 
Montes Claros. 

Faculdades 
Integradas do 
Norte de Minas.

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2018 - 
Português

Avaliar globalmente a saúde 
mental dos acadêmicos 
ingressantes no curso médico, 
com ênfase em qualidade de 
vida, Transtornos Mentais 
Comuns, sintomas depressivos, 
nível de sonolência diurna e 
Burnout, segundo o sexo.
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3- Bem-
estar e busca 
de ajuda: 
um estudo 
exploratório 
entre 
estudantes de 
medicina do 
último ano

P. B. O. S. L. - 
Psicóloga

L. A. N. M - 
Médico

P. R. M. - 
Médico

P. L. B. - 
Psicóloga

Universidade de 
São Paulo.

Universidade 
Federal de São 
Paulo.

Revista da 
Associação 
Médica Brasileira

2011- 
Inglês

Dúvidas, competitividade 
e preparo para o exame 
de residência aumentam o 
estresse e a insegurança ao 
final do curso de medicina. O 
bem-estar é muito importante 
neste momento, mas sabe-se 
que os estudantes de medicina 
relutam em procurar ajuda, 
especialmente para problemas 
emocionais. Este estudo 
investigou a relação entre bem-
estar, necessidades percebidas 
e busca de ajuda em estudantes 
do último ano.

4- Qualidade 
de Vida de 
Estudantes de 
Medicina
medida pelo 
WHOQOL-
bref — UERJ, 
2010

A. C. S. C.- 
Médica

M. R. C. - 
Estatística 

Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro.

Fundação 
Oswaldo Cruz.

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2013 - 
português

Conhecer como o sexo, 
a forma de ingresso na 
faculdade, a presença de 
morbidade crônica referida, 
o ano de graduação e a 
classe econômica (variáveis 
de exposição para efeito da 
análise estatística) influenciam 
a QV do estudante de medicina 
da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(FCM/UERJ)

5-  Qualidade 
de Vida e 
Estresse 
Ocupacional 
em
Estudantes de 
Medicina

C. M. – 
Educadora 
Física 

A. C. A. G. 
- Educadora 
Física 

Z. M. - 
Educadora 
Física

S. R. P. – 
Bióloga

Universidade do 
Estado de Santa 
Catarina.

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2012 - 
português

Analisar a qualidade de vida 
e o estresse ocupacional 
de estudantes de Medicina 
matriculados no internato 
médico (último ano) em 
universidades públicas e 
privadas do Estado de Santa 
Catarina
(SC).

6- Qualidade 
de Vida de 
Estudantes de 
Medicina
da 
Universidade 
de Brasília

L. N. B. - 
Enfermeira

S. B. - 
Enfermeira

D. G. - 
Enfermeira

M. P. A.- 
estudante

A. C. O. C. - 
estudante

Universidade de 
Brasília.

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2013 - 
português

Conhecer a percepção sobre 
qualidade de vida de 84 
estudantes de graduação em 
Medicina da Universidade de 
Brasília.
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7- Qualidade 
de vida em 
cem alunos 
do curso de 
Medicina de 
Sorocaba – 
PUC/SP

J. C. R. D. - 
Médico

M. C. L. - 
Médica

C. M. Z. - 
Médica 

M. H. S. - 
Médica 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 
Paulo.

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2010 
português

Avaliar a qualidade de vida 
por meio do Whoqol-bref em 
estudantes do primeiro (50) 
e sexto (50) anos do curso de 
Medicina.

8- Qualidade 
de vida em 
estudantes 
de Medicina 
no início e 
final do curso: 
avaliação pelo 
Whoqol-bref

J. G. B. A. - 
Médico

M. T.

A. G. A.
J. N. F. 

Instituto de 
Medicina 
Integral Prof. 
Fernando 
Figueira, Recife. 

Faculdade 
Pernambucana 
de Saúde, 
Recife.

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2010 
português

Comparar a qualidade de vida 
de estudantes de Medicina do 
primeiro período e do último 
período do curso.

9- Estratégias 
de 
enfrentamento 
do estresse 
desenvolvidas 
por 
estudantes de 
Medicina da 
Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

R. Z. - 
Médico 

A. C. C. R. - 
Dentista

S. G.

Medicina 
da Família, 
Hospital 
Conceição, Porto 
Alegre.

Universidade 
Federal de Santa 
Catarina.

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2006 
Português

Apresentar dados relativos 
ao tema “Estratégias de 
enfrentamento do estresse”, 
na perspectiva de melhorar a 
qualidade de vida do estudante 
de Medicina. O tema proposto 
é apresentado com base na 
análise dos dados empíricos, 
relativos a depoimentos 
selecionados do conjunto de 
dados dos 25 participantes 
do estudo e no diálogo com 
a literatura. Entre os que 
desenvolveram estratégias, as 
apontadas incluíam valorização 
dos relacionamentos 
interpessoais e de fenômenos 
do cotidiano, equilíbrio entre 
estudo e lazer, organização 
do tempo, cuidados com a 
saúde, alimentação e o sono, 
prática de atividade física, 
religiosidade, trabalhar a 
própria personalidade para 
lidar com situações adversas 
e procura por assistência 
psicológica.

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

De modo geral, observa-se pouca publicação, 9 artigos em apenas duas revistas 
científicas e essas ligadas à área de formação médica Revista Brasileira de Educação Médica e 
Revista da Associação Médica Brasileira. Nos últimos anos há uma discreta publicação, desde o 
ano de 2013 houve somente uma publicação (em 2018). Diante disso, surgem questionamentos 
que perpassam se há interesse em pesquisar sobre esse assunto e se essas pesquisas têm 
implicação prática na configuração das reformas curriculares.

Verifica-se que a maioria dos autores dos artigos eram filiados à IES públicas, o que 
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denota a importância de fomentos públicos (fundações de amparo à pesquisa, por exemplo) e de 
tempo de dedicação dos professore/pesquisadores para a realização de pesquisas. Somando-se 
a isso, o fato de que na maioria das IES particulares ou privadas, os professores têm vínculos 
empregatícios por hora/aula (“horistas”) e suas tarefas se dirigem, principalmente, “a dar aula”. 

As IES particulares ou provadas, geralmente, oferecem condições precárias de 
trabalho, onde o professor é confrontado a ministrar duas ou mais disciplinas diferentes, 
atualizar seus conhecimentos e adaptar-se às inovações tecnológicas, com uma carga horária 
acima da jornada legal de trabalho. Entre os fatores do fortalecimento da pesquisa no contexto 
da educação superior se situa a necessidade de modernizar o ensino e como espaço de iniciação 
à produção do conhecimento; contudo, a pesquisa continua sendo esporádica nas IES brasileiras 
(GAMBOA, 2000; SOUSA FILHO, 2006; JILOU e CECÍLIO, 2015). 

A maioria dos estudos investigados buscou analisar e avaliar sobre a qualidade de vida, 
sendo que poucos alcançaram proposições de estratégias que visem a melhoria das condições 
das práticas acadêmicas e da qualidade de vida dos estudantes. Os estudos chamam a atenção 
para a escassez de pesquisas qualitativas e para a importância de apoio institucional referente 
ao cuidado psicológico e pedagógico (FEODRIPPE, BRANDÃO, VALENTE, 2013; LEÃO, et 
al., 2011; CHAZAN e CAMPOS, 2013; ZONTA, ROBLES, GROSSEMAN, 2006).

Desse modo, parece existir uma carência no que se refere ao desenvolvimento de 
recursos de enfrentamento para as situações vivenciadas na academia, com a instrumentalização 
de profissionais, serviços e ações que auxiliem o estudante no seu autoconhecimento e no 
enfrentamento de dificuldades enfrentadas (SILVA e HELENO, 2012; DAMASCENO, et al., 
2016).

Referente aos resultados dos artigos pesquisados, verifica-se que os estudantes relatam 
boa qualidade de vida, entretanto esses mesmos estudantes afirmam que sentem estresse, cansaço 
físico e emocional, dificuldades de adaptação à vida universitária e sintomas de ansiedade e 
estresse (MEDEIROS, et al. 2018; MEYER, 2012). 

Quadro 2: Resultados dos estudos
Título Resultados

1-Qualidade de vida de 
estudantes de medicina: 
uma revisão

O predomínio de artigos quantitativos e a escassez de qualitativos, além de poucas conclusões 
que poderiam motivar intervenções práticas, mostram que o tema necessita ser mais estudado 
e debatido.

2- Saúde Mental de 
Ingressantes no Curso 
Médico: uma Aborda-
gem segundo o Sexo

Foram avaliados dados de 101 estudantes ingressantes. O estresse esteve presente em 45,5% dos 
estudantes. A prevalência de sintomas depressivos em grau variado também foi significativa, 
afetando 43,6% dos estudantes. Houve diferença estatisticamente significante no componente 
mental da qualidade de vida e na presença de Transtornos Mentais Comuns entre homens e mu-
lheres. Uma parcela bastante significativa apresentou níveis patológicos de sonolência diurna, 
sintomas de Transtornos Mentais Comuns, sintomas depressivos de graus variados, exaustão 
emocional e despersonalização. Mais de um terço dos acadêmicos considera sua qualidade de 
vida ruim, tanto no domínio físico, quanto no mental. A qualidade do curso e da assistência à 
saúde requer um profissional humanizado e que busque boas condições de saúde. Por isso, é es-
sencial que as universidades discutam estratégias que visem à promoção de saúde e à prevenção 
de sintomas que comprometem a saúde mental dos acadêmicos.
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3- Bem-estar e busca de 
ajuda: um estudo explo-
ratório entre estudantes 
de medicina do último 
ano

Os estudantes relataram boa qualidade de vida (68%), mas apresentaram ansiedade (27%), de-
pressão (20%) e prejuízo no funcionamento social. Cinquenta e um por cento dos estudantes 
reconheceram as necessidades acadêmicas e 25% as necessidades psicológicas. Apenas uma 
parcela dos estudantes com ansiedade e depressão ou má qualidade de vida utilizou o apoio ins-
titucional. O sexo feminino, as necessidades psicológicas percebidas e os sintomas de ansiedade 
foram associados ao uso do Serviço de Saúde Mental. A satisfação com as relações de mentoria 
e as mudanças positivas foram associadas ao atendimento de Mentoring.

4- Qualidade de Vida de 
Estudantes de Medicina
medida pelo WHO-
QOL-bref — UERJ, 
2010

A idade média foi de 23 anos, sendo 61% mulheres, 43% cotistas (dos quais 64% mulheres) e 
20% referiu morbidade crônica. De 0-100, a média da QV referida foi 66 e da satisfação com 
saúde 62. Os menores escores de QV foram observados nos estudantes do sexo feminino, com 
morbidade crônica referida (MCR), que ingressaram por reserva de vagas, da classe C e do 
terceiro e sexto ano. Os resultados apontam para a necessidade de estudos qualitativos para 
aprofundar as informações sobre a QV dos estudantes da UERJ.

5-  Qualidade de Vida 
e Estresse Ocupacional 
em
Estudantes de Medicina

A pontuação média atribuída à qualidade de vida nos internos foi maior que a pontuação média 
do estresse ocupacional, e 80% das mulheres apresentaram escores altos (80,7%) no domínio 
social da qualidade de vida. Na análise do estresse ocupacional, o nível de estresse foi maior em 
homens (43,7%) na demanda de controle (autoridade sobre decisões), com 6,1%, não havendo 
diferença significativa nos escores de qualidade de vida e estresse ocupacional entre os sexos. Os 
estudantes apresentam qualidade de vida positiva, embora estejam submetidos a níveis elevados 
de estresse.

6- Qualidade de Vida de 
Estudantes de Medicina
da Universidade de 
Brasília

A percepção sobre qualidade de vida demonstrou que o domínio mais bem avaliado diz respeito 
às relações sociais e que o domínio com pior escore de avaliação foi o psicológico. As facetas 
capacidade de concentração, sono, grau de energia, capacidade para realizar atividades do dia a 
dia e do trabalho, oportunidades de lazer e sentimentos negativos (mau humor, desespero, an-
siedade e depressão) influenciaram negativamente a qualidade de vida dos entrevistados. Estas 
estão intimamente ligadas ao desempenho no processo de formação e na realização das ativida-
des acadêmicas.

7- Qualidade de vida em 
cem alunos do curso de 
Medicina de Sorocaba – 
PUC/SP

A pontuação média dos alunos do primeiro e sexto anos (escala de 0-100) em cada domínio foi, 
respectivamente, de 77,9 e 76,8 (físico), 71,1 e 72,6 (psicológico), 70,2 e 77,8 (relações sociais) 
e 67,7 e 70,1 (ambiental). Houve diferença estatística entre os dois grupos apenas no domínio 
das relações sociais. Os resultados demonstraram pontuações altas em todos os domínios do 
Whoqol-bref, indicando uma boa QV nos grupos estudados. Os alunos do primeiro ano estão se 
adaptando à nova vida acadêmica, o que provavelmente contribuiu para sua menor pontuação 
no domínio das relações sociais.

8- Qualidade de vida 
em estudantes de Me-
dicina no início e final 
do curso: avaliação pelo 
Whoqol-bref

Os escores do domínio psicológico foram menores nos alunos do último período do que nos do 
primeiro período. Em relação aos escores do domínio físico, relações sociais e meio ambiente, 
não houve diferenças significativas entre os alunos do primeiro e do último período. Quanto à 
auto avaliação da qualidade de vida, os alunos do primeiro período apresentaram melhores re-
sultados (3,87 vs. 3,39; p < 0,001). Quanto à satisfação com a própria saúde, não houve diferença 
estatística; 3,94 vs. 3,62 (p = 0,099). Em conclusão, a qualidade de vida dos estudantes de Me-
dicina, quando avaliada pelo instrumento Whoqol-bref, sofre desgastes no domínio psicológico 
durante o curso médico.

9- Estratégias de en-
frentamento do estresse 
desenvolvidas por estu-
dantes de Medicina da 
Universidade Federal de 
Santa Catarina

A escola médica deve estar preparada e ter em foco esta preocupação, cuidando mais do 
estudante de Medicina, respeitando- o, escutando-o, ajudando-o a desenvolver estratégias que 
o preparem para lidar com a pressão que vivenciam no cotidiano acadêmico e profissional, bem 
como dando suporte psicológico e pedagógico de forma geral e em especial àqueles que passam 
por dificuldades.

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

A partir dos resultados das pesquisas, observa-se que os estudantes lidam com noites 
de sono; falta de lazer; cobrança por notas e resultados do próprio estudante, dos colegas, 
de professores e familiares; uso de medicamentos e álcool; alimentação inadequada (lanches 
rápidos e industrializados), entre outros aspectos ligados às condições básicas da vida e à 
dimensão psicológica (MEDEIROS, et al., 2018; CHAZAN e CAMPOS, 2013; BAMPI, 2013; 
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LEÃO, et al., 2011; ALVES, 2010).
Além disso, os estudantes se deparam com o desafio de organizar uma rotina de vida 

que abarque os compromissos da universidade (atividades curriculares e extracurriculares 
características da formação nas escolas médicas) e a “emancipação” de morar sozinho, pois 
muitos estudantes têm que sair de casa para estudar e se deparam com “afazeres domésticos” 
que muitas vezes não faziam em seus lares. Esse conjunto de mudanças afeta diretamente o 
comportamento e os aspectos emocionais dos estudantes (RAMOS-DIAS, 2010; ALVES, 
2010). 

Observam-se também, a partir dos resultados analisados, diferenças na qualidade de 
vida e na saúde ao se considerar aspectos de gênero, de fase da graduação e da presença, ou não, 
de suporte social. Mas, ressalta-se que as diferenças em relação ao sexo não foram significativas, 
enquanto que as relacionadas ao suporte social o foram. Percebe-se uma preocupação com os 
estudantes de medicina, do primeiro ao sexto ano, quando se fala em qualidade de vida e saúde 
mental, pois os índices de depressão e suicídio têm aumentado e são notícias cotidianas no meio 
acadêmico (MEDEIROS, et al., 2018; CHAZAN e CAMPOS, 2013; BAMPI, 2013; MEYER, 
2012; RAMOS-DIAS, 2010).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral os estudantes em formação médica afirmam ter boa qualidade de vida. 
Por outro lado, sentem falta de atividades de lazer, relatam sono e alimentação inadequados, 
sintomas de estresse, ansiedade e depressão, uso e abuso de drogas (lícitas e ilícitas) e pressão 
social. 

Observa-se que a avaliação da qualidade de vida, a partir de pesquisas quantitativas, 
foi o foco da maioria dos estudos aqui analisados. Estudos esses que deram pouca ênfase à 
proposição de estratégias de prevenção e promoção da saúde estudantil. Assim, os desafios para 
as escolas de medicina se direciona em investir em estudos qualitativos e ações propositivas 
de cuidado em saúde, no sentido de legitimar o apoio institucional como ferramenta resolutiva. 

Além da assistência por profissionais especializados, via escola médica, são apontadas 
outras estratégias para lidar com o estresse ocupacional, como a valorização dos relacionamentos 
interpessoais e de fenômenos do cotidiano, equilíbrio entre estudo e lazer, organização do 
tempo, cuidados com a saúde, alimentação e o sono, prática de atividade física, religiosidade e 
trabalhar a própria personalidade para lidar com situações adversas.

A presente pesquisa não possibilita generalizações, considerando o número pequeno 
de artigos analisados. Mas, suscita reflexões a respeito da importância de manter um equilíbrio 
entre o processo saúde doença e as “exigências” de estudo das escolas médicas e do investimento 
em novos estudos que aprofundem a temática e apontem caminhos e soluções no que se refere 
ao cuidado da saúde e qualidade de vida de estudantes de Medicina. 

Assim, pretende-se realizar uma pesquisa para conhecer a percepção de professores 
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sobre a saúde dos estudantes do curso de Medicina da UNIDAVI, com vistas a instrumentalizar 
os professores para a prevenção de agravos e promoção da qualidade de vida na IES. Além disso, 
buscar-se-á investigar junto aos estudantes do curso de Medicina da UNIDAVI as condições de 
saúde e qualidade de vida na qual se encontram, por meio do levantamento dos dados de casos 
atendidos pelo SAPEM (Serviço de Apoio Psicológico aos Estudantes de Medicina). 

Essas pesquisas tendem a contribuir com projetos maiores de melhoria da ambiência 
estudantil e com programas e políticas de convívio saudável entre os estudantes e os professores. 
Considera-se essencial a realização de mais pesquisas que visem compreender a percepção 
de estudantes e de professores sobre a relação entre saúde e vida universitária, com vistas a 
implementar estratégias resolutivas e integrais que contribuam para a formação técnica, humana 
e ética nos cursos de Medicina. 
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RESUMO
A neonatologia é uma especialidade dedicada a assistência do recém-nascido e pesquisa clínica na área, tendo como 
principal objetivo, reduzir as taxas de morbimortalidade.Para se compreender melhor a necessidade de cada recém-
nascido é necessário compreender suas nuancias, em termos de classificação para uma melhor conduta da equipe 
técnica.Promover assistência na UTI neonatal exige do enfermeiro conhecimento e responsabilidade, estando o 
cuidado permeado de tecnologia e bebês graves,a morbimortalidade neonatal em países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento é determinada principalmente, pelos diversos fatores de risco relacionados com as condições 
gerais de vida e o acesso aos serviços de saúde, que se alia diretamente ao pré-natal.Nesse contexto  o presente estudo 
objetivou realizar um levantamento na literatura, sobre as principais morbidades em unidade de terapias intensivas 
neonatais e a assistência de enfermagem. A atuação do enfermeiro  em unidade de terapia intensiva neonatal, não 
depende tão somente da equipe de enfermagem mas de uma equipe multiprofissional, que trabalhem em conjunto 
visando o bem estar do paciente.Morbidade neonatal no Brasil é um indicador  importante da qualidade dos 
serviços de saúde e que muitas vezes poderiam ser evitadas, em contrapartida esforços realizados pela enfermagem 
são notórios possibilitando novas e futuras perspectivas sobre o assunto seja fomentando subsídios teóricos para 
estudos, seja na prática profissional.

Palavras-chave: Neonatologia. Morbidade. Unidade de terapia intensiva neonatal.

ABSTRACT
Neonatology is a specialty dedicated to the care of the newborn and clinical research in the area having primary 
objective to reduce morbimortality rates. In order to better understand the need of each newborn and necessary 
understands their nuancies in terms of classification for a better conduct of the technical team Promoting care in the 
neonatal ICU requires the nurse knowledge and responsibility, being the care permeated by technology and serious 
babies. Neonatal morbidity and mortality in underdeveloped and developing countries is mainly determined by 
the various risk factors related to general living conditions and access to health services that are directly linked to 
prenatal care. In this context, the present study aimed to carry out a survey in the literature on the main morbidities 
in neonatal intensive care unit and nursing care. The role of nurses in a neonatal intensive care unit depends not 
only on the nursing team but also on a multiprofessional team that works together for the patient’s well-being. 
neonatal morbidity in Brazil is an important indicator of the quality of health services, which could often be 
avoided. It finds out that efforts made by nursing are notorious, making possible new and future perspectives on 
the subject, or by commenting on theoretical subsides for studies or in professional practice.

Keywords: Neonatology. Morbidity. Neonatal intensive care unit.
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1 INTRODUÇÃO

As Unidades de Terapia Intensiva, foram criadas a partir da necessidade de atendimento 
do paciente em estado crítico que exigia assistência e monitoração contínua de médicos 
e enfermeiros. Florence Nightingale, juntamente com 38 voluntárias, durante a guerra da 
Criméia no século XIX, procurou selecionar indivíduos mais graves, acomodando-os de forma 
a favorecer o cuidado imediato (LINO; SILVA; 2001).

Florence Nightingale diferenciou-se em seu método ao propor tratar pacientes graves 
em local separados dos demais distribuindo-os de acordo com a gravidade, criando os primórdios 
das Unidades de Terapia Intensiva que conhecemos hoje, reduziram de 40% para 2% a taxa de 
morbimortalidade dos soldados hospitalizados (AMIB, 2013).

A assistência relacionada à saúde da criança ao longo de décadas passou por intensas 
modificações em seu aspecto ao caracterizar o desenvolvimento infantil. As principais mudanças 
puderam ser percebidas ainda que muito lentamente até meados do século XX. No século XIX, 
as crianças não eram percebidas como um ser biopsicossocial, não existiam instituições que 
se dedicassem aos cuidados infantis, exceto algumas fundações, conhecidas como roda dos 
enjeitados, onde as crianças eram abandonadas e viviam em situações insalubres, ocasionando 
altas taxas de mortalidade infantil (ARIES, 2011).

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) apresentou-se como uma área de 
assistência aos recém-nascidos em estado crítico, altamente vulneráveis, que necessitam de 
cuidados especiais e contínuos, exigindo do profissional grande conhecimento científico, 
habilidade técnica e capacidade de realizar avaliações particularmente criteriosas desses 
pacientes (DUARTEI; ELLENSOHN ,2007).

No  Brasil a Unidade de terapia intensivista neonatal, teve início na década de 70, 
atualmente é uma unidade presente dentro do contexto hospitalar (KNOBEL;2003). 

De uma forma geral avanços são notoriamente percebidos durante o  período pós guerra  
que possibilitou saltos na questão da produção de novos antibióticos, terapias intravenosas, a 
realização da técnica da cateterização da veia umbilical, armazenamento sanguíneo, na década 
de 50 os estudo relacionados ao problemas respiratórios ganham força influenciado por Mary 
Ellen Avery com a comprovação de que a ventilação mecânica com adaptações das técnicas nos 
equipamentos utilizados em adultos poderiam ventilar os recém nascidos (DOWNES JJ,1992; 
LUSSKY RS,1999).

A preocupação com a assistência ao recém-nascido na área da saúde surgiu como um 
prolongamento da obstetrícia. Inicialmente, as unidades de atendimento ao recém-nascido tinham 
por finalidade a manutenção e restauração das condições de vitalidade do mesmo, a prevenção 
de infecções e a diminuição da morbimortalidade (SCOCHI, 2000). Dentre as principais 
comorbidades na uti neonatal citamos infecções, prematuridade distúrbios respiratórios, 
icterícia anorexia, hipóxia, distúrbio cardíaco e malformação congênita, convulsão.

Entre outros fatores as unidades de terapias intensivas de forma geral possuem um 
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caráter desafiador profissionais de maneira generalista estão expostos frequentemente a situações 
clínicas complicadas e que requerem atenção constante, intervenções rápidas e controle de seu 
próprio emocional, além de capacitações constantes devido as novas tecnologias que permeiam 
a cada ano o mercado voltado a saúde o que demonstra uma diminuição da sobrecarga sobre os 
próprios profissionais (ZUZEOLO, 2008).

Foi então que a partir da década de 90, inúmeras ações, como programas e políticas 
públicas foram criadas, com o objetivo de intervir nesta realidade a partir da mudança do modelo 
técnico-assistencial, com a ampliação do acesso aos serviços de saúde, e a desfragmentação da 
assistência e pela mudança com o cuidado às gestantes e aos recém-nascidos, com isso a taxa 
de mortalidade infantil referente às crianças menores de um ano reduziu nas últimas décadas no 
Brasil (MS,2012). Essa queda só foi possível pelas importantes mudanças ocorridas ao longo 
do século XX (ARIÉS, 2011).

A mortalidade neonatal compreende os óbitos que ocorrem ,desde o nascimento até 
27° dias de vida ,e a mortalidade pós-neonatal abrange os óbitos que ocorrem entre os 28° 
e o 364° dia de vida. O componente neonatal está condicionado às características biológicas 
maternas e fetais e de assistência ao parto, e o período pós-neonatal é resultante da interação das 
condições ambientais sobre a criança, sendo potencialmente evitável(MS,2004).

No Brasil a taxa de mortalidade infantil (TMI) encontra-se em declínio, apresentando 
uma redução de 20,5% entre os anos de 1996 e 2000 e de 27% entre 2000 e 2007.1 Além 
disso, as causas da mortalidade infantil alteraram-se nas últimas décadas, reduzindo-se as 
causas infectocontagiosas e elevando-se as causas perinatais, que são decorrentes de problemas 
durante a gestação, parto e nascimento(ARRUÉ,2013).

  Sabe-se que quanto menor a idade gestacional (IG), maiores são as taxas de mortalidade 
e morbidade, e consequentemente maior a chance da criança apresentar sequelas que poderão 
surgir à medida que se desenvolve. A imaturidade de órgãos e de sistemas vitais torna os recém-
nascidos (RNs) vulneráveis e mais susceptíveis ao desenvolvimento de complicações na sua 
saúde. No ano de 2010, as complicações decorrentes da prematuridade foram responsáveis por 
14% das mortes de crianças menores de cinco anos (BRASIL,2012).

Em Contrapartida o cenário de morbidade por causas evitáveis no Brasil, mostra que as 
estratégias governamentais implementadas por meio de política públicas, poderiam possibilitar 
a redução dessas causas que levam ao adoecimento neonatal e aos riscos de hospitalizações 
precoces, principalmente em unidades de terapia intensiva (MS, 2009).

A morbidade infantil consiste num dos principais indicadores de saúde, uma vez que 
permite medir a qualidade de vida de uma população, avaliar o nível de desenvolvimento e o 
acesso aos serviços de saúde. Assim, se considera de grande importância conhecer o perfil da 
mortalidade infantil, pois isso favorece o desenvolvimento de estratégias que possibilitem o seu 
controle (FISCHER,2007).

O estresse ocupacional na área da saúde está associado a situações específicas, como 
de relacionamento, conflito de funções, dupla jornada de trabalho, pressões exercidas pelos 
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superiores de acordo com a percepção do indivíduo e alterações que sofre dentro do contexto 
de sua atividade, essas situações podem ser fontes importantes de estresse e diminuição na 
qualidade dos serviços executados pela equipe de saúde intensivista (LAUTERT L, CHAVES 
EHB, MOURA GSS,1999);( SPINDOLA T, 1993) (TESCK, ECB, 1982).

Em relação a manutenção e restauração das condições vitais do neonato, estudos trazem 
como exemplo, a assistência de enfermagem para uma melhor prognóstico desse indivíduo. E 
nessa perspectiva gera a necessidade de conhecer quais os principais cuidados de enfermagem 
(diagnósticos e intervenções) na uti neonatal, diante das morbidades mais frequentes (SCOCHI, 
2000).

Diante dessa realidade é de suma importância uma assistência ao cuidado bastante 
complexo, resultante de modificações na ciência, tecnologias e áreas afins, sendo necessário a 
interação entre essa esfera e o paciente, permitindo assim uma maior segurança e bem-estar do 
mesmo (Fiocruz, 2012).

Face ao exposto  morbidade neonatal configura se como um tema complexo que 
permeia uma vasta área nesse sentido o presente estudo objetivou realizar um levantamento 
na literatura, sobre os principais morbidades em unidade de terapias intensivas neonatais e a 
assistência de enfermagem.

2 METODOLOGIA 

     Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, definida como aquela em que resultados  de  
pesquisas  sobre  um  determinado  assunto  ou  questionamento  são analisados e sintetizados, 
com o propósito de aprofundar o conhecimento sobre um tema em particular.
     Realizou-se levantamento de artigos científicos nas bases de dados Medline via  PubMed,  
Medline  via  Biblioteca  Virtual  de  Saúde  (BVS),  Scientific  Eletronic Library  Online  (Scie-
lo)  e  Literatura  Latino-Americana  e  do  Caribe  em  Ciências  da Saúde (Lilacs), tendo a 
busca de dados ocorrida em Abril/2018. Para a pesquisa foram utilizados descritores (Decs) e 
cruzados através do operador booleano “AND”, dispostos no quadro 1.



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 10 (n. 35), p. 20-32, jul./set. 2019.

24

Quadro 1 – Estratégias de busca para a consulta nas bases de dados

Cruzamento em inglês                   Cruzamentos em espanhol              Cruzamentos em português

Morbidity (DeCs) and 
Epidemiology (DeCs)

Morbidity (DeCs) and 
neonataologia (Decs)

Morbidity (DeCs) and Neonatal 
Intensive Care Unit (DeCs)

Premature Resuscitation (DeCs) 
and Morbidity (DeCs)

Morbidade (DeCs) y 
Epidemiología (DeCs)

Morbidade (DeCs) y neonatalogía 
(Decs)
Morbidade (DeCs) y Unidade de 
Neonatal Intensive Therapy (DeCs)

Rescem- Nascent prematuro 
(DeCs) y morbidade (DeCs)

Segurança do patient (DeCs) y 
Saúde da criança (DeCs)

Morbidade ( DeCs)  and 
Epidemiologia ( DeCs)

Morbidade ( DeCs) and 
neonataologia( Decs)

Morbidade (DeCs) and Unidade de 
terapia intensiva neonatal(DeCs)

Rescem- Nascido Prematuro ( 
DeCs) and Morbidade ( DeCs)
Segurança do paciente (DeCs)   and 
Saúde da criança ( DeCs)

Foram incluídos artigos que abordavam a temática morbidade neonatal relacionada a 
unidade de terapia intensiva e as ações da equipe de enfermagem e intervenções.

Artigos com o período de publicação a partir de  2006  sem  restrição  de  idiomas  
ou  país  de  publicação.  Quando  os  títulos  não continham todas as informações requeridas 
ou gerava alguma dúvida sobre o objeto de  estudo,  era  realizada  a  leitura  dos  resumos,  e  
quando  não  satisfeito,  a  leitura completa dos artigos para decidir sobre sua inclusão.

Foram excluídos os artigos que abordavam os aspectos relacionados a saúde publica e/
ou não abordavam o neonatal, que não estivessem adequados ao período proposto, que estudos 
de caso, manuais técnicos, monografias, dissertações e teses. Também Foram excluídos os 
artigos cujos resumos estavam indisponíveis e aqueles que não abordavam a temática proposta.

Após a pré-seleção dos artigos, por meio da leitura flutuante dos resumos uma segunda 
análise foi realizada, através da leitura minuciosa das publicações pré-selecionadas para decidir 
inclusão ou exclusão dessas produções, de acordo com critérios preestabelecidos.  Nesta etapa, 
o trabalho foi realizado por três revisores independentes, que utilizaram a técnica do consenso 
para seleção dos artigos a serem utilizados para a pesquisa.

Para melhor apresentação dos resultados das seguintes variáveis foram analisadas nos 
artigos selecionados: Título, autor ano de publicação do artigo; objetivo do estudo;Principais 
Resultados dos estudos; Principais morbidades neonatais e Conclusão .

Foram identificados 1.752 artigos com os descritores e termos livres diretamente 
relacionados ao tema, respeitando os critérios de elegibilidade, localizando-se, a partir desses, 
sete estudos referentes à morbidade neonatal em unidade de terapia intensiva e os cuidados 
de enfermagem que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, sendo definitivamente 
considerados para o estudo.

O Quadro 2 mostra a caracterização da análise dos artigos referente à o título, ano de 
publicação, objetivo de estudo, principais resultados, principais morbidades, fatores de risco.
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De acordo com a classificação, as pesquisas enquadram-se como artigos originais 
(n=7), sendo cinco com abordagem quantitativa, e dois com abordagem quanti-qualitativa, 
apresentando desenhos metodológicos diferentes.

Os artigos selecionados para a revisão apresentam ano de publicação entre 2006 e 
2017. Quanto ao local de publicação todas são brasileira.

3 RESULTADOS

Dentre os documentos encontrados, foram selecionados 07 artigos. A seguir temos 
uma planilha demonstrativa dos resultados.

Quadro 2 – Análise dos artigos sobre estudos selecionados.
Título, autor, ano, Objetivos Principais 

Resultados
Principais 
morbidades

Conclusão

Artigo 1

Associação Entre 
Realização de Pré- 
natal e Morbidade 
Neonatal.
BASSO e
SILVEIRA,2012.

Caracterizar a 
morbimortalidade 
de recém- nascidos 
internados na
unidade de terapia 
intensiva neonatal 
de um hospital 
de ensino do 
sul do Brasil 
e verificar a 
associação
das variáveis: 
realização 
do pré-natal, 
intercorrências
ao nascimento e
empo de 
permanência do 
recém-nascido na 
unidade.

Os dados 
foram submetidos 
à análise estatística. 
O índice de 
mortalidade da 
população estudada 
foi de 14,16%,
apresentando como 
principais causas de 
óbito parada 
cardiorrespiratória 
e a prematuridade, 
tendo como 
principais 
motivos de 
internação as causas
respiratórias e o 
baixo peso ao nascer.

Distúrbios 
respiratórios, 
Infecção, Tempo de 
internação, Baixo 
peso ao nascer e 
Prematuridade.

Apesar de a maioria 
das mães terem   
realizado o pré- natal 
ao cruzar esta variável 
com intercorrências 
ao nascimento não 
houve significância 
estatística. Já o tempo 
de internação na 
unidade apresentou 
significância 
estatística quando 
associado com a 
realização do pré-
natal.
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Artigo 2
Caracterizar  
a assistência 
de enfermagem 
ao recém-nascido 
de risco, 
de acordo com 
os cuidados 
realizados, 
os fatores 
que favorecem a
melhoria da 
assistência e 
a presença da 
família para a 
recuperação do 
bebê.

Atuação da Equipe 
de Enfermagem 
na assistência ao 
Recém-Nascido 
de Risco em um 
Hospital de Ensino

SILVA e
VIEIRA,2008.

A maioria 
  dos 
funcionários  
 não sabem 
definir NBde Riscos 
e dificuldades  
  
no atendimento, 
relataram a falta de 
Recursos humanos 
(12%); como 
facilitador  de 
trabalho em equipe 
(19%); há diferença 
na evolução 
do recém-nascido 
Com a mãe presente 
(77%); as ações 
praticadas são a 
orientação da rotina 
da unidade
e colocar o recém-
nascido com a mãe 
(17%).

Prematuridade, 
Infecção.

Identificou-se a 
necessidade de um 
melhor e eficiente 
dimensionamento 
da equipe de 
enfermagem e um 
serviço de educação 
continuada, que irão 
contribuir para uma 
assistência de melhor 
qualidade.

Artigo 3
Complicações não 
Clínicas  
de Ventilação 
Mecânica: 
ênfase no 
cuidado de 
enfermagem 
neonatal.

BARBOSA, 
CAMPOS e CHAVE 
S,2006.

Estudo visou
analisar as 
complicações não  
clínicas ocorridas 
na assistência 
ao recém-nascido 
em uso 
de ventilação 
mecânica.

Os resultados 
demonstraram que 
a obstrução do tubo 
por rolha Ocorreu 
em 14,3%,
seguido de 23,8% 
de sangramento por 
trauma, extubações 
acidentais 40,5%, 
lesões dérmicas em 
dois momentos 7,1.

Prematuridade 
Distúrbios 
respiratórios.

As complicações 
relacionadas 
à assistência 
ventilatória 
representam um 
desafio para a equipe 
multiprofissional que 
presta cuidados ao RN 
na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal

Artigo 4

Característica da 
Morbidade de 
Recém-Nascidos 
Internado em 
unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal.

ARRUÉ,2013.

caracterizar a 
morbimortalidade 
dos recém- 
nascidos(RN) 
internados 
 em 
uma Unidade de 
Terapia Intensiva 
Neonatal do sul 
do Brasil, no ano 
de 2004.

Tem-se a
prematuridade como 
o principal motivo de
internação e causa 
de óbito. Em 
relação à morbidade 
destacaram-se 
síndrome do 
desconforto
respiratório do RN,
distúrbios
hematológicos e
infecção neonatal.

Síndrome do 
desconforto 
respiratório,do 
RN, Distúrbios 
hematológicos, 
Infecção neonatal.

As afecções 
relacionadas à 
gestação e nascimento 
foram os principais 
motivos de 
internações.
Recomendam-se um 
acompanhamento 
pré-natal e pós-
natal de qualidade, 
intervenções 
qualificadas no parto 
e na assistência ao RN 
no intuito de diminuir 
os índices de
morbimortalidade 
neonatal.
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Artigo 5
Ocorreram 215
óbitos neonatais. A 
taxa de mortalidade 
neonatal ponderada 
foi de 11,1 por mil; 
10,1 por mil entre 
os nascidos de 
parto único e 52,2 
por mil entre os 
múltiplos. O
número 
ponderados de
casos que 
preencheram 
os critérios 
de morbidade 
neonatal near miss 
foi de 943. A taxa 
ponderada 
 de morbidade 
neonatal near miss 
foi de 39,2por mil 
nascidos vivos.

Morbidade 
Neonatal near miss 
Na Pesquisa 
Nascer no Brasil.

SILVA et al ,2014.

construir um
indicador de 
morbidade neonatal 
near miss

Prematuridade,baixo 
peso ao nascer, 
problemas 
respiratórios.

A taxa de morbidade 
neonatal near miss no 
inquérito Nascer no 
Brasil foi de 39,2 por 
mil nascidos vivos, 
três vezes e meia a 
taxa de mortalidade 
neonatal (11,1 por 
mil). O indicador de 
morbidade neonatal 
near miss foi capaz de 
identificar situações 
com alto risco de 
morte neonatal.

Artigo 6

A RNEBP 
apresentou média 
de 785,2g ± 
138,2g. 
A idade gestacional 
variou entre 22 
e 35 semanas e 
média de 26,8 
semanas. Dos 
admitidos na 
UTIN, 63 (39,9%)
receberam alta 
e 95 (60,1%) 
tiveram como 
desfecho. O tempo 
de internamento 
foi influenciado 
por morbidades 
como: persistência 
do canal 
arterial(PCA), 
hemorragia 
intracraniana e 
sepse. Síndrome 
do desconforto 
respiratório foi a 
morbidade 
mais
comum 157 
(99,4%).

Persistência do 
canal arterial 
(PCA), hemorragia 
intracraniana e 
sepse. Síndrome 
do desconforto 
respiratório foi  
 a morbidade 
mais comum,sepse, 
hipotermia, 
hipoglicemia e 
prematuridade.

Morbidade em 
Recém-Nascidos 
Prematuros 
de Extremo 
Baixo Peso em 
Unidade de 
Terapia Intensiva 
Neonatal.

SOUSA et al, 
2017.

determinar a 
prevalência 
das morbidades 
mais comuns  
em recém-nascidos 
de extremo baixo 
peso (RNEBP) 
internados em uma 
unidade de
terapia intensiva
neonatal (UTIN) e
avaliar a
influência dessas
morbidades no
tempo de
internamento.

As morbidades do 
aparelho respiratório, 
cardíacas, 
neurológicas e 
infecciosas foram 
as mais prevalentes, 
enquanto a PCA, 
hemorragia 
intracraniana e 
sepse foram as 
morbidades que 
influenciaram 
significativamente o 
tempo 
de internação.
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Artigo 7

Sobrevida e
Morbidade em
Prematuros com
Menos de 32
semanas de
Gestação na Região. 
Central do Brasil.

CASTRO, 
RUGOLO e 
MARGOTTO,2012.

Avaliar a
sobrevida e 
complicações 
associadas 
 à prematuridade  
de recém- 
nascidos com 
menos de 
32 semanas.

A sobrevida 
encontrada 
foi, respectivamente, 
52,5, 67,4 e 88,5%.
A partir da 26ª 
semana e peso≥700 
g, a sobrevida foi 
superior a 50%. 
A morbidade foi 
inversamente 
proporcional à idade 
gestacional, exceto 
para enterocolite 
necrosante  e =3,3;
IC95% 1,4–7,9) .

Síndrome do 
desconforto 
respiratórios, 
Prematuridade.

Sobrevivência superior 
a 50% ocorreu a 
partir da 26ª semana 
de gravidez e peso 
≥700g. A hemorragia 
pulmonar e a síndrome 
do desconforto 
respiratório 
foram preditores 
independentes de 
óbito. Há necessidade 
de identificar e instituir 
práticas para melhorar 
a sobrevida de 
prematuros extremos.

4 DISCUSSÃO

As publicações encontradas remetem uma similaridade entre pontos importantes que 
precisam ser levados em consideração quando se avalia questões de morbidade, para quais são 
essas morbidades e como elas estão sendo discutidas e solucionadas, nestas observasse um 
padrão de patologias que permeiam a unidade de terapia intensiva neonatal; a Síndrome do 
desconforto respiratório e a prematuridade aliados ao baixo peso ao nascer.

Trata-se de um tema que  mais e uma década possuem conclusões comuns seja na 
avaliação da morbidade neonatal associadas ao pré natal, complicações obstétricas ao tempo de 
internação em unidade de terapia intensiva neonatal.

Apesar dos estudos serem realizados no Brasil, atentando para nossa peculiar realidade 
socioeconômica e de desenvolvimento retrata, uma realidade mundial que a luta pela sobrevida 
desses neonatos, já que o indicador se morbidade permite que o pesquisador associe a maior 
mortalidade a morbidade mais incidente com a ressalva de que o número de morbidade e cerca 
de três  vezes maior que o de mortalidade.

Uma variável importante para se compreender um dos possíveis caminhos que levam 
a um diagnóstico de enfermagem segundo (SOUSA,2017) é baixa adesão ao controle de pré-
natal, visto que 86,1% das mulheres não haviam realizado um número de consultas igual ou 
superior a seis como preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para a grande parte dos casos, essas mortes perinatais podem ser consideradas evitáveis, 
por meio de serviços qualificados de assistência ao pré-natal, parto e puerpério. Com isso, o 
Ministério da Saúde (MS) implementou, em 1983, o Programa de Assistência Integral à Saúde 
da Mulher(PAISM), tendo como um dos objetivos aperfeiçoar o controle do pré-natal, parto e 
puerpério(GONSALVES,2008).

Quanto menor a idade gestacional (IG), maiores são as taxas de mortalidade e 
morbidade, e consequentemente maior a chance da criança apresentar sequelas que poderão 
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surgir à medida que se desenvolve (ROLNIK,2013).
A morbidade neonatal foi elevada, com frequência significativamente maior quanto 

menor a faixa de IG, exceto a ocorrência de pneumotórax, enterocolite necrosante e leucomalácia 
que não diferiu entre os grupo(CASTRO,RUGOLO e MAROTTO,2012).

Montanhole, Merghi e Jesus,(2011); em sua pesquisa abordam os estudos sobre a 
assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva neonatal os quais revelaram que, 
para os profissionais, o excesso de recém-nascidos internados, a gravidade deles e o número 
reduzido de enfermeiras dificultam o trabalho. Dessa forma, consideram que poderiam prestar 
cuidado mais detalhado.

Outro processo que poder vir a prejudicar a qualidade dessa assistência de enfermagem 
segundo a sobrecarga de trabalho administrativo gera insatisfação do profissional pela 
dificuldade em se dedicar ao cuidado direto do RN e às atividades de capacitação, conforme os 
depoimentos a seguir(MONTANHOLE MERGHI e JESUS,2011).

Segundo dados do (MS,2010) 64% dos óbitos neonatais ocorridos no Brasil poderiam 
ser evitados com a melhoria da qualidade da assistência prestada durante a gestação, parto e ao 
recém- -nascido.

Verificasse no estudo uma disparidade entre um fator de risco e uma morbidade comum, 
a prematuridade e síndrome do desconforto respiratório respectivamente que corroboram 
para o aumento da permanência desse neonato na unidade de terapia intensiva, sendo assim a 
promoção da saúde na unidade de terapia intensiva neonatal precisa ser incentivada, de forma 
que contribua nos processos de enfermagem, é na humanização, sendo esta última pauta de 
inúmeros estudos e estratégias de saúde a enfermagem em unidade de terapia.

Segundo diversos estudos, como afirma BARBOSA,CAMPOS e CHAVES,(2006). 
tem papel decisivo O cuidado a ser implementado precisa ser exercido em sua totalidade, com 
o intuito de otimizar as intervenções de enfermagem, a fim de favorecer o bem-estar físico e 
psicológico do neonato.

Um outro ponto a ser levado em consideração analisado por em seus estudos e o alto 
índice de morbidade neonatal para aqueles que nasceram em capitais do que para os nascidos 
em cidades não-capitais. A alta disponibilidade de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) 
neonatal está associada com elevada e precoce detecção de doenças respiratórias no recém-
nascido.

O estudo realizado por SILVA e VIEIRA,(2008)relata quanto as dificuldades e das 
facilidades, encontradas pela equipe de enfermagem a partir da respostas dos enfermeiros 
que participaram as,(44%) relataram falta de recursos humanos,(12%) falta de materiais e 
equipamentos,(12,00%) o acesso venoso e o envolvimento familiar e (12%) relataram não 
encontrar dificuldades. As facilidades encontradas para(19,06%) funcionários é o trabalho 
em equipe, (19,06%) relataram médicos capacitados 24 horas e (14,28%) relataram médico e 
enfermeiro à disposição.

O estudo demonstra um fator que já é uma discussão importantes na saúde mediada 
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pelo Ministério da saúde a importância do acompanhamento do pré natal para a diminuição da 
morbidade neonatal que é realizada pelo enfermeiro(a), em sua grande totalidade nos serviços 
de atenção publica.

Esse estudo evidencia também a necessidade dos enfermeiros, como profissionais 
atuantes com a promoção da saúde, visem estratégias que possibilitem o acolhimento e o acesso 
da gestante ao acompanhamento pré-natal de qualidade, e no que pressupõem ao enfermeiro 
de unidade intensiva neonatal por partilharem com os familiares a maior parte do tempo em 
assistência ao neonato vai além do planejamento e organização do serviços adaptados  as 
diferentes normativas hospitalares.

   Mas sim em um gerenciamento de uma equipe, humanização de uma família,habilidade 
e comprometimento  com os procedimentos realizados visando não só a qualidade da assistência 
como também o menor tempo de internação diminuindo os fatores de risco que agravam a 
morbidade para o óbito neonatal.

5 CONCLUSÃO 

O estudo evidencia que as principais morbidades em unidade de terapia intensiva 
neonatal estão relacionadas a distúrbios respiratórios e baixo peso ao nascer tendo como 
principal fator de risco a prematuridade.

Observa-se também  a importância do papel do  profissional de enfermagem para 
diminuir a incidência de morbidade neonatal e minimizar os riscos da mortalidade em 
consequência de uma morbidade agravada na unidade de terapia intensiva neonatal.

A atuação do enfermeiro em unidade de terapia intensiva neonatal,não depende tão 
somente da equipe de enfermagem mas de uma equipe multiprofissional, que trabalhem em 
conjunto visando o bem estar do paciente, por outro lado a unidade de terapia muitas vezes 
tende a ser um lugar hostil e frio, onde a alta tecnologia se faz soberana, os processos de 
enfermagem chegam a serem automáticos e o dimensionamento de profissional chega a ser 
insuficiente, aliado a isso absenteísmos de gestantes no pré natal servido de saúde publica, são 
pontos a serem superados para a eficiência da assistência.

A morbidade neonatal no Brasil é um indicador  importante da qualidade dos serviços 
de saúde,  morbidades estas que muitas vezes poderiam ser evitadas. é esforços realizados 
pela enfermagem são notórios possibilitando novas e futuras perspectivas sobre o assunto seja 
comentando subsídios teóricos para estudos seja na prática profissional.
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 PSICÓLOGO NO CONTEXTO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA: DIRETRIZES DE ATUAÇÃO1

Maísa Hodecker2

Talissa Palma Muller3

RESUMO
Este estudo teve por objetivo identificar e caracterizar a atuação do psicólogo inserido no Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família a Atenção Básica (NASF-AB). Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, de objetivo 
descritivo-exploratório. Foi aplicado um roteiro de entrevista em duas profissionais psicólogas com experiência 
comprovada em dois NASFs da Região Sul do Brasil. O trabalho do psicólogo nos NASFs foi caracterizado como 
retaguarda, ou apoio matricial. Ficou nítido que as psicólogas apresentam que deve-se haver responsabilidade e 
dispor de diversos conhecimentos práticos-teóricos diante da complexidade do atendimento em Saúde da Família. 
De modo geral, o NASF deve ser constituído por equipes multiprofissionais e atuar de maneira complementar, o 
que também se caracteriza como um embate devido aos problemas de comunicação que essa atuação gera entre 
os profissionais de áreas distintas. Contudo, a atuação multiprofissional quanto instalada de modo eficaz gera o 
compartilhamento de saberes e atendimentos resolutivos.

Palavras-chave: Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Atuação. Psicologia. Estratégia de 
Saúde da Família.

ABSTRACT 
This study aimed to identify and characterize the performance of the psychologist inserted in the Extended Core 
Family Health Care (NASF-AB). This is a qualitative research, with a descriptive-exploratory objective. An 
interview script was applied to two professional psychologists with proven experience in two NASFs in Southern 
Brazil. The work of the psychologist in the NASFs was characterized as rearguard, or matrix support. It was clear 
that the psychologists present that there should be responsibility and have diverse theoretical-practical knowledge 
in view of the complexity of Family Health care. In general, the NASF must be made up of multiprofessional teams 
and act in a complementary manner, which is also characterized as a clash due to the communication problems 
that this activity generates among professionals from different areas. However, the multiprofessional performance 
when installed effectively generates the sharing of knowledge and resolute care.

Keywords: Extended Family Health Center and Primary Care. Acting. Psychology. Family Health Strategy.

1 INTRODUÇÃO

É mediante a Portaria GM nº 154 de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de 
março de 2008, que o Ministério da Saúde concebe o Núcleo Ampliado de Saúde da Família a 
Atenção Básica (NASF-AB). O principal objetivo consistiu em apoiar a inserção da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o escopo das 

1 Trabalho institucional desenvolvido no Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE).
2 Mestranda em Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: maisa_hode-
cker@hotmail.com
3 Orientadora. Professora de Psicologia no Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE).



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 10 (n. 35), p. 33-50, jul./set. 2019.

34

ações da Atenção Básica, assim como aumentar sua resolutividade, reforçando os processos de 
territorialização e regionalização em saúde (BRASIL, 2008).

Os princípios que norteiam a saúde pública nacional e o trabalho no NASF se 
decompõem em doutrinários (universalidade, integralidade e equidade) e organizativos 
(regionalização, descentralização político-administrativa e participação popular). Além disso, 
as equipes que compõe o NASF possuem diretrizes específicas para as suas ações, a saber: 
“ação interdisciplinar e intersetorial, educação permanente em saúde dos profissionais e da 
população, desenvolvimento da noção de território, integralidade, participação social, educação 
popular, promoção da saúde e humanização” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 07), isto 
é, os processos de trabalho dos NASF são centrados no território de sua responsabilidade, e 
sua organização deve priorizar “o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de 
saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os profissionais 
envolvidos [...]” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 07-08).

A Portaria supracitada traz como pressupostos as políticas nacionais diversas, tais 
como: de Atenção Básica, de Promoção da Saúde, de Integração da Pessoa com Deficiência, de 
Alimentação e Nutrição, de Saúde da Criança e do Adolescente, de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher, de Práticas Integrativas e Complementares, de Assistência Farmacêutica, da Pessoa 
Idosa, de Saúde Mental, de Humanização em Saúde, além da Política Nacional de Assistência 
Social. Visto as inúmeras ações possíveis dos psicólogos inseridos nesse contexto, ressalta-se a 
atuação de modo a desenvolver atividades físicas e práticas corporais, proporcionar educação 
permanente em nutrição, contribuir para a ampliação e valorização da utilização dos espaços 
públicos de convivência, implementar ações em homeopatia e acupuntura para a melhoria da 
qualidade de vida, promover ações multiprofissionais de reabilitação para reduzir a incapacidade 
e deficiências, permitindo a inclusão social, atender usuários e familiares em situação de 
risco psicossocial ou transtorno mental, criar estratégias para abordar problemas vinculados à 
violência e ao abuso de álcool e apoiar as equipes do SF na abordagem e na atenção aos agravos 
severos ou persistentes na saúde de crianças e mulheres, entre outras ações (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2009)

O NASF tem por objetivo apoiar, ampliar e aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde 
na Atenção Básica/Saúde da Família. Seus requisitos são, além do conhecimento técnico, a 
responsabilidade por determinado número de equipes de SF e o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas ao paradigma da Saúde da Família. Deve estar comprometido, além disso, com a 
promoção de mudanças na atitude e na atuação dos profissionais da SF e entre sua própria equipe 
(NASF), incluindo na atuação ações intersetoriais e interdisciplinares, promoção, prevenção, 
reabilitação da saúde e cura, além de humanização de serviços, educação permanente, promoção 
da integralidade e da organização territorial dos serviços de saúde. O NASF deve ser constituído 
por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem no 
apoio e em parceria com os profissionais das equipes de Saúde da Família com foco nas práticas 
em saúde nos territórios sob responsabilidade da equipe de SF (FURTADO, CARVALHO, 
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2015).
Devido às diversas formas de abordagem, o psicólogo se depara com o desafio de 

ter que articular as diversas áreas da psicologia (escolar, clínica, social, organizacional e do 
trabalho, comunitária, etc.) e complementar o conhecimento teórico e técnico com temáticas 
que referem-se à gestão de serviços, políticas públicas e saúde coletiva. Além disso, percebe-
se que a demanda por profissionais polivalentes caracteriza-se como uma das marcas da 
contemporaneidade. Com relação a este aspecto, Zanelli (2002, p. 143) afirma que “as mudanças 
do ambiente de trabalho estão exigindo, em muitos aspectos, reconceitualizar as organizações 
e o próprio significado de ser profissional”. Ressalta-se a necessária construção de uma prática 
interdisciplinar na qual os conhecimentos específicos da psicologia sejam deslocados para uma 
dimensão coletiva, visando o apoio e a formação das equipes SF (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2014).

A atuação do profissional de Saúde Mental na promoção da saúde, uma vez instalada e 
tecida essa rede NASF/ESF, é fundamental para a construção e desenvolvimento de um método 
clínico ampliado, isto é, uma clínica do social que incluiria a investigação e a intervenção 
contínuas frente a problemáticas vinculadas à constituição de cada território e à construção 
de diferentes modos de subjetividade no cerne desses territórios. Portanto, no âmbito de cada 
território, compõem-se múltiplas formas de ser e estar, inúmeros modos de viver, adoecer e 
morrer. Tais multiplicidades seriam o objeto desse observatório local de saúde que as mapearia, 
utilizando-se de métodos diversos, desde o geoprocessamento, até a pesquisa qualitativa e 
participante, de preferência conjugadas, sob a forma de triangulação metodológica (SOARES; 
PINTO, 2008).

2 OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GERAL

Identificar e caracterizar a atuação do psicólogo inserido no NASF.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA

A princípio, torna-se relevante mencionar a portaria nº 2.488/2011, que essencialmente 
revida as diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Nesse trabalho, 
ainda será evidenciado qual a influência desta portaria no cotidiano das equipes de Saúde da 
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Família (BOING; CREPALDI, 2010). A Atenção Básica se constitui pelo conjunto de ações 
de saúde no contexto individual e coletivo que engloba a promoção e proteção da saúde de 
grupos vulneráveis, a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, a redução de 
danos e a manutenção da saúde. O intuito de tal política é de desenvolver a atenção integral que 
impacte na saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde da 
coletividade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

Por ser democrática e participativa, a Atenção Básica necessita que suas ações sejam 
intrinsicamente trabalhadas em equipes, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas 
quais a equipe apropria-se da responsabilidade sanitária, fundamentando a dinamicidade 
existente no território em que vivem esses indivíduos. Nessa acepção, a Atenção Básica utiliza 
tecnologias complexas e variadas de cuidado nos quais devem amparar no manejo das demandas 
e das necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, percebendo 
critérios de risco, vulnerabilidade e o imperativo ético de que toda a demanda acometida por 
desprovimento de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos (BOING; CREPALDI, 2010).

 Dessa forma, julga-se que a portaria de nº 2.488 de 2011, deve fazer parte dos materiais 
de leitura obrigatórios dos profissionais de saúde que atuam na atenção básica, em razão de 
estarem descritos aspectos fundamentais para sua atuação, tais como, os fundamentos, as 
diretrizes, a infraestrutura e o funcionamento da atenção básica, as funções da rede de atenção à 
saúde e as responsabilidades comuns de todas as esferas de governo. Ainda sobre essa portaria, 
é especificado acerca do procedimento da educação permanente dos profissionais de saúde e as 
atribuições de cada profissional que compõem as equipes de Saúde da Família (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2012).

Ainda de acordo com a portaria acima, os profissionais possuem algumas atribuições 
comuns e específicas incluídos na atenção básica. Nessa lógica, fazem parte das atribuições 
do profissional que compõem a rede de atenção básica: elaborar um diagnóstico do território 
de atuação, realizar acolhimento com escuta apropriada, realizar atendimentos domiciliares, 
promover a atenção integral e desenvolver ações educativas que possam inferir sobre o processo 
de saúde-doença da população. Sobretudo, é atribuição da equipe de atenção básica manter 
atualizado o cadastramento das famílias, seguir protocolos estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde e pela gestão local, realizar busca ativa, notificar doenças e agravos de notificação 
compulsória e identificar parceiro e recursos na comunidade que possam potencializar as ações 
intersetoriais, tais como igrejas, escolas e associações (MENDONÇA, 2009).

3.2 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

No ano de 1978, ocorreu na cidade de Alma-Ata, antiga União Soviética, a 1ª Conferência 
Internacional Sobre Cuidados Primários de Saúde. Desse encontro, resultou a declaração de 
Alma-Ata que constituiu um pacto assinado pelos países participantes. Nesse pacto, foi firmado 
o objetivo de atingir o maior nível de saúde possível para as populações até o ano de 2000 por 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 10 (n. 35), p. 33-50, jul./set. 2019.

37

meio da atenção primária de saúde. A partir disso a atenção primária passa a ser a principal 
responsável em garantir o maior nível de saúde para a população (MENICUCCI, 2014). No 
Brasil, a conferência de Alma-Ata inspirou o movimento da reforma sanitária que lutava pela 
universalização da saúde, levando então, o tema “saúde como direito” para discussão na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde que sucedeu no ano de 1986. O relatório final dessa conferência 
serviu de base para a criação da seção ‘saúde’ na constituição federal de 1988, garantindo o 
direito a saúde para todos. Assim, a 8ª Conferência Nacional de Saúde tornou-se um marco na 
história da saúde no Brasil (MENICUCCI, 2014).

Mediante o exposto, Viana e Dal Poz (1998) afirmam que para obter garantia de saúde 
para todos, era necessária uma reforma no setor da saúde. Como parte dessa reforma, no ano 
de 1991 foi sancionado o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que inspirou a 
criação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 1994. Percebendo a expansão e importância 
desse programa na atenção básica, o governo emitiu em 28 de março de 2006 a portaria nº 648, 
que estabelecia a PSF como a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a 
atenção básica. Nesse sentido, em 21 de outubro de 2011, surge a nova portaria, a portaria nº 
2.488, no qual traz uma nova regulamentação para a atenção básica. Devido a sua importância 
na reorganização da atenção básica, o Programa de Saúde da Família passa a ser definido como 
uma estratégia, sendo nomeado como Estratégia de Saúde da Família (ESF).

A partir disso, a saúde da família, particularizado do modelo vigente, retira o foco das 
doenças e hospitalizações e direciona-se para a realização de ações que priorizem a prevenção e 
promoção de saúde. Nessa perspectiva, o foco é a família em seu contexto social e intervenções 
nestes ambientes, visando compreendera partir de uma investigação esmiuçada sobre o processo 
saúde-doença e buscar soluções de maior impacto. Portanto, com esse panorama geral é possível 
compreender a importância da atenção básica nos cuidados da saúde por meio da sua principal 
ferramenta de expansão, a Estratégia de Saúde da Família (VIANA; DAL POZ, 1998).

3.3 NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA A ATENÇÃO BÁSICA (NASF-
AB)

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, o NASF é uma política de saúde 
do Sistema Único de Saúde (SUS), caracterizando-se por equipes multiprofissionais, isto é, 
profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Essas equipes devem atuar de maneira 
integrada e corroborando com os profissionais das equipes de Saúde da Família e da Atenção 
Básica para populações específicas, visando o aumento da resolutividade dos casos por meio 
do compartilhamento do saber. Um dos papéis principais do NASF é buscar contribuir para a 
integralidade do cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde, focando na ampliação da 
clínica e percebendo o usuário como ser biopsicossocial. Logo, é possível auxiliar as equipes 
da saúde da família na mitigação ou resolução dos problemas clínicos e sanitários dentro dos 
territórios. À vista disso, é correto afirmar que o NASF surgiu para potencializar e fortalecer a 
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assistência básica no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).
Furtado e Carvalho (2015) salientam que o NASF foi fundado pela Portaria 154/2008, 

cujo objetivo é apoiar e aperfeiçoar a gestão da saúde na Atenção Básica. Segundo a portaria 
supracitada, o NASF está instituído em três modalidades, são elas:

• NASF 1 – A equipe é formada por, no mínimo, cinco profissionais de nível superior 
e deve vincular-se a um número de oito a vinte equipes de Saúde da Família. Os profissionais 
devem atuar, no mínimo, 200 horas semanais, sendo que cada ocupação deve ter no mínimo 20h 
e no máximo 80h de carga horária semanal.

• NASF 2 – É composto por, no mínimo, três profissionais de nível superior e deve 
estar vinculado de três a vinte equipes de Saúde da Família. Os profissionais devem atuar com 
no mínimo 120 horas semanais, sendo que cada ocupação deve ter no mínimo 20h e no máximo 
40h de carga horária semanal.

• NASF 3 – Pode ser composto por dois profissionais. Deve estar vinculado no 
mínimo a uma e no máximo duas equipes de Atenção Básica. Os profissionais devem atuar com 
no mínimo 80 horas semanais, sendo que cada ocupação deve ter no mínimo 20h e no máximo 
40h de carga horária semanal. 

Salienta-se que o NASF possui a sua composição definida por gestores municipais e 
equipes Saúde da Família, devendo seguir os critérios de prioridades identificados a partir de 
estudos das equipes a serem apoiadas e das necessidades do território. Nesse sentido, o NASF 
atua em equipe multiprofissional, compondo-se de um quadro funcional de profissionais com 
saberes distintos: Assistente social, educador físico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
arte educador, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico ginecologista, obstetra, 
médico homeopata, médico pediatra, médico veterinário, médico psiquiatra, médico geriatra, 
medico internista, médico do trabalho, médico acupunturista e profissional de saúde sanitarista, 
ou seja, profissional especialista em saúde pública. Destaca-se que a portaria que regulamenta o 
NASF sugere que cada equipe conte com pelo menos um profissional da área de saúde mental, 
tendo em vista o aumento significativo e ainda crescente dessa demanda em nossa sociedade 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

A implantação de equipes do NASF pode ocorrer em qualquer município brasileiro, 
mas deve cumprir com algumas determinações estabelecidas pelo Ministério da Saúde 
(2009). Dentre as regras básicas para sua implementação, é necessário que o município tome 
algumas precauções, a saber: dispor de, ao menos, uma equipe Saúde da Família no município, 
elaborar um projeto que especifique a área geográfica a ser coberta, a estimativa da população, 
apresentar a justificativa da implantação do NASF no local, definir os profissionais que irão 
compor as equipes do NASF, as principais atividades que exercerão, descrever quais ESF serão 
vinculadas, bem como o código do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) 
da Unidade Básica de Saúde em que o NASF será estabelecido. Deve-se ainda no projeto, 
descrever o planejamento que será compartilhado entre a ESF e as equipes do NASF e a forma 
que ocorrerá o recrutamento, seleção, contratação e carga horária dos profissionais que atuarão 
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no NASF. Após a elaboração, o município submete o projeto a ser avaliado e aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde. Por conseguinte, a Secretaria Municipal de Saúde encaminha 
as informações para a análise da Secretaria Estadual de Saúde e submete-se a discussão da 
implantação à CIB (Comissão Intergestores Bipartite). Posteriormente, a Secretaria Estadual 
de Saúde comunica ao Ministério da Saúde o número de NASF aprovados, e, a partir desse 
momento, o Ministério da Saúde manifesta o credenciamento das equipes do NASF no Diário 
Oficial da União. O município credencia as equipes do NASF no CNES e após esse processo, 
o município recebe os recursos de implantação referente ao número de NASF implantados 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

3.4 A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO NASF

A Psicologia tem conquistado gradualmente espaços no âmbito da atenção básica à 
saúde, mais especificamente no NASF, pois infere visibilidade a esta profissão devido ao alto 
índice de demanda em saúde mental nas comunidades em vulnerabilidade psicossocial. Assim, 
dentre as políticas de saúde do SUS, o NASF é particularmente considerado como uma das 
políticas que mais privilegia a atuação do profissional psicólogo, o que possibilita a articulação 
do lugar do psicólogo no NASF. A equipe NASF é organizada pelos gestores municipais, 
respeitando a demanda local, assim como a disponibilidade dos profissionais. Vale destacar 
que por conta da demanda crescente de usuários com algum problema relacionado à saúde 
mental, a portaria que regulamenta o NASF sugere que cada equipe conte com pelo menos um 
profissional da área de saúde mental (LIMA, 2013).

Vale destacar que a Portaria que insere o profissional da saúde mental em cada equipe 
que compõe o NASF cita como possíveis profissões: um psiquiatra, terapeuta ocupacional ou 
um psicólogo (BRASIL, 2008). A recomendação surgiu a partir da própria perspectiva de 56% 
profissionais que atuam na atenção básica, que reconhecem atender demandas de saúde mental 
na sua prática. (BRASIL, 2010). Visto isso, a psicologia inserida no campo da saúde mental, 
ou neste caso, no NASF, infere sobre o profissional a necessidade de uma compreensão mais 
profunda sobre a qualificação profissional de novas atribuições.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2010), os profissionais de saúde mental que 
atuam no NASF, como já citados, possuem as seguintes atribuições básicas inseridos neste 
contexto: realizar atividades destinadas a promoção da clínica ampliada pertinentes a sua 
responsabilidade profissional e priorizar abordagens coletivas; apoiar a ESF na abordagem dos 
casos com demandas em saúde mental; negociar com a ESF os casos que necessitem de uma 
intervenção conjunta; evitar práticas de medicalização de situações comuns à vida cotidiana; 
promover ações que visem à difusão de uma cultura de atenção antimanicomial, diminuindo 
o estigma e a exclusão em relação à loucura; mobilizar recursos comunitários para construir 
espaços de reabilitação psicossocial na comunidade; articular ações intersetoriais; e ampliar o 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 10 (n. 35), p. 33-50, jul./set. 2019.

40

vínculo com as famílias, assumindo-as como elementos fundamentaisno cuidado. Embora as 
atribuições do profissional da saúde mental estejam descritas especificamente nas diretrizes do 
NASF (2010), o papel específico da Psicologia no NASF ainda não foi totalmente definido, 
apresentando-se em decurso de elaboração. 

Outra atuação do Psicólogo inserido neste contexto diz respeito a conscientização e 
humanização das equipes de atenção básica a saúde, tendo em vista que o modelo biomédico 
ainda é exercido fortemente por profissionais da saúde. Diversas pesquisas retratam a 
importância da humanização nos serviços de saúde para garantir um atendimento de qualidade, 
pois, segundo os usuários, a atenção, a escuta e o diálogo são aspectos fundamentais do cuidado 
para se estabelecer vínculo e adesão à proposta do projeto terapêutico de forma ativa. Portanto, 
no campo da saúde mental a humanização do cuidado torna-se elemento essencial para a 
reabilitação psicossocial do usuário, tendo em vista as relações entre profissional-usuário, a 
abertura para a expressão do sofrimento e a subjetivação da queixa, que constituem o modelo 
psicossocial proposto pela Reforma Psiquiátrica (BOSI; MERCADO-MARTINEZ, 2010). Na 
compreensão de Ayres (2004), em toda ação de saúde há necessariamente um encontro entre 
sujeitos, no qual a articulação entre o aspecto técnico e prático se fazem presentes. Assim, 
o debate sobre a humanização na atenção básica constitui-se como uma das propostas mais 
relevantes da Psicologia no NASF para potencializar a transformação das interações entre 
profissional-usuário-comunidade.

4 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória e descritiva. Buscou-se 
explorar a atuação do psicólogo no NASF, ao mesmo tempo em que descrever experiências e 
a opinião crítica de duas profissionais. Foi aplicado um roteiro de entrevista semiestruturado 
com duas psicólogas que possuem experiência profissional em dois NASFs da Região Sul do 
Brasil. O roteiro de entrevista foi enviado por e-mail após o consentimento escrito por ambas 
as psicólogas sobre o compartilhamento integral de suas narrativas. O roteiro de entrevista 
semiestruturado, por meio de tópicos norteadores mencionados, contemplou blocos de 
informações referentes aos determinantes da entrada do psicólogo nos serviços à formação 
para a prática atual, ao funcionamento do NASF, às atividades realizadas pela equipe NASF e 
pelo psicólogo, aos desafios e possibilidades da atuação do psicólogo no NASF e à articulação 
de ações entre os profissionais da equipe NASF, entre equipe NASF e equipes de referência e, 
ainda, entre equipe NASF e outras instituições da rede de sócio-assistencial. O foco embasou-
se na exploração do conteúdo contemplado por este último bloco de informações, referente à 
articulação das ações do psicólogo com outros campos de atuação e saber. A análise dos dados 
fundamentou-se na busca por apreender as determinações históricas que estruturam a realidade, 
por meio das relações sociais investigadas na prática dos psicólogos atuantes no NASF.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira entrevistada é uma Psicóloga, R. B. A., 28 anos, sexo feminino, graduada 
em Psicologia, mestre e doutora em Psicologia, possui três anos e quatro meses de experiência 
em um NASF do Rio Grande do Sul. A segunda entrevistada foi a C. M. B., 40 anos, sexo 
feminino, graduada em Psicologia, possui cinco anos e oito meses de experiência em um NASF 
de Santa Catarina. O roteiro de entrevista semiestruturado, como já mencionado, contempla 
questões relacionadas a aspectos do NASF para buscar compreendê-lo. As entrevistas foram 
realizadas mediante e-mail, portanto, as falas abaixo estão integralmente originais.

Questionada sobre as diretrizes do NASF, R. B. A. (2016) afirma que “As principais 
diretrizes que direcionam o trabalho do NASF são as portarias, destaco principalmente a Portaria 
154, a Portaria 2488 que estabelece a Política Nacional da Atenção Básica e Portaria 3124 que 
redefine as modalidades de NASF. Além disso, destaco o Caderno da Atenção Básica do NASF 
(Cab NASF) nº39”.

Ainda sobre as diretrizes do NASF, a psicóloga C. M. B. (2016) ressalva que o 
“cuidado continuado e longitudinal, trabalho em equipe, intervenção no território, busca da 
autonomia dos indivíduos para que se responsabilizem pela sua saúde” (sic). Nessa mesma linha 
de pensamento, Santos (2012) atribui o fato de se tratar de uma política recente, destacando 
como fontes de dados desta política apenas três documentos: a Portaria 154/2008, que institui o 
NASF; a publicação das Diretrizes do NASF, pelo Caderno de Atenção Básica; e a Portaria nº 
2.488/2011, que revisa as diretrizes e normas da Atenção Básica. Conforme relatos da Psicóloga, 
a Portaria GM 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008, é uma das 
mais relevantes no que tange a atuação do psicólogo inserido no NASF, tendo em vista que essa 
portaria implementou os NASF. O principal objetivo foi de apoiar a inserção da Estratégia de 
Saúde da Família na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
Atenção Básica, e aumentar a resolutividade dela, reforçando os processos de territorialização 
e regionalização em saúde. Já em relação à Portaria 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova 
a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Por fim, a Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 
2012, redefine os parâmetros de vinculação dos NASFs Modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da 
Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas, cria a Modalidade NASF 
3, e dá outras providências. Em relação ao caderno de atenção básica citado acima, trata dos 
NASFs nos municípios do Brasil, visando aumentar efetivamente a resolutividade e a qualidade 
da Atenção Básica. Algumas temáticas abordadas neste material são: implantação do NASF; 
ferramentas que o NASF pode utilizar; integração entre serviços da rede de atenção à saúde e 
articulação de redes sociais de apoio e o uso da informação para a qualificação das ações do 
NASF.

A respeito dos usuários do NASF, isto é, os destinatários da política pública, e os 
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benefícios que essa política pública traz a este público, a psicóloga R. B. A. (2016) afirma

As diretrizes do NASF se destinam aos gestores e aos profissionais de saúde a fim 
de compreender o processo de trabalho do NASF. O NASF possui dois públicos, um 
deles é a ESF e outro é o usuário. Para as ESF ele auxilia no aumento da resolutividade 
dos casos, na ampliação de ações e na efetivação da clínica ampliada. Para o usuário 
auxilia na oferta de atendimento multiprofissional em uma localidade proximidade de 
sua moradia.

No mesmo sentindo, a psicóloga C. M. B. (2016) corrobora que o NASF

Destina-se aos usuários da atenção básica e às equipes que trabalham nas UBS. Maior 
qualidade da atenção básica, apoio no que a UBS demandar, resolubilidade, agilidade 
nos atendimentos, orientações para não precisar ser atendido na clínica. Faz parte da 
atenção básica, voltado ao público, mas não é especialidade. Um conjunto de vários 
profissionais que potencializam suas especificidades em conjunto.

Os relatos acima seguem a encontro com o que é explicitado no Caderno de Atenção 
Básica, elaborado pelo Ministério Público (2009). Segundo o referido material, as equipes 
do NASF terão duas responsabilidades distintas: sobre a população e sobre a equipe de SF. 
Seu desempenho deverá ser avaliado não só por indicadores de resultado para a população, 
mas, da mesma forma, por indicadores de resultado da sua ação na equipe. Esses indicadores 
de resultados devem ser continuamente acompanhados e, caso necessário, reprogramados. 
Portanto, a maioria dos indicadores de resultado ajustados com equipes e com os profissionais 
do NASF é transitória.

Em outras palavras, o NASF constitui-se como uma composição organizacional da 
atenção básica, contemplado por diferentes ocupações (profissões e especialidades), atuando de 
maneira articulada visando dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das 
equipes de atenção básica/saúde da família. Seu trabalho está pautado a partir de problemas, 
demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como 
de dificuldades dos profissionais das equipes de atenção básica e da saúde da família em 
suas análises e manejos. Essa ação se materializa por meio do compartilhamento de saberes, 
práticas e gestão do cuidado em rede, tendo no apoio matricial seu principal referencial teórico-
metodológico (FURTADO; CARVALHO, 2015).

Sobre ao problema público que o NASF se responsabiliza em responder, R. B. A. (2016) 
ressalva que “ele visa reafirmar a implantação da ESF e do apoio matricial enquanto diretriz 
de trabalho” (sic). Contudo, a psicóloga C. M. B. (2016) afirma que “quando cheguei para 
trabalhar em [cidade onde trabalhou] o NASF já estava implantado, não saberia responder ao 
certo” (sic). Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2009), basicamente, o NASF objetiva 
contribuir para o aumento da capacidade de cuidado na atenção básica no contexto das redes de 
atenção à saúde, tanto por meio do suporte às equipes de atenção básica/saúde da família como 
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pela ampliação do escopo de ações ofertadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
No que cerne a realidade encontrada na prática de atuação do psicólogo no NASF, R. 

B. A. (2016) certifica que

O que nos deparamos na realidade são equipes de Saúde da Família cansadas de 
realizarem seu trabalho. Desse modo, o grande desafio do NASF é trabalhar em 
conjunto com essas equipes a fim de que possa haver um compartilhamento dos casos 
atendidos ao invés de um referenciamento sem o comprometimento da equipe de 
referência. Outro desafio encontrado no campo é ausência de profissionais que dão a 
retaguarda para a equipe de NASF de modo que tínhamos que atender com casos que 
demandavam um acompanhamento contínuo e isso fazia com não tivéssemos muito 
tempo para realizar a discussão de casos, a educação permanente, etc. O sentimento 
que tínhamos era nos sentir como um malabarista em dar conta da demanda e ao 
menos tempo tentar empoderar a equipe a realizar o cuidado desses usuários. Desse 
modo, percebi que havia muita demanda de saúde mental e poucos profissionais para 
atuarem nesse campo.

A psicóloga C. M. B. (2016) faz uma breve ressalva sobre a situação do NASF onde 
atuou, conforme visto a seguir

O NASF está bem estruturado no município, mas o suporte ainda deixa a desejar, 
já que existe lacuna na área das especialidades. O NASF apoia, faz o acolhimento 
e triagem se necessário, mas o trabalho em rede é deficitário de comunicação (falta 
de diálogo com os médicos, falta de feedback dos psicólogos da especialidade). O 
ideal seria mais uma equipe nasf (vão ser inaugurados mais UBS em 2017) com 
estrutura (motorista,carro), para que o tempo seja otimizado. Na minha equipe falta 
nutricionista. Fazemos o máximo para que a população tenha vínculo com a UBS e 
seus grupos (hiperdia, gestantes, shantala, saúde mental, atividade física, reeducação 
postural), mas às vezes falta divulgação.

Segundo Lima (2013), o NASF deve ser constituído por equipes multiprofissionais, 
visando articular seus saberes buscando compreender o usuário sob uma perspectiva 
biopsicossocial. Além do seu conhecimento técnico, estes profissionais possuem a 
responsabilidade por determinado número de equipes de Saúde da Família (ESF) e o 
desenvolvimento de habilidades relacionadas à Saúde da Família. Tendo em vista que a qualidade 
e a resolubilidade são fatores que regem a Clínica Ampliada e, similarmente, são essenciais 
para criar um Projeto Terapêutico Singular (PTS), que necessita de profissionais preparados 
para o Sistema Único de Saúde incluindo formação acadêmica, capacitação e qualificação, além 
de uma melhor valorização do serviço prestado e não somente de metas numéricas cumpridas. 
Outro desafio é a grande demanda do SUS, aspecto idealmente identificado nas falas de R. B. 
A., e a necessidade de mais profissionais na APS para que o NASF não se torne porta de entrada 
ou atendimento ambulatorial. A construção do Projeto de Saúde no Território (PTS) deve se 
orientar pela regionalização, buscando parcerias e apoio levando saúde em escolas, igrejas, 
pastorais, entre outros, além da intersetorialidade.
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Como experiência profissional subjetiva realizada no NASF como psicóloga, R. B. A. 
(2016) destaca que

Como um espaço desafiador, pois em algumas ESF consegui muitos avanços, no 
sentido de realizar um trabalho em equipe, articulado ao apoio matricial. Com elas 
fiz PTS, discutir casos, realizei educação permanente, implantei grupos de tabagismo, 
oficinas terapêuticas, de modo a possibilitar que eles acolhessem a demanda de baixa 
complexidade de saúde mental. Já em outras equipes, na qual não havia um trabalho 
em equipe voltado a lógica da ESF tive dificuldade, pois as mesmas só queriam que 
eu atendesse os casos de saúde mental, de modo a me reportar a total responsabilidade 
dos casos.

Do mesmo modo, a psicóloga C. M. B. (2016) assegura que

Existe muita demanda para psicologia, tento fazer o máximo possível do trabalho 
envolvendo a equipe toda. Trazendo a ideia de saúde mental para a população, ao 
invés de doença mental, de qualidade de vida ao invés de medicalização exagerada. 
Tento ver o sujeito como um todo, inserido no contexto do seu bairro para ver onde 
meu trabalho se encaixaria melhor para aquele indivíduo. Os grupos de saúde mental 
existentes nas UBS são necessários como apoio

Percebe-se por meio das falas das psicólogas a dificuldade de atuação inserida não 
somente no NASF, mas em políticas públicas de modo geral, tendo em vista a constante relação 
de psicologia com a psicologia clínica tradicional. A intervenção clínica tradicional constituiu 
e exerceu supremacia no campo da Psicologia brasileira, determinada pelo ideal do profissional 
liberal, com modelo de atuação reduzido e visão de mundo elitista voltado somente aos aspectos 
intrapsíquicos do indivíduo. Contudo, juntamente com o avanço das políticas públicas de saúde 
e as recentes mudanças no modelo de atenção em saúde mental houve a entrada da Psicologia 
nas instituições públicas de saúde. Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
indicam que o Sistema Único de Saúde (SUS) é atualmente o maior contratador de psicólogos 
do País, predispondo uma reconfiguração da atuação da Psicologia, bem como do seu modelo 
de formação e produção de saberes (FERREIRA NETO, 2011).

Perella (2015) acrescenta que um dos grandes desafios ao profissional inserido em 
uma equipe do NASF diz respeito a construção junto com ao usuário-família-comunidade, 
ações cotidianas que não sejam meras reprodutoras de modos de vida homogeneizados e 
preestabelecidos. Segundo a mesma autora, o cotidiano deve estabelecer-se como lócus em 
potência de transformação das práticas, pois que é sobre e com ele que os diferentes sujeitos 
inventam, reinventam e afirmam processos de autonomia em seus modos de vida e trabalho.

Sobre os aspectos favorecedores e desfavorecedores na atuação do psicólogo inserido 
no NASF, a psicóloga R. B. A. (2016) afirma que “os que favoreciam era apoio de algumas 
ESF de modo que foi possível alguns avanços conforme destaquei na resposta da questão 5. 
O que desfavorecia é grande demanda de saúde mental para poucos profissionais realizarem o 
matriciamento (sic)”. 
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Sobretudo, a psicóloga C. M. B. (2016) replica que 

As equipes de UBS vão atuar diretamente no sucesso do trabalho do NASF e o apoio 
da gestão também. Se a equipe entende a necessidade das reuniões do matriciamento, 
das consultas compartilhadas, das visitas domiciliares, que os grupos são da UBS 
e não do NASF, o NASF consegue ter um processo de trabalho tranquilo. Se não 
entendem, e se a gestão nos enxerga como especialistas dentro da atenção básica e não 
oferece estrutura adequada para o trabalho (carro, material, educação permanente) o 
processo de trabalho fica engessado.

Percebe-se por meio das falas das profissionais um entrave na atuação que pode apontar 
para irregularidades quanto as normas estabelecidas pela Portaria nº 2.488 que regulamenta o 
NASF, e menciona a respeito da implementação do NASF em um município. A equipe NASF 
é organizada pelos gestores municipais, devendo respeitar a demanda local, bem como a 
disponibilidade dos profissionais. No entanto, a portaria que regulamenta o NASF sugere que 
cada equipe conte com pelo menos um profissional da área de saúde mental, considerando a 
crescente demanda de pessoas com transtornos dessa natureza.

A respeito da formação do profissional psicólogo, possíveis lacunas na formação e 
possíveis formações complementares que auxiliaram na atuação no NASF, a psicóloga R. B. A. 
(2016) sinaliza que sua formação ofereceu o suporte necessário para uma atuação profissional 
pautado na ética profissional.

Sou muito grata pela formação que tive, pois me proporcionou experiências e suporte 
teórico que me preparam para atuar nesse campo. Participei do Pet-Saúde, estágios 
específicos e projetos de extensão voltados a saúde pública. Desse modo, percebo que 
minha formação me deu o suporte que necessitei para ter uma noção ampla acerca da 
atuação do psicólogo no NASF, tanto que me formei e já assumi o concurso público 
para atuar nesse núcleo. Além da graduação destacaria o curso que fiz pela Fiocruz 
destinada a equipes de NASF. Esse curso teve duração de um ano. Fiz ele quando já 
estava inserida no NASF. Percebo que me auxiliou a implementar as ferramentas de 
atuação, tais como: PTS, grupos operativos e terapêuticos, atendimento compartilhado, 
atendimento domiciliar, etc.

Contudo, a partir das informações disponibilizadas pela psicóloga C. M. B. (2016) 
entende-se que, assim como já mencionado na fundamentação teórica, sua formação esteve 
voltada à atuação do psicólogo clinico.

Minha graduação foi voltada ao atendimento clínico. Só tive contato com NASF 
quando passei no concurso em 2011 e comecei a trabalhar num ambiente de políticas 
públicas/SUS. É uma luta diária para que o trabalho NASF não se transforme em 
atendimento ambulatorial individualizado, especialista. Os cursos ofertados pelo 
UNASUS e comunidade de práticas do MS ajudam muito na prática.
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A respeito da constante atualização teórica e metodológica do profissional psicólogo, a 
Resolução do CFP nº 010/15 estabelece que “o psicólogo atuará com responsabilidade, por meio 
do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia 
como campo científico de conhecimento e de prática”. Freire e Pichelli (2010) ressaltam que 
uma das grandes dificuldades enfrentadas por psicólogos que inserem-se nestes meios diz 
respeito a própria graduação de Psicologia, que, tradicionalmente, enfatiza questões de cunho 
individualista, procurando responder a teorias de caráter terapêutico-curativo-assistencialista. 
Não é à-toa quea prática clínica constitua sua maior referência, sendo um fator ainda estimulado 
fortemente pela maioria dos cursos de graduação em Psicologia no País. Outro fator relacionado 
é a crença dos profissionais na clientela idealizada, típica de consultórios, proveniente da classe 
elitista, que está longe de assemelhar-se à classe popular, principal usuária do SUS. Para as 
autoras, esse fator resulta, muitas vezes, em certo mal-estar para os profissionais, que passam a 
questionar a necessidade e a relevância de seu trabalho nesses serviços.

Em relação aos resultados alcançados por meio da atuação do psicólogo no NASF, R. 
B. A. (2016) e C. M. B (2016), respectivamente, reconhecem que 

Conforme respondi na questão 05 com as equipes que aceitaram de fato o apoio do 
NASF foi possível buscar a integralidade do cuidado dos usuários, discutir casos, 
aumentar as ações das ESF, realizar trabalhos em conjunto com a equipe de referência 
e assim possibilitou um aumento de resolubilidade dos casos e de conhecimento 
acerca de como realizar o acolhimento dos usuários (R. B. A., 2016).

Através das fichas de registro diários e durante as reuniões de equipe é que são 
avaliados os resultados a curto, médio e longo prazo. Percebe-se uma melhora no 
número de atendimentos, no feedback NASF-UBS com a comunicação mais efetiva 
e mais resolubilidade dos casos. A união da equipe também é importante no processo 
de trabalho do NASF (da equipe do próprio NASF como também da equipe da UBS) 
(C. M. B., 2016).

Visto as falas acima, pode-se afirmar que vão a encontro com aquilo que é proposto 
pelo Caderno de Atenção Básica (2009), considerando o NASF como atuante dentro de algumas 
diretrizes relativas à APS, a saber: ação interdisciplinar e intersetorial, educação permanente em 
saúde dos profissionais e da população, desenvolvimento da noção de território, integralidade, 
participação social, educação popular, promoção da saúde e humanização.

Como visto, o NASF é composto por uma equipe de multiprofissionais. C. M. B. 
(2016) afirma que dentre os profissionais que compõe o NASF de sua equipe estão “psicólogo, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico” (sic). Da mesma forma, R. B. A. (2016) 
considera em sua fala

Atuava no NASF 1 onde haviam duas psicólogas, uma nutricionista e uma 
farmacêutica.  A soma da carga horária da equipe que eu estava não fechava as 
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200h preconizadas pelo Ministério da Saúde. Dialoguei com a Secretária Municipal 
de Saúde e fiz algumas denúncias para a Secretaria Estadual da Saúde acerca dessa 
irregularidade, porém nada mudou. Ficamos três anos e quatro meses trabalhando 
com poucos profissionais no NASF. Quando pedi licença interesse da prefeitura 
para me dedicar à docência ainda havia essa regularidade. Assim antes de sair entrei 
em contato novamente com a Secretaria do Estado e após essa última denúncia e 
comprovação da irregularidade a SES parou de repassar recurso financeiro para o 
NASF e assim esse núcleo foi fechado.

Como visto nas falas das psicólogas, o NASF 1 deverá conter uma equipe formada 
por uma equipe de profissionais de nível superior, cuja soma das cargas horárias semanais 
dos membros da equipe deve compor, no mínimo, 200 horas semanais, sendo que deve ter, no 
mínimo, 20 horas e, no máximo, 80 horas de carga horária semanal. Define-se que cada NASF 
1 realize suas atividades vinculadas a, no mínimo, oito equipes de Saúde da Família e a, no 
máximo, quinze equipes de Saúde da Família e/ou equipes de atenção básica para populações 
específicas. Além disso, sobre os profissionais que compõe o NASF, ressalta-se que a equipe 
NASF é multiprofissional, obedecendo ao critério da formação superior com atividades 
distintas visando a articulação de saberes e práticas, podendo compor o quadro funcional os 
seguintes profissionais: Assistente Social; Educador Físico; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
Fonoaudiólogo; Médico (Acupunturista, Ginecologista, Homeopata, Pediatra, Psiquiatra); 
Nutricionista; Psicólogo e Terapeuta Ocupacional  (FURTADO; CARVALHO, 2015).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, pode-se afirmar que os objetivos propostos foram alcançados e contribuirão 
para a evolução dos acadêmicos enquanto futuros profissionais e, quiçá futuros psicólogos 
do NASF. Fica nítido que investigar a atuação do psicólogo inserido no âmbito da Atenção 
Básica à Saúde já é tido como necessidade imperativa desde os primórdios de sua inserção no 
campo da saúde pública. Diante do surgimento do NASF, esta investigação torna-se ainda mais 
urgente, sendo este um dispositivo que tem sua proposta de atuação diretamente intervindo na 
integração da rede de atenção e na integralidade do cuidado por meio (essencialmente) do apoio 
matricial às Equipe Saúde da Família.

A Psicologia em seu modelo tradicional assume uma perspectiva ideológica que 
baseia-se no modelo médico-centrado curativo. Por possuir uma perspectiva da realidade por 
meio de dicotomias, tende a direcionar sua atenção no sujeito negligenciando a realidade social 
que o cerca, e que é produtora de sua subjetividade. Essa aproximação ideológica é incoerente 
com a proposta de cuidado integral do Sistema Único de Saúde, que requer, portanto, uma 
mudança nessa concepção tradicionalmente dicotomizada da Psicologia. Outra mudança que 
a inserção do psicólogo no contexto da saúde pública requer é a imperativa necessidade do 
trabalho em equipe multiprofissional, trazendo a perspectiva da corresponsabilidade em um 
contexto interdisciplinar. O psicólogo precisa realizar seu trabalho de maneira interdependente, 
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articulando sua atuação com outros profissionais e saberes.
Tratando-se de compromisso social, existem alguns critérios para que seja considerada 

uma atuação pautada no comprometimento perante a sociedade. O primeiro deles é que o 
trabalho do psicólogo vise à mudança na condição de vida da população brasileira. Outro critério 
é realizar uma prática que não esteja centrada na doença, mas justamente o oposto, na promoção 
de saúde, a compreensão do sujeito em seu contexto de maneira integral, e, por fim, adequar 
as técnicas e saberes da Psicologia às demandas da população atendida, partindo para isso de 
sua realidade social. A Psicologia se constrói no Brasil em uma tradição elitizada, curativa e 
terapêutica, mas a aproximação com a realidade social vem exigindo há décadas que esta forma 
de fazer Psicologia se transforme e transcenda, superando o limitador viés naturalizante dos 
fenômenos psicológicos.

Por meio das entrevistas foi possível analisar que no tocante a proposta de inclusão do 
profissional de Psicologia na equipe de saúde da família, deve ficar clara a ideia de psicólogo 
generalista, que desempenha ações conjuntas e específicas, sobretudo no campo da promoção e 
da prevenção da saúde e na atenção curativa, com foco na família e na comunidade, atua como 
mediador no acesso e no acompanhamento dos usuários e familiares nos serviços de níveis 
secundários e terciários. Nesse contexto, a saúde mental pode ser entendida como campo de 
atuação do psicólogo não exclusivo a esse profissional, mas apenas um campo de atuação de 
sua especificidade, em que tem especial contribuição a oferecer e que, com os demais campos 
multiprofissionais, comporá a abordagem interdisciplinar, por meio do diálogo, da atuação 
conjunta no cotidiano de trabalho na unidade local de saúde e na comunidade, possibilitando, 
assim, a construção de uma atenção à saúde efetivamente integral.
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RESUMO
O cuidador leigo para idosos tem sido uma alternativa importante para que o idoso receba os cuidados necessários 
para garantir sua saúde e qualidade de vida, além de oportunizar que os familiares de idosos sigam nas rotinas diárias 
com a certeza de que o idoso estará amparado nas suas necessidades básicas. Este estudo tem por objetivo geral 
contextualizar a ocupação cuidador de idosos frente aos aspectos legais que norteiam essa função. Trata-se de um 
ensaio teórico onde se buscou registos científicos, por meio de artigos, produções técnicas e legislações publicadas 
em bases de dados indexadas, a fim de fundamentar as informações pertinentes que se tem sobre o tema estudado. 
Evidenciou-se que o cuidador de idosos tem um importante papel junto às famílias e às Instituições de Longa 
Permanência para Idosos na condução do processo de cuidar dos idosos. Embora não se tenha a regulamentação 
enquanto profissão, o cuidador de idosos exerce atividades necessárias para a manutenção da qualidade de vida 
dos idosos. Busca-se o reconhecimento da profissão a fim de normatizar questões como formação específica para o 
desempenho da função, e preceitos legais que a norteiam. Os cuidadores de idosos são considerados trabalhadores 
domésticos e seus benefícios legais estão amparados na legislação que regra direitos e deveres desses trabalhadores. 
Conclui-se que os cuidadores de idosos agem, muitas vezes empiricamente, baseados em suas experiências, que 
não tem amparo legal específico e que o regramento da profissão se faz necessário para nortear o processo de 
formação e o exercício da função.

Palavras-chave: Cuidador leigo. Cuidador de idosos. Legislação.

ABSTRACT
The lay caregiver for the elderly has been an important alternative for the elderly to receive the necessary care to 
ensure their health and quality of life, as well as enabling the elderly family members to follow daily routines with 
the certainty that the elderly will be supported in their basic needs. The objective of this study is to contextualize 
the occupation of the elderly caregiver regarding the legal aspects that guide this function. It is a theoretical essay 
in which scientific records were searched through articles, technical productions and legislations published in 
indexed databases, in order to substantiate the pertinent information about the studied subject. It was evidenced 
that the caregiver of the elderly has an important role with the families and the Institutions of Long Stay for 
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the Elderly in conducting the process of caring for the elderly. Although there is no regulation as a profession, 
the elderly caregiver performs activities necessary to maintain the elderly’s quality of life. Recognition of the 
profession is sought in order to standardize issues such as specific training for the performance of the function, and 
legal precepts that guide it. Elderly caregivers are considered domestic workers and their legal benefits are based 
on legislation that governs the rights and duties of these workers. It is concluded that the caregivers of the elderly 
act, often empirically, based on their experiences, which have no specific legal support and that the rule of the 
profession is necessary to guide the process of formation and the exercise of the function.

Keywords: Lay caregiver. Elderly caregiver. Legislation

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento progressivo da população constitui um problema com implicações 
médicas, econômicas, sociais e políticas. No processo de envelhecimento, o idoso sofre 
modificações biológicas, fisiológicas, cognitivas, patológicas e socioeconômicas necessitando, 
portanto, de atenção especial. Torna-se essencial que os profissionais de saúde tomem 
consciência dos fatores determinantes desse processo, compreendendo sua complexidade e 
magnitude, atuando em prol da promoção da saúde desse idoso.

Cada vez mais encontramos idosos longevos com condições de saúde, capacidade 
física e cognitiva diferenciadas. Por outro lado, o perfil de família vem sofrendo alterações. 
As famílias são pouco numerosas e os seus componentes jovens ou adultos normalmente estão 
comprometidos com o mercado de trabalho o que dificulta a organização do cuidado para com 
o idoso.

O cuidado de idosos vem se apresentando como uma responsabilidade familiar 
difícil de ser cumprida. Nesse contexto, o cuidador leigo para idosos tem sido uma alternativa 
importante para que o idoso receba os cuidados necessários para garantir sua saúde e qualidade 
de vida, além de oportunizar que os familiares de idosos sigam nas suas rotinas diárias com a 
certeza de que o idoso estará amparado nas suas necessidades básicas.

Algumas famílias, impossibilitadas por condições diversas, optam por institucionalizar 
seus idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s). Nessas instituições 
o idoso recebe cuidados para com a saúde, interagem com outros idosos e participam de 
programações que oportunizam lazer e interação social. Além disso, nesses espaços, idosos com 
condições de saúde fragilizadas, recebem cuidados direcionados para tratamento e recuperação 
ou manutenção das condições de vida e saúde.

Nas ILPI’s a programação de cuidados com idosos é organizada e supervisionada por 
profissionais de nível superior tais como enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros. Entretanto, nesses espaços é constante 
a presença do cuidador de idosos. Esses são trabalhadores dos quais não se exige formação 
específica e ainda não há critérios definidos para regulamentar sua atuação.

A presença do cuidador de idosos, quer nos domicílios ou nas ILPI’s, tem se tornado 
cada vez mais constante, sendo esses, responsáveis por muitos momentos no processo de cuidar, 
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tornando-se significativos no contexto de vida dos idosos.
Os cuidadores de idosos nem sempre tem formação específica para atuarem frente 

às diversas condições de saúde e doença vivenciadas pelos idosos. Muitas vezes agem 
empiricamente, embasados nas suas experiências de vida, e nos julgamentos que fazem à partir 
de informações obtidas em fontes diversas como as mídias em geral. 

Assim, justifica-se a importância de discutir acerca da organização do processo de 
trabalho do cuidador, bem como das condições legais que os ampara no exercício de sua função. 

Este estudo tem por objetivo principal, contextualizar a ocupação cuidador de idosos 
frente aos aspectos legais que norteiam essa função. Trás como objetivos específicos apresentar 
o cuidador leigo no contexto de cuidado para idosos e discorrer acerca da legislação que ampara 
o cuidador de idosos no desempenho da função.

Trata-se de um ensaio teórico onde se buscou registos científicos, por meio de artigos, 
produções técnicas e legislações publicadas em bases de dados indexadas, a fim de fundamentar 
e validar as informações pertinentes que se tem sobre o tema estudado. 

Parte-se da hipótese que o cuidador leigo tem um importante papel junto aos idosos, mas 
que, essa ocupação não está devidamente amparada quanto à instrumentalização e construção 
de um saber específico e nem mesmo nos aspectos legais que a regulamenta. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi organizado por meio de um ensaio teórico. Trata-se de um levantamento 
de informações em bases de dados científicas, à partir da definição de uma temática determinada. 
Os dados foram levantados em artigos, informes técnicos e publicações legais que tratam do 
assunto. Utilizou-se como descritores os termos cuidador leigo; cuidador de idosos; legislação 
que ampara o cuidador.

Os materiais foram selecionados e organizados de acordo com os objetivos do estudo 
e apresentados em duas categorias: o cuidador enquanto ocupação e a legislação que ampara o 
cuidador.

3 RESULTADOS

Os resultados estão organizados em duas categorias descritivas. A primeira trás 
informações acerca do cuidador enquanto ocupação e, a segunda, discorre sobre a legislação 
que ampara o cuidador leigo no exercício de sua função.

3.1 O CUIDADOR ENQUANTO OCUPAÇÃO

 O cuidado é uma ciência, sendo que nos hospitais e unidades de saúde ele é 
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desempenhado, especialmente, pelos profissionais de enfermagem. Porém, sabe-se que o mesmo 
também é exercido, histórica e culturalmente, por pessoas sem formação profissional, tanto no 
âmbito familiar/comunitário quanto nas Instituições de Saúde. Para denominar essas pessoas, 
utiliza-se a expressão ‘cuidadores leigos’. Tendo em vista a dificuldade de se encontrar, na 
literatura científica, uma definição do termo, os autores deste estudo o entendem como a pessoa 
que presta o cuidado ao doente - tanto no âmbito institucional quanto no familiar -, atuando sem 
remuneração e/ou formação profissional especializada (SOUZA, ET.AL., 2007).

Segundo descrito por Souza et. al. (2007), o cuidador leigo sempre existiu. A prática 
de cuidar iniciou-se, tradicionalmente, no âmbito privado do domicílio, uma vez que a estrutura 
familiar era multigeracional e possibilitava essa condição. Os familiares eram reconhecidos 
como a fonte de cuidado para as pessoas dependentes, sendo que a figura feminina era eleita 
responsável por esse cuidado.

 No Brasil, como no resto do mundo, o cuidado leigo é prestado, na maioria das 
situações, por pessoas com algum grau de parentesco, do sexo feminino e com proximidade 
física e/ou afetiva com o doente. Mais especificamente, pode-se inferir que as mulheres esposas, 
mães ou filhas refletem o perfil do cuidador leigo, pois é usual afirmar que compete à mulher 
a tarefa de cuidar da casa, dos filhos ou dos idosos, uma vez que ela é destinada, pelo senso 
comum, para ser mãe e cuidar da família. Além disso, como as mulheres vivem mais, compete 
a elas, então, a tarefa de cuidar do cônjuge, uma vez que os homens, teoricamente, adoecem e 
morrem mais cedo (SOUZA, ET.AL., 2007). 

Na perspectiva mais ampla do cuidado, o papel do cuidador ultrapassa o simples 
acompanhamento das atividades diárias dos indivíduos, sejam eles saudáveis, enfermos e/ ou 
acamados, em situação de risco ou fragilidade, seja nos domicílios e/ou em qualquer tipo de 
instituições na qual necessite de atenção ou cuidado diário (BRASIL, 2008).

Cabe ressaltar que nem sempre se pode escolher ser cuidador, principalmente quando 
a pessoa cuidada é um familiar ou amigo. É fundamental termos a compreensão de se tratar de 
tarefa nobre, porém complexa, permeada por sentimentos diversos e contraditórios (BRASIL, 
2008).

É comum o cuidador passar por cansaço físico, depressão, abandono do trabalho, 
alterações na vida conjugal e familiar. A tensão e o cansaço sentidos pelo cuidador são 
prejudiciais não só a ele, mas também à família e à própria pessoa cuidada  (BRASIL, 2008).

O cuidador deve contar com a ajuda de outras pessoas, como a ajuda da família, amigos 
ou vizinhos, definir dias e horários para cada um assumir parte dos cuidados. Essa parceria 
permite ao cuidador ter um tempo livre para se cuidar, se distrair e recuperar as energias gastas 
no ato de cuidar do outro (BRASIL, 2008).

Segundo a Constituição Brasileira e o Estatuto do Idoso é de responsabilidade da família, 
sociedade e Estado o apoio às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo o seu direito à vida (BRASIL, 2003).

O aumento da longevidade e o envelhecimento populacional são elementos do contexto 
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que impulsionaram a busca por outras formas de moradia não familiares, por conseguinte a 
demanda pela profissão de cuidador (LAMPERT; SCORTEGAGNA; GRZYBOVSKI, 2016).

As ILPI assumem a responsabilidade de cuidar quando o idoso perde seus vínculos com 
sua família, dando suporte ou assistindo suas necessidades com a finalidade de melhorar sua saúde e 
a qualidade de vida. E nessas instituições, o papel do cuidador leigo torna-se ainda mais significativo 
(BESSA; ET. AL., 2012).

Apesar da importância social da profissão, o trabalho do cuidador, os aspectos legais da 
profissão e o debate dos aspectos específicos da gestão de pessoas em ILPI’s não tem recebido 
a devida atenção dos pesquisadores brasileiros da área gestão de pessoas e relações de trabalho 
(LAMPERT; SCORTEGAGNA; GRZYBOVSKI, 2016).

Cuidador de idosos é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo forte 
traço de amor à humanidade, de solidariedade e de doação. A ocupação de cuidador integra 
a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO sob o código 5162, que define o cuidador 
como alguém que cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou 
responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação e lazer da pessoa assistida (CPT, 2018). 

A tarefa de cuidar de alguém geralmente se soma às outras atividades do dia-a-dia. 
O cuidador fica sobrecarregado, pois muitas vezes assume sozinho a responsabilidade pelos 
cuidados, soma-se a isso, ainda, o peso emocional da doença que incapacita e traz sofrimento a 
uma pessoa querida (BRASIL, 2008).

O cuidador leigo é um novo ator a ser considerado quando se discute educação em 
saúde, salientando que é por meio dela, em conjunto com outras medidas, que se pode vislumbrar 
ferramentas que transformariam, em parte, a Área da Saúde (SOUZA, ET.AL., 2007). 

No Guia Prático do Cuidador (BRASIL, 2008, p.08) elaborado pelo Ministério da 
Saúde encontram-se elencadas tarefas que fazem parte da rotina do profissional cuidador: 

• Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. 
• Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada. 
• Ajudar nos cuidados de higiene. 
• Estimular e ajudar na alimentação. 
• Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como: andar, tomar sol e exercícios 
físicos. 
• Estimular atividades de lazer e ocupacionais. 
• Realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de conforto. 
• Administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da equipe de saúde. 
• Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada. 
• Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade de vida e 
recuperação da saúde dessa pessoa (BRASIL, 2008).

3.2 LEGISLAÇÃO QUE AMPARA O CUIDADOR LEIGO

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) no capítulo que trata das 
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principais atribuições do cuidador temos:  “Cuidar - é ter uma atitude constante de ocupação, 
preocupação, responsabilidade, envolvimento e ternura para com o semelhante”. (SANCHES, 
s.a.)

Dessa forma, já que destacada na CBO, desde 2001, o Ministério do Trabalho reconhece 
enquanto ocupação o trabalho exercido pelos cuidadores de idosos. 

A definição de cuidador de idosos pode ser destacada, conforme disposto pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária: “Cuidador de Idoso é a pessoa capacitada para auxiliar o 
idoso que apresenta limitações para realizar as atividades da vida diária”. (ANVISA, 2005)

A regulamentação do exercício profissional de cuidador de idosos, entre outros, 
tramitou enquanto proposta de Lei Complementar, junto à Câmara de Deputados e ao Senado 
Federal.  Em sua tramitação, a Lei Complementar 11/2016, tratou sobre:

Art. 2º O cuidador caracteriza-se pelo exercício de atividade de acompanhamento 
e assistência à pessoa com necessidade temporária ou permanente, mediante 
ações domiciliares, comunitárias, ou institucionais de curta ou longa permanência, 
individuais ou coletivas, visando à autonomia e independência, zelando pelo bem-
estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer 
BRASIL, 2016).

Com base no disposto na proposta de lei Complementar, para exercer a função de 
cuidador de idosos, a pessoa deverá ser maior de 18 anos, ter escolaridade mínima compatível 
com o ensino fundamental, ter concluído o curso de qualificação profissional para cuidador, não 
ter antecedentes criminais e apresentar atestado de boas condições física e mental (BRASIL, 
2016).  

O texto da regulamentação proíbe a esses profissionais a administração de medicação 
que não seja por via oral nem orientada por prescrição médica, assim como procedimentos 
de complexidade técnica. Os trabalhadores também poderão ser demitidos por justa causa se 
ferirem direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 1990) ou do Estatuto 
do Idoso (Lei 10.741, de 2003).

Entretanto, em sua última tramitação no Senado federal, ocorrido em 8 de julho de 
2019, a proposta foi vetada na sua íntegra, considerando-se inconstitucionalidade, conforme 
apresenta o texto encaminhado à Presidência do Senado:

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, 
decidi vetar integralmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei de nº 11, de 
2016 (nº 1.385/07 na Câmara dos Deputados), que “Cria e regulamenta as profissões 
de Cuidador de Pessoa Idosa, Cuidador Infantil, Cuidador de Pessoa com Deficiência 
e Cuidador de Pessoa com Doença Rara e dá outras providências. (BRASIL, 2019)

Dessa feita, as atividades exercidas pelos cuidadores continuam sem regulamentação 
específica, não havendo previsão de qualificação ou descrição das atribuições de responsabilidade 
do  Cuidador de Idosos.
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Nessa condição o cuidador não tem como delimitar o cenário de sua atuação, ficando 
a mercê do contratante que pode negociar e determinar as ações que devem ser realizadas pelo 
contratado.

Por ouro lado, o idoso que recebe o cuidado não tem a clareza das atribuições do 
contratado, nem mesmo a garantia de que está contratando um profissional que atenda requisitos 
mínimos necessários para o bom desempenho da função.

E, com a falta de regulamentação específica, legalmente, os cuidadores continuam 
sendo amparados pela legislação trabalhista no que tange aos direitos dos trabalhadores em 
geral.

Os cuidadores, bem como todos os trabalhadores, estão amparados pela Constituição 
Da República Federativa do Brasil que versa sobre o direito dos trabalhadores em seu artigo 7°, 
inciso IV: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim (BRASIL, 1988).

Quando o cuidador for empregado por pessoa física, para trabalho por mais de dois 
dias na semana, atuando no domicílio ou no acompanhamento de atividades da pessoa cuidada, 
terá contrato regido pelas mesmas regras dos empregados domésticos. Se for contratado por 
empresa especializada, estará vinculado às normas gerais de trabalho (BRASIL, 2015)

Todos os trabalhadores domésticos, incluindo os cuidadores de idosos, devem ter a 
sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente anotada em até 48 horas 
após a entrega pelo empregado, com todos os dados relacionados ao vínculo empregatício: 
informações do empregador, data de admissão e salário (BRASIL, 2015).

O profissional que realiza estas atividades diuturnamente não é considerado um 
trabalhador autônomo, mas um empregado doméstico. Neste caso, o empregador doméstico 
deverá observar todos os direitos trabalhistas e previdenciários previstos na Lei Complementar 
150/2015 (PANTAEÃO, 2019).

Significa dizer que, ainda que haja um contrato entre o empregador e o trabalhador 
sob a forma de trabalho autônomo, na prática, o trabalhador atua como empregado doméstico, 
podendo o empregador ser acionado na justiça a pagar todos os direitos decorrentes desta relação 
de emprego como: registro em CTPS; jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais; horas 
extras; adicional noturno; descanso semanal remunerado - DSR; férias vencidas e proporcionais; 
13º Salário; fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS;  INSS; vale transporte, dentre 
outros previstos na LC 150/2015 (PANTAEÃO, 2019). 

Embora não tenha a profissão regulamentada, o cuidador de idosos tem respaldo 
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na legislação trabalhista e espaço comunitário para o desempenho de sua função. Cabe ao 
contratante, ao negociar as relações de trabalho com o cuidador deixar claros quais são os 
interesses e atribuições a serem desempenhadas, bem como garantir relações de trabalhos justas 
e que atendam a ambos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a aumento progressivo do envelhecimento da população se faz cada vez mais 
necessário que tenham pessoas que se dediquem ao cuidado de idosos. 

Os cuidadores leigos possuem carisma e qualidades especiais para zelar em prol de 
outra pessoa, dando-lhe cuidado primando pelo seu bem-estar, saúde, alimentação, higiene 
pessoal, cultura entre outras coisas que se fazem necessário para a manutenção da vida com 
dignidade. Normalmente essa profissão era exercida em casa, por algum familiar, em especial 
a mulher, mãe, filhas, pois se tinha a concepção de quem a mulher era a responsável pelo lar e 
pela família. 

Nesta perspectiva mais ampla do cuidado, o papel do cuidador ultrapassa o simples 
acompanhamento das atividades diárias dos indivíduos, sejam eles saudáveis, enfermos ou 
acamados, em situação de risco ou fragilidade, seja nos domicílios ou em qualquer tipo de 
instituições na qual necessite de atenção ou cuidado diário.

Para organizar a sua forma de agir frente ao cuidado de idosos, não é exigido que o 
cuidador tivesse participado de um momento específico de formação. Assim, os cuidadores 
tendem a agir empiricamente, baseados nas suas experiências de vida e nos conhecimentos que 
adquirem por meio da orientação de profissionais da saúde que estejam, também, envolvidos 
no processo de cuidar do idoso. 

Em muitas situações, o cuidador pode comprometer as relações de trabalho e até 
mesmo a sua saúde por não reconhecer os limites de atuação e as condições legais que amparam 
o desenvolvimento dessa atividade. Esse fator pode colocar em risco a sua integridade física, 
mental e social, além de trazer prejuízos para o idoso que está sendo cuidado.

No tocante a legislação que ampara os cuidadores, recentemente, o projeto de Lei 
Complementar n°11/2016 que versa sobre os direitos dos cuidadores e as principais características 
a serem desenvolvidas por eles, em tramitação no Senado Federal foi integralmente vetado, com 
alegação de inconstitucionalidade, mantendo as lacunas legais no que tange a regulamentação 
das funções do cuidador de idosos. 

Considera-se que cada vez mais é preciso de pessoas com habilidades e experiência 
para atuar na área. A população está envelhecendo e nem sempre as famílias tem como cuidar 
de pessoas que necessitam de atenção especial. É importante que o cuidador de idosos esteja 
habilitado para o bom desempenho dessa função, que reconheçam os limites de sua atuação 
evitando riscos tanto para o idoso quanto para ele mesmo.  Para tanto, faz-se necessário que a 
ocupação seja regulamentada, que se crie um arcabouço de atribuições específicas, evitando a 
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sobrecarga do cuidador e garantindo a qualidade do serviço prestado. 
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PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO NA PREVENÇÃo dO OVERTRAINING EM 
PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO1  

                                                                         João Marcio Goetten2

                                                                          Ana Paula Leão Batista3

RESUMO 
É sabido que muitas vezes, o praticante de musculação passa de seus limites em busca do corpo perfeito. O 
overtraining pode ser entendido como um distúrbio, causado pelo o desequilíbrio da quantidade de exercício 
praticado e a resposta do organismo em questão. Este trabalho se refere a uma pesquisa bibliográfica, que busca 
apresentar as contribuições que o educador físico pode dar aos praticantes de musculação no que se refere ao 
overtraining. Entende-se a importância deste trabalho para que a comunidade científica, profissionais da saúde 
e praticantes de musculação, possam se aprofundar sobre esta temática, este problema decorrente de excesso de 
treinamento e a partir de um melhor e maior entendimento sobre o tema, saibam como evita-lo. Esta pesquisa foi 
dividida em três capítulos, no primeiro será exposto um breve histórico sobre a musculação, no segundo capitulo 
será apresentado o overtraining e no terceiro capitulo será evidenciado a importância do educador físico com vistas 
a evitar o overtraining.

Palavras-chave: Musculação. Overtraining. Educador físico. 

ABSTRACT
It is well known that many times, the bodybuilder goes beyond his limits in search of the perfect body. Overtraining 
can be understood as a disorder, caused by the imbalance in the amount of exercise practiced and the response of 
the organism in question. This work refers to a bibliographical research, which seeks to present the contributions 
that the physical educator can give to bodybuilders when it comes to overtraining. It is understood the importance 
of this work so that the scientific community, health professionals and bodybuilders, can deepen on this subject, 
this problem due to excessive training and from a better and greater understanding on the subject, know how avoid 
it. This research was divided into three chapters, in the first will be exposed a brief history on bodybuilding, in the 
second chapter will be presented the overtraining and in the third chapter will be evidenced the importance of the 
physical educator with a view to avoid overtraining.

Keywords: Bodybuilding. Overtraining. Physical educator.

1 INTRODUÇÃO

O desempenho físico é um tema de grande interesse tanto para área cientifica quanto 
para o público em geral, sendo que o principal objetivo do treinamento esportivo é potencializar 
ao máximo o desempenho físico. 

O processo para melhorar o desempenho físico resulta em um desequilíbrio interno 
do organismo humano, isso ocorre devido ao aumento progressivo das cargas de treino. Para 
conseguir chegar no ápice do desempenho físico, o desequilíbrio da homeostase (estresse 
positivo) se torna uma das condições essenciais para um treino de qualidade, e dessa forma, 
junto com períodos de recuperação, o organismo se adapta, aumentando sua capacidade física. 

1 Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física - UNIDAVI
2  Graduando em Educação Física, UNIDAVI,email : juao_marcio@yahoo.com.br
3 Orientadora e Professora da UNIDAVI, e-mail: ana@unidavi.edu.br
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(MIRANDA; BARA FILHO, 2008). 
Porém, muitas vezes pela urgência por resultados, por negligência às evidências 

científicas, ou por um acompanhamento irregular o uso inadequado dessas estratégias pode ser 
extremamente lesivo e improdutivo. 

Segundo CUNHA, et al (2006), quando não respeitadas as cargas de trabalho (volume/
intensidade) e a capacidade de resposta frente ao estresse gerado pelo treino, poderá ocorrer uma 
diminuição crônica do desempenho físico, gerando reações negativas no organismo, podendo 
ocorrer assim, a síndrome do overtraining, síndrome de excesso de treinamento.

A síndrome do overtraining refere-se então a um acumulo de treinamento sem 
a recuperação apropriada durante os períodos de descanso, resultando assim em um menor 
desempenho. São vários os fatores associados ao overtraining. A síndrome do overtraining 
é uma condição complexa, caracterizada por diversos sinais e sintomas, ocorre devido a um 
planejamento inadequado do treino, caracterizado por grandes volumes e/ou altas intensidades, 
sem um período de recuperação adequado. Pode ser potencializada por fatores estressores 
psicossociais, calendário esportivo atribulado, treinamento monótono, dieta inadequada e 
muitos outros fatores não necessariamente relacionados ao treino, como por exemplo, fatores 
de cunho psicológico. (MACEDO; MARTINS, 2009).

Esta síndrome é frequentemente observada em atletas que não possuem um planejamento 
de treino adequado, ou seja, o volume e intensidade da carga de trabalho nos treinos são muito 
elevados e o atleta não dispõe de tempo ou condições de descanso ideais para que ocorra a 
recuperação adequada. Treinadores devem sempre se preocupar em prevenir o surgimento desta 
síndrome, pois além de prejudicar muito a saúde, sua duração pode se prolongar de semanas a 
meses, até que a capacidade de desempenho do atleta seja restaurada.

O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão da literatura acerca da síndrome 
do overtraining na musculação, abordando as principais características relacionadas e identificar 
estratégias relacionadas ao educador físico para a prevenção da síndrome, levantados em estudos 
recentes.

1 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 HISTÓRIA DA MUSCULAÇÃO

Não existe ao certo uma data de quando surgiram as primeiras manifestações de 
levantamento de pesos.  Sabe-se apenas que a história da musculação é muito antiga, em 
escavações na cidade de Olímpia na Grécia foram encontradas pedras com entalhes para as mãos 
o que permitiram aos historiadores inferir que estas pedras eram utilizadas em treinamentos 
com pesos (PITANGA, 2004.)

Há também relatos históricos que afirmam a prática de alguma forma de exercícios 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 10 (n. 35), p. 61-73, jul./set. 2019.

63

com pesos há mais de 4.500 anos atrás nas capelas Funerárias do Egito, esculturas datadas de 
400 anos antes de Cristo que mostram mulheres que se preocupavam com a estética e de jogos 
de arremessos de pedras em 1896 a.C. São vários os relatos históricos de estatuas com corpos 
musculosos (BITTENCOURT, 1986).

A história nos aponta, que a partir do final do século XIX o chamado “culturismo”, 
juntamente com o “halterofilismo”, tinha suas atenções voltadas para as companhias circenses 
e teatros, “os homens mais fortes do mundo” eram apresentados como atrações e causavam um 
grande impacto e admiração na plateia (PITANGA, 2004).

Não se sabe ao certo quando a musculação surgiu, como prática oficial de levantamento 
de peso de forma competitiva e/ou como forma de exercício, mas relatos mostram que nos 
tempos antigos ela já era praticada de alguma maneira (LEIGTHON, 1986). Na história da 
musculação em tempos idos, havia um homem chamado Milo, que vivia em Crotona, e queria 
se tornar o homem mais forte, para isso, ele realizava seus treinamentos carregando um bezerro 
nas costas e conforme o bezerro crescia, Milo ficava mais forte. Contudo, o registro oficial da 
musculação teve início somente em 1901 em Londres como forma de competição, foi dado o 
nome de “O Físico mais Fabuloso do Mundo”, onde houve a participação de 156 atletas.

Eugene Sandow foi considerado o pai Musculação na forma de competição onde o 
objetivo é ter os “melhores” músculos. Nasceu na Alemanha em 1867 e por 30 anos foi o eleito 
o melhor do mundo pelo seu físico.  Aos 16 anos já aparentava um físico bem desenvolvido. 
Atlético, loiro e de olhos azuis ele era conhecido como “o aristocrata dos músculos”. Trabalhou 
em um circo em Bruxelas com a intenção de percorrer o mundo, com isso adquiriu um grande 
porte muscular, com tudo o circo foi a falência e Sandow se viu perdido, conheceu o professor 
Attila, que trabalha com números profissionais de exibição de força e viu um grande potencial 
em Sandow como início de uma atleta. Attila ensinou ele a treinar com pesos e a posar, então 
passaram a se exibir em várias cidades ganhando algum dinheiro, foi um marco da história no 
que se refere ao aspecto do treinamento com pesos, da cultura física, do exercício e da Educação 
Física (BITTENCOURT, 1986).

A musculação sofreu grandes transformações nos últimos 50 anos no Brasil. O que 
no passado era praticamente exclusiva para halterofilistas e/ou fisiculturistas, e em sua maioria 
homens, atualmente a musculação é uma importante ferramenta não só para competição, mas 
também para quem busca a saúde, qualidade de vida e melhorar esteticamente, tendo a sua 
prática cada vez mais popularizada em ambos os sexos e variadas faixas etárias (FLECK, 2002).

2.2 BREVE HISTÓRICO DO SURGIMENTO DAS ACADEMIAS 

Tem-se, como primeiros registros históricos que a academia, como um espaço específico 
à prática de atividade física remonta aos tempos de Platão, o famoso filósofo grego que viveu 
em torno de 387 a.C, e que deu o nome ao espaço criado de “Akademia”, em homenagem ao 
herói ateniense de nome Academus. É Importante ressaltar que o espaço criado pelo filósofo era 
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mais amplo em relação ao número de atividades e objetivos de seus mestres e participante, haja 
vista que neste lugar não se destinava apenas a trabalhar o físico, mas também à mente, mas as 
aulas eram de profundo conhecimento sobre o homem, universo, matemática e também a saúde 
do corpo (DONADEL, 2002).

O primeiro registro oficial de uma academia voltada para a prática da musculação 
surgiu em Bruxelas, numa instituição destinada ao ensino do fisiculturismo com auxílio de 
aparelhos em 1867, seguido pelo francês Edmond Desbonnet, que iniciou um trabalho parecido 
na cidade de Lille, na França, no ano de 1885 (CORREA; FERREIRA, 2009).

Ainda segundo Correa e Ferreira (2009), no Brasil o surgimento de espaços físicos 
voltados para prática de atividade física, esteve atrelado ao surgimento de “clubes” nos grandes 
centros urbanos, principalmente na década de 1950, onde a burguesia nestes espaços privativos 
se encontravam para praticar esportes, festas, entre outros. Simultaneamente, e influenciados 
pelos clubes, ocorreram o surgimento de locais onde se praticavam halterofilismo frequentados 
apenas por homens, sua única atividade era a musculação, e estes locais não possuíam o nome 
ainda de “academia”. 

Na década de 1970, os clubes passaram a utilizar o nome de academia, com o intuito 
principal de diminuir o preconceito contra o halterofilismo, existente na época e também para 
que pudesse ser frequentada por mulheres, impulsionadas pelo início do movimento da prática 
da ginástica aeróbica e da ginástica localizada, já em alta nos EUA, e que começava a ganhar 
adeptas no contexto brasileiro. Esta procura foi aumentando ao longo das décadas de 1980 e 
1990, com a criação de vários métodos (MORAES, 1999; CORREA & FERREIRA, 2009). 

 De acordo com dados da Academia Brasileira de Academias (ACAD), estima-se que 
aproximadamente 3,4 milhões de brasileiros, aproximadamente 2% da população, praticam 
musculação em academias atualmente com intuitos diversos, que vão desde a promoção da 
saúde, visto que exercícios físicos reduzem pressão arterial, tecido adiposo e proporcionam 
aumento da massa muscular, como perda ou ganho de massa muscular e para fins competitivos. 
O atual mercado de academias é dominado pelo EUA, onde cerca de 13% da população ou 33 
milhões de pessoas, frequentam estes espaços (SANTAREM, 2014).

Bossi et al. (2008) afirmam que a musculação está entre os tipos de exercício mais 
conhecidos e praticados dentre as modalidades de treinamento nas academias. Ela fortalece 
músculos, articulações e ossos, podendo ser utilizada para ajudar a corrigir eventuais 
desequilíbrios da musculatura, na reabilitação e prevenção de contusões e também, combater 
certas doenças. Porém ao longo do tempo, têm-se observado em alguns praticantes a prática 
excessiva de exercícios físico, em especial da musculação, como veremos a seguir.

2.3 OVERTRAINING

Inicialmente se faz necessário entender e conceituar o overtraning e overreaching, pois 
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apesar de serem semelhantes em alguns aspectos, não podem ser considerados como iguais. 
Overtraining pode ser entendido como um desequilíbrio entre o estresse e a recuperação, 

onde os fatores estressantes seja no âmbito físico, psicológico e social, associados com o 
pouco tempo de recuperação acarretam efeitos nocivos no rendimento dos atletas, podendo se 
prolongar por dias e/ou meses (COSTA, 2005).

Já o overreaching é considerado um acumulo de estresse, um momento importante 
no processo de treinamento, pois marca o início de uma falha do organismo em se adaptar a 
uma determinada sobrecarga. Neste período, o rendimento do atleta cai, porém por ser por um 
curto espaço de tempo (dias ou semanas) não causa prejuízos e/ou sintomas psicológicos e/ou 
fisiológicos (KENTTÄ; HASSMÉN, 1998 & KREIDER, 1998). 

Existe entre os profissionais, uma grande dificuldade em diferenciar overreaching ou 
os primeiros sintomas de overtraining.  O atleta costuma ter dificuldade em aceitar que está com 
overtraining, o que muitas vezes atrapalha na sua recuperação (GLEESON, 2002).

 Segundo Lehmann Foster e Keul, (1999), o Overreaching está relacionado a fadiga 
muscular ou periférica, podendo ser definido como uma fase pré-over training e sua recuperação 
é rápida, apenas alguns dias de afastamento ou diminuição das cargas no treino, o atleta costuma 
voltar ao seu estado de normalidade e de treinamento. Já o Overtraining está ligado com a 
fadiga central e o atleta normalmente apresenta diminuição na performance acompanhada por 
alterações bioquímicas, fisiológicas e psicológicas, sendo que sua recuperação demora semanas 
ou meses.

De acordo com Armstrong (2002), o treinamento de uma atleta inicia-se em um período 
de pequena performance e após esse período, tem-se a aplicação de maior carga e sua performance 
é aumentada, a continuação de aplicação desta carga temos o estado de overreaching, onde 
se tem a queda no rendimento do atleta, porem com um período certo de recuperação há a 
recompensação e o aumento de sua performance. Quando o período de overreaching não é 
respeitado, ocorre a má adaptação, o atleta começa a ter queda na performance e ocorrem os 
sintomas de overtraining, que atinge os atletas ao menos uma vez em suas carreiras.

O overtraining também está relacionado com a tentativa que o corpo tem de enfrentar 
os fatores de estresse, assim pode ser entendido como a síndrome de adaptação geral, conhecida 
como GAS. O GAS possui três estágios, alarme, resistência e exaustão, sendo que todas têm 
respostas hormonais para tentar o reequilibro (STONE, et al, 1991).

Overtraining é classificado em duas categorias: a parassimpática e a simpática. A 
simpática ou clássica é caracterizada pelo aumento da atividade do sistema nervoso simpático, 
provocando alterações básicas das funções do organismo, facilitando a resposta motora 
ao estresse agudo ou atividade física, mais notáveis em atividades anaeróbias.  Já a forma 
parassimpática é caracterizada pelos tônus parassimpáticos em repouso, mais frequente em 
atletas de endurance (ISRAEL,1976).

Segundo Baptista (1999) também pode ocorrer o overtraining devido ao desequilíbrio 
entre o estresse e a falta de recuperação. 
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Lehmann (1999) aponta que o estresse está presente em qualquer situação, seja elas 
em treinamentos ou competições, fatores sociais, educacionais, nutricionais, econômicos entre 
outros, podem influenciar no desenvolvimento da síndrome do excesso de treinamento.

De acordo com Baumert (2006), nos dias de hoje, a estratégia de treinamento utilizada 
seria diminuir a intensidade do treinamento ou repouso total entre 6 a 12 semanas, já que o 
atleta tenha desenvolvido o excesso de treinamento.

Os atletas que tem como objetivo alcançar os altos níveis de desempenho no seu 
treinamento podem apresentar frequentemente sintomas do overtraining como a fadiga crônica, 
queda no desempenho, infecções respiratórias e alterações no humor (MACKINNON, 1994).

Segundo Kellmann (2002), não foram encontradas evidenciais que mostram o excesso 
de treinamento cause danos irreversíveis ao atleta, porem as doenças, risco de lesão e a retirada 
prematura do esporte é aumentado. Para um melhor controle desses riscos, é necessário o 
repouso ou treinamento reduzido para que o atleta tenha a recuperação total física mental. 

É notável a queda no desempenho do atleta como principal sintoma do overtraining, 
mesmo após um descanso total ou um treinamento leve, sendo que o desequilíbrio entre o 
treinamento e a recuperação pode levar a fadiga crônica, dores musculares, perca de peso, sono 
inadequado, alterações do estado de humor e infecções do sistema respiratório (WILMORE, 
2001; LEHMANN,1999).

Segundo Koutedakis e Sharp (1998), cada atleta tem uma tolerância ao estresse que 
é determinada pelas suas características fisiológicas, estratégias na competição e adaptação. 
A quantidade total do estresse interno e externo representa a vulnerabilidade de cada um. Aos 
fatores internos, homens e mulheres respondem de maneira diferente quanto ao fator estresse, 
o que indica um número maior de over training nos homens. Já nos fatores externos, o aumento 
progressivo no volume de treinamento intenso com o aumento de volume total parece ser a 
causa maior do número de over training.

Apesar de muitos estudos já realizados com o objetivo de determinar os fatores de 
over training, ainda não foi possível estabelecer um marcador capaz de identificar nos atletas 
que apresentavam alguma possibilidade de desenvolver o over training em um determinado 
programa de treinamento. Assim o monitoramento regular de variáveis como a de performance, 
fisiológica, bioquímica e imunológica até então seria a melhor estratégia para avaliação do 
atleta para evitar o over training (KOUTEDAKIS; SHARP, 1998)

Segundo Freitas (2009), alguns estudos mostram que os fatores decisivos no over 
training são indicadores psicológicas ao invés dos indicadores fisiológicos. Os principais 
sintomas psicológicos relacionados ao over training é a depressão, apatia, instabilidade 
emocional, dificuldade de concentração no trabalho e treinos, perda de interesse em competir, 
autoestima diminuída, medo de competição e desistência nas metas que exigem mais.

A fadiga ocorre devido a incapacidade de manter um treinamento com intensidade e 
pode ser um sinal de resposta ao fator de estresse do organismo, porem tem um papel importante 
no treinamento, pois é o primeiro passo para o processo de adaptação do organismo que irá 
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estimular um incremento das funções do atleta (HAWLEV, 2003).
Segundo Kellmann (2002), quando se tem uma suspeita de over training o treinador 

deve indicar a procura de um médico especialista. Existem técnicas que podem ser utilizadas, 
como treinamento mental e relaxamento. A recuperação é dada como estado de compensação 
do déficit de um organismo ou recuperar o estado homeostático. 

Com preocupações e expectativas de sucesso que o cenário do alto nível competitivo 
apresenta, são observadas falha na aplicação de treinamento, principalmente em relação aos 
intervalos de recuperação (SUZUKI, 2004).

Hedelin (2000), complementa que o repouso adequado após o treinamento intenso é 
necessário para melhorar a recuperação física e psicológica do atleta. Quanto maior a intensidade 
do treinamento, maior será a necessidade de recuperação. 

Fry (1992), ressalta que a prevenção do over training inclui treinamentos intensos 
com repouso adequado para cada atleta, e sendo fundamental a aplicação de testes ao longo do 
período de treinamento que possibilitam a detecção precoce do over training, porém é necessário 
que a análise dos resultados seja de forma consistente, para que não seja confundida a fadiga 
normal do treinamento com o over training.

2.4 OVERTRAINING NA MUSCULAÇÃO

Segundo Toigo (2006), a sobre carga é um dos princípios de treinamento para melhorar 
o desempenho físico. Suponha-se que devem ser praticadas sobrecargas progressivas de esforço 
durante os treinamentos para provocar um distúrbio homeostase celular. Carga, duração, 
pausa entre estímulos, ação muscular, velocidade de execução do movimento, frequência dos 
exercícios, número de exercícios, amplitude dos movimentos e as combinações dos exercícios 
são variáveis das sobrecargas.

Freitas, Miranda e Bara (2009), ressalta que a recuperação é fundamental, e determina 
como essencial para a ocorrência da supercompensação. Essa fase é entendida como processo 
transitório no desempenho seguida de uma recuperação. 

Alcançar a fase de supercompensação seria o objetivo do treinamento, onde possibilita o 
ganho desejado na performance. Porém esta fase está diretamente ligada aos períodos adequados 
de descanso, que por sua vez estão familiarmente ligados aos processos de overraching e 
overtraining (FREITAS, MIRANDA, BARA 2009).

Cunha; Ribeiro e Oliveira (2006) ressaltam que um dos sintomas mais evidente e 
importante do overtrainig é a fadiga, que é denominada como a incapacidade de manter o 
treinamento em alta intensidade, que pode ser um sinal de alerta do organismo ao excesso de 
treinamento. Porém a fadiga tem outro papel importante no treinamento, pois promove um 
estimulo nas funções do organismo, sendo que o balanço entre o estresse e a recuperação define 
a qualidade do programa de treinamento. 
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Costa e Samulsky (2005) ressaltam o risco de desenvolverem a síndrome do overtraining 
na musculação, que podem estar associados a uma série de fatores: pressão social por um corpo 
perfeito, baixa autoestima, má orientação do educador físico, entre outros.

Araujo et al. (2008) complementa ainda que o balanço energético negativo, dieta 
inadequada, sono inadequado e distúrbios emocionais podem antecipar ou prolongar o estado 
de overtraing na musculação.

Moreira et al. (2009) ressaltam que o acompanhamento regular por parte dos educadores 
físicos das poderia++m promover um melhor e maior diagnostico com vistas a identificar com 
maior facilidade quem tem maior risco para desenvolver infecções e inflamações, ocasionando 
o overtraining. A seguir veremos então o papel do educador físico na prevenção do overtraining.

2.5 PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO

A busca no desempenho físico e um corpo forte levam os jovens e adultos a procurarem 
academias ao redor do mundo todos os dias. Tendo em vista objetivos variados, como perda de 
peso, definição, hipertrofia aumento no condicionamento físico e aumento de força, a ansiedade 
para alcançar tais objetivos de forma mais acelerada muita das vezes faz com o que o aluno 
execute os exercícios errados e até mesmo pratique exercícios de forma exagerada (LUDORF, 
2009).

Segundo Antunes et al. (2003), a preocupação da população com a qualidade 
de vida e a estética está cada vez maior, isso faz com o que o número de academias cresça 
significativamente nos últimos anos. Entre as várias opções de práticas de exercícios físicos, 
a ginastica e a musculação estão se destacando, e para isso, o profissional da educação física 
deverá estar guarnecido de conhecimento para assegurar a prescrição de exercícios e presar na 
segurança de seus alunos. 

Toscano et al. (2001) ainda ressalta que o Educador Físico é visado como um 
profissional da saúde, tendo em vista seu conhecimento cientifico e suas experiências para 
realizar treinamentos planejados para cada aluno visando a saúde. Neste ambiente da academia, 
o profissional de Educação Física é responsável por prescrever, orientar e acompanhar os 
alunos na prática de atividades físicas, no âmbito da musculação. A importância da intervenção 
efetiva deste profissional implica necessariamente na medida em que o educador físico deva 
estar sempre preparado para intervir de forma a gerar resultados de forma segura, correta e 
saudável aos seus alunos. 

Teris (1999) aponta algumas características fundamentais para o educador físico, em 
especial àqueles que trabalham em academias: o profissional deve ser criativo, comunicativo, 
solícito, prestativo, inspirar confiança a respeito de seus procedimentos, se relacionar bem com 
os aluno, se preocupar com a saúde de seus alunos, ser ético e acima de tudo, ser capacitado 
para o exercício profissional.
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Segundo Weineck (1999), em se tratando do treinamento, o profissional de Educação 
Física, é totalmente responsável pela orientação do aluno, devendo possuir o conhecimento 
básico dos princípios do treinamento esportivo, pois, estes irão determinar o programa e o 
método de treinamento a ser utilizado. Com base nestes métodos e programas, se seguidos pelo 
aluno, a chance de lesão, desenvolvimento de doenças e síndromes, tais como o overtraining, 
diminuem sensivelmente.

Assarati (2011), afirma que é papel do profissional da Educação Física estar atento aos 
fatores externos que podem influenciar seus alunos a desenvolverem algum tipo de síndrome, 
como por exemplo, o Over Training.

Na prevenção do overtraining o educador físico é fundamental, na medida que prescreve 
e acompanha uma periodização do treinamento que permita intercalar sessões de treinamento 
com repouso adequado (BUDGET, 1994).

É preciso que o Educador Físico saiba ouvir as vontades, objetivos e até mesmo as 
queixas de cada aluno e debater com o mesmo, exercendo seu papel e valer seu conhecimento 
pedagógico, tentando criar um relacionamento confiável, no que resultara em um maior grau de 
aprovação na prescrição dos exercícios (COPOLLO, 2002). 

Desta forma, cada vez mais o papel do educador físico torna-se importante nas 
academias e na sociedade em geral. Este papel é amplo, cada vez mais pessoas estão procurando 
as academias e espaços para praticar atividades físicas e para que os resultados almejados 
estejam associados com a saúde, bem estar e qualidade de vida, a presença deste profissional 
torna-se cada vez mais essencial (TUBINO,1999). 

Atualmente cerca de 3.6 milhões de Brasileiros praticam atividades físicas em cerca 
de 20 mil academias de ginastica no Brasil, isso resulta no aumento do número de alunos, o 
que também aumenta a responsabilidade do profissional da Educação Física (CONFEF, 2004).

Assim, Copollo (2002), aponta a importância do educador físico em ouvir seus alunos, 
instruí-los e orientá-los a partir de conhecimento e ética.

Neste contexto, ao executar exercícios físicos, é de suma importância a presença de um 
profissional qualificado de Educação Física nas academias para se ter uma segurança e alguém 
com conhecimento quanto ao modo de realizar cada exercício, evitando assim futuras lesões. 

3 CONSIDERAÇÕES 

Nos dias atuais, a busca pelo corpo desejado e com objetivos de resultados rápidos, faz 
com que as pessoas pratiquem os exercícios de forma errada e/ou de forma exagerada, isso faz 
com que o fluxo das academias aumente significativamente a cada ano.

Ficou evidenciado o quanto a musculação caiu nas graças não só da sociedade brasileira, 
mas também da mundial.

Junto com os benefícios que a musculação traz e é amplamente conhecido, algumas 
vezes, está busca desmedida, rápida e muitas vezes sem o auxílio de profissionais capacitados, 
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podem vir a causar desequilíbrios físicos e emocionais nos praticantes.
Ao longo desta pesquisa pode se observar, que o overtraining é um distúrbio que pode 

causar uma série de transtornos para quem é acometido por ele.
Desta forma, pudemos observar que o profissional de Educação Física deverá estar 

embutido  de conhecimentos para garantir a prescrição de exercícios corretos e doses adequadas  
aos seus alunos.

Na prática da musculação nas academias, o educador físico, deve apontar algumas 
características próprias, um profissional ativo e prestativo com seus alunos, sendo visado como 
um profissional da saúde, sendo assim, responsável por prescrever, orientar e acompanhar seus 
alunos nas práticas dos exercícios físicos. Além disso, o mesmo deve estar atento a fatores 
externos que podem influenciar o aluno a desenvolver o excesso de treinamento.

No que se refere a prescrição dos exercícios, é papel do profissional acompanhar 
a periodização do treinamento com intervalo de descanso adequado para que não ocorra o 
overtraining. É isto que irá fazer com que o papel do educador físico se torne extremamente 
importante nas academias, garantindo a segurança e evitando as síndromes dos praticantes de 
musculação. 

Concluindo, está esquina torna se relevante para profissionais da saúde, em especial 
os educadores físicos, os praticantes de musculação, acadêmicos da área da saúde, na medida 
em que informa os perigos do overtraining bem como aponta a importância do educador físico 
a fim de evita-la.
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PREVENÇÃO DA OBESIDADE E PROMOÇÃO DE SAÚDE PELO PROFISSIONAL 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA: PROGRAMAS NO NASF1

Yasmin Bianca Pinheiro2

Sarita Martins Camiña Reinicke3

RESUMO
O presente artigo apresenta uma revisão bibliográfica que visa analisar as possibilidades de atuação do Profissional 
de Educação Física no NASF (Núcleo De Apoio a Saúde da Família), para atuar na prevenção e controle da 
obesidade. Para isso, o trabalho será fundamentado em saúde pública, NASF, contextualizando a epidemiologia 
com a obesidade e após, será apresentado alguns programas de intervenção desenvolvidos pelo Profissional de 
Educação Física nos estados sulistas do Brasil onde a população alvo é a comunidade em geral com prioridade em 
pessoas com sobrepeso e obesidade. Por fim, infere-se que a atuação do Profissional de Educação Física é essencial 
e necessária para prevenir doenças crônico-degenerativas.

Palavras-chave: Obesidade. Saúde da Família. Promoção da Saúde. Educação Física.

ABSTRACT
This article presents a bibliographic review that aims to analyze the possibilities of Physical Education Professional 
acting at the Family Health Support Center, to act in the prevention and control of obesity. For this, the work will 
be based on public health, contextualizing the epidemiology with obesity and after, it will be presented some 
intervention programs developed by the Physical Education Professional in the southern states of Brazil where the 
target population is the general community with priority in overweight and obese people. Finally, it is inferred that 
the performance of the Physical Education professional is essential and necessary to prevent chronic degenerative 
diseases.

Keywords: Obesity. Family Health. Health Promotion. Physical Education.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a população global vem sofrendo com uma epidemia que, diferente 
das diversas epidemias enfrentadas pela humanidade ao longo de sua existência, não parte de 
um agente infeccioso e sim da conduta populacional. Antigamente era comum ver pessoas 
morrerem por leptospirose, toxoplasmose, rubéola, tuberculose, pneumonia, sarampo e outras 
graves doenças infecciosas.

O que condicionava o aparecimento de tais doenças era precariedade ou ausência de 
saneamento, os locais de trabalho e falta de conhecimento na área favorecia a proliferação dos 
agentes infecciosos, contudo com o desenvolvimento da pesquisa na área da epidemiologia, 

1 Artigo acadêmico desenvolvido na disciplina de Educação Física e Saúde do curso de Bacharelado em Educação 
Física.
2 Acadêmica da sexta fase do curso de Bacharelado em Educação Física, Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí. E-mail: yasmin.pinheiro@unidavi.edu.br 
3 Orientadora, Nutricionista e Professora de Educação Física, Centro Universitário para o Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí. E-mail: sarita@unidavi.edu.br 
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medidas de prevenção às doenças foram tomadas e a mortalidade por infecções diminuiu 
(PITANGA, 2002).

Com os avanços tecnológicos na área de eletrônicos, entretenimento e na indústria 
alimentícia, as pessoas estão desenvolvendo uma doença crônica, de determinantes 
multifatoriais, caracterizada pelo acúmulo em excesso de tecido adiposo sendo um fator 
extremamente agravante e facilitador ao aparecimento de outras doenças crônicas, identificada 
como obesidade (FRANCISCHI et al., 2000)

A obesidade é oficialmente reconhecida como uma epidemia e é atualmente um dos 
maiores problemas de saúde pública. No que concerne ao número de tratamentos, campanhas 
de prevenção, acesso a serviços e assistência na atividade física e promoção de saúde, é 
incongruente a prevalência de número de pessoas obesas (CIOLAC, 2004).

O Profissional de Educação Física (PEF) é um ator importante na prevenção e tratamento 
da obesidade, além da promoção de saúde. Desta forma, sabendo que este profissional pode atuar 
de diversas formas, o presente trabalho objetiva-se em demonstrar a importância da atuação do 
PEF dentro no Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) por meio de trabalhos realizados 
nos estados Sul-Brasileiros e responder as problemáticas: Como o Profissional de Educação 
Física pode atuar de maneira efetiva no NASF? Como o Profissional de Educação Física pode 
contribuir no controle e prevenção da Obesidade?

2 OBJETIVO
 
Analisar as possibilidades de atuação do Profissional de Educação Física no NASF 

(Núcleo De Apoio a Saúde da Família), para atuar na prevenção e controle da obesidade com 
base em programas já desenvolvidos.

3 MÉTODOS

Este trabalho utilizou o método de revisão bibliográfica, com pesquisas nas plataformas 
Scielo, EBSCO, LILACS e Google Acadêmico. Buscou-se estatísticas sobre o cenário atual da 
saúde brasileira pelo portal do Ministério da Saúde, ABESO, OMS e IBGE. A pesquisa foi 
realizada no primeiro semestre de 2019 buscando trazer experiências, programas e intervenções 
do PEF através do NASF nos estados do Sul do Brasil. Os critérios para a seleção dos periódicos 
científicos foram a abordagem relevante ao objetivo do trabalho, com palavras-chave como 
obesidade, Núcleo de Apoio a Saúde da Família, PEF e sua atuação, programas de promoção de 
saúde e prevenção de doenças crônico-degenerativas, estudo de caso etc.
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4 OBESIDADE E O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ATENÇÃO BÁSICA

Na década de 1950 a obesidade era considerada um reflexo de um distúrbio de 
personalidade. Contudo, nas décadas subsequentes diversos autores deram início a estudos que 
concluíram que a obesidade era fruto de hábitos alimentares desregrados. Os estudos acerca de 
redução de peso ganharam força nas décadas de 70 e 80 e desde então as estatísticas populacionais 
demonstram que a cada ano a porcentagem de pessoas obesas ou com sobrepeso aumentam 
(ADES, 2002). Segundo estatística da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e 
Síndrome Metabólica (ABESO, 2008-2009), estima-se que 50% da população brasileira está 
com excesso de peso.

Por vezes a obesidade é encarada meramente como um problema estético para a 
população que não possui informação sobre o assunto. É necessário dar ênfase a questão e deixar 
explícito os problemas metabólicos decorrentes da obesidade. Dentre eles estão a hipertensão 
que se não tratada pode ocasionar AVC, infartos, insuficiência renal e cardíaca, dentre outros 
problemas; outras doenças que ocorrem com maior incidência em pessoas obesas é o diabetes 
tipo II que está associado a insuficiência renal, cegueira, amputação de membros etc.; problemas 
respiratórios, alguns tipos de câncer, depressão entre outras. Todas essas doenças tanto em 
conjunto quanto individualmente prejudicam a qualidade de vida (OLIVEIRA et al., 2004).

Conforme Ciolac (2004), a prática regular de exercício físico apresenta efeitos benéficos 
na prevenção e tratamento da hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes, dislipidemia 
e obesidade, portanto a prática física deve ser incentivada e exercida na saúde pública por meio 
de programas de promoção de saúde.

Diante desse quadro epidemiológico, o Ministério da Saúde assumiu como prioridade a 
vigilância das DCNT4 e possibilidades de prevenção e controle; para isso criou-se a Coordenação-
Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (CGDANT) em 2003 com integração a ações 
de promoção de saúde.

A CGDANT/SVS/MS procurou estabelecer, em nível nacional, uma estratégia 
sustentável, centrada nas seguintes ações: a) monitoramento das doenças; b) vigilância 
integrada dos fatores de risco e proteção; c) indução de ações de prevenção e controle 
e de promoção da saúde; e d) monitoramento e avaliação das intervenções (MALTA 
et al., 2006, pg. 12).

Esta vigilância integrada busca prevenir os principais fatores de risco modificáveis 
e comuns à maioria das doenças crônicas como tabagismo, alimentação não saudável e 
a inatividade física. Todas estas condições supracitadas são casos preveníveis onde há uma 
atuação em conjunto entre saúde pública e comunidade (MALTA et al., 2006).

Com base nisso podemos introduzir o Profissional da Educação Física dentro do 

4 Doenças crônicas não transmissíveis.
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contexto de prevenção e promoção de saúde. Sabendo que a obesidade é atualmente vista 
como um problema de saúde pública epidêmico, (OLIVEIRA, 2004) é necessário divulgar e 
incentivar a efetividade de ações de prevenção por parte deste profissional.

No Brasil, o Ministério da Saúde analisou a estratégia global para a alimentação 
saudável, atividade física e saúde, elaborada pela OMS, e adotou as orientações de praticar 
pelo menos 150 minutos de atividades físicas por semana. A partir disso os profissionais do 
NASF passam a ter um direcionamento para organizar suas ações que considerarão as reais 
necessidades da comunidade em relação às práticas físicas e contemplarão ações de promoção de 
saúde por meio de atividades físicas, que por sua vez, fazem parte da atuação deste profissional 
(SILVA, 2016).

A conduta do Profissional Educação Física propõe a formação de um perfil profissional 
voltado ao entendimento do contexto social e comunitário para nele intervir profissionalmente 
com a ampliação do conhecimento. Neste sentido, o foco de intervenção do PEF, visa a 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. O profissional deve estar capacitado 
para o trabalho em equipe multiprofissional, para as atividades de gestão e para lidar com 
políticas de saúde, além de planejamento e intervenções específicas do campo das práticas 
corporais (SCABAR, 2012).

Dentro de programas de saúde governamentais como o NASF a atuação do PEF pode 
ser dinâmica, criativa e trazer uma perspectiva e alternativas diferentes para certas patologias 
se adaptando conforme as necessidades da população de cada município. Por exemplo, com 
práticas físicas regulares um diabético poderia reduzir seu consumo diário de insulina conforme 
cita Oliveira (2004), um paciente com uma hérnia de disco não tão grave poderia adiar por 
alguns anos uma cirurgia com “reeducação através de exercícios corporais” (SANTOS, 2003, p. 
5), ou seja, menos fármacos, menos consultas médicas, menores filas de espera, menores listas 
de pacientes aguardando cirurgias, se pararmos para pensar nos impactos benéficos para a saúde 
coletiva e para a economia federal esta discussão se estenderia e desviaríamos do tema.

O NASF trabalha com o princípio do apoio matricial, que se caracteriza pelo 
compartilhamento de informações, casos e experiências entre as Equipes de Saúde da Família 
(ESF’s) e o NASF. Foram criados em 2008 pelo Ministério da Saúde, para ampliar a oferta de 
serviços de saúde na rede, melhorar a resolutividade das ações, e auxiliar na consolidação da 
atenção básica no país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

Os profissionais do NASF prestam auxílio as Equipes de Saúde da Família para 
casos específicos onde os conhecimentos do enfermeiro, do médico, dos ACS e dos técnicos 
não abrangem. As ações desenvolvidas pelo NASF podem acontecer de diversas formas; 
individualmente como uma consulta clínica a um psicólogo; coletivamente como programas 
de exercícios físicos nas comunidades ou com educação permanente tanto dos profissionais 
quanto da comunidade em geral. Estas ações coletivas não somente promovem saúde para a 
população como também fornecem um diagnóstico de como está a situação da população de 
cada município. E com base neste diagnóstico populacional é onde se encontra a possibilidade 
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de fornecer aquilo que é necessário aos munícipes (CREF3/SC, 2014).
O que diferencia a proposta do apoio matricial do modelo tradicional de atendimento 

é que ao invés de apenas encaminhar o paciente para um atendimento individual em uma 
especialidade, o matriciamento irá discutir temas, estratégias em conjunto, elaborar propostas 
e intervenções e construir projetos para os casos mais difíceis e ações coletivas (CREF3/SC, 
2014).

Para analisar a importância do profissional de Educação Física e o trabalho deste na 
atenção básica de saúde no NASF destacam-se alguns projetos desenvolvidos em estados sul-
brasileiros.

4.1 NASF, TIJUCAS, SANTA CATARINA, CEMPS

Em agosto de 2011 um PEF, por meio do Centro Municipal de Promoção à Saúde 
(CEMPS), junto aos demais profissionais do NASF, organizou uma rotina de avaliações físicas 
e um programa de atividades físicas que possibilitassem a inclusão dos pacientes do SUS 
conforme a necessidade e condição física e preferências. Para isso utilizou-se uma ficha técnica 
e um programa de avaliação física, idealizando a promoção, prevenção e reabilitação em saúde. 
(CREF/SC, 2014)

Os pacientes encaminhados pelos médicos da família, nutricionistas e fisioterapeutas, 
agendavam a avaliação física com o PEF. Nesta consulta os alunos eram instruídos a trazer 
exames médicos, cartão do SUS e roupas adequadas para a avaliação. A avaliação foi composta 
por um questionário contendo diversas informações: dados pessoais e socioeconômicos, 
histórico de saúde familiar (doenças comuns), histórico pessoal de problemas de saúde e queixas 
atuais, uso de medicamentos (tipo, frequência, quantidade), histórico de cirurgias e lesões, 
questionário de prontidão para a prática de atividade física (Q-PAF), histórico sobre a prática de 
atividades físicas pregressas e atuais, preferências de atividade física, avaliação antropométrica 
(peso, estatura, circunferências, dobras cutâneas, aferição da pressão arterial). Após a avaliação 
o paciente era encaminhado para o exercício adequado conforme suas necessidades (CREF/SC, 
2014).

Os programas oferecidos inicialmente eram grupos de caminhada e atividades físicas 
ao ar livre, grupos de fortalecimento e resistências muscular, grupos de hidroginástica e 
natação e grupo de atividades físicas para as crianças. Todas essas atividades, foram realizadas 
no CEMPS, que possui piscina aquecida, uma sala de cinesioterapia e uma sala de terapias 
complementares, as demais atividades não realizadas naS dependências do CEMPS eram 
realizadas na rua e academias ao ar livre (CREF/SC, 2014).

As caminhadas eram realizadas com frequência de cinco vezes por semana sendo um 
grupo de baixa e média intensidade e outro de média a alta intensidade com duração de 45 
minutos sendo destes dez de aquecimento e cinco de desaquecimento. Os praticantes eram 
designados a cada grupo de acordo com seu nível de condicionamento (CREF/SC, 2014).
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Os exercícios dos grupos de fortalecimento e resistência muscular eram realizados 
com frequência de duas vezes por semana com duração de 45 minutos a aula. Os pacientes 
encaminhados para esse grupo, em sua maioria, apresentavam doenças osteoarticulares, como 
osteopenia, osteoporose, tendinites, bursites etc., ou com necessidades pós-reabilitação. Foi 
criado também um grupo visando o emagrecimento para pacientes diabéticos, hipertensos e 
obesos (CREF/SC, 2014).

Os grupos de hidroginástica e natação eram realizados duas vezes por semana com 
45 minutos por aula divididos conforme o condicionamento dos usuários e problema de saúde, 
dois grupos de alta e média intensidade, um de idosos e gestantes e um de pacientes de pós-
reabilitação (CREF/SC, 2014).

O programa destinado às crianças, nomeado de Criança Ativa, era realizado três vezes 
por semana com 45 minutos por aula e abrangia a faixa etária de sete a dez anos que apresentavam 
encaminhamento médico. As atividades eram variadas e compreendiam caminhada, natação, 
pedaladas e tinham acompanhamento nutricional.

O resultado do programa de atividade física foi grande aderência por parte da 
comunidade e integração do trabalho às Equipes de Saúde da Família, promoção de eventos de 
saúde para consolidar o programa, parceria com a SIPAT e apoio da secretaria de saúde.

Somente o trabalho comprometido e integrado entre os profissionais da Esf/ACS’s/
Nasf trará efeitos positivos na saúde da população [...] A atividade física é uma dessas 
áreas, devido à necessidade de combate ao grande aumento de doenças crônicas não 
transmissíveis na atualidade. (CREF3/SC, 2014)

4.2 NASF, MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ.

Este estudo entrevistou sete profissionais da Educação Física “buscando conhecer os 
aspectos particulares dos fatos que descrevem o trabalho do PEF inserido no NASF. ” (SOUZA, 
2011, p. 6). 

As discussões dos dados coletados incluíam comentários dos profissionais entrevistados, 
que relataram encontrar dificuldade em se inserir nas equipes do NASF e falta de suporte. A 
resistência dos demais profissionais do NASF e ESF foi resolvida com cursos de capacitação 
(SOUZA, 2011).

Estes profissionais atuaram de três formas segundo Souza (2011), dando suporte 
às Unidades Básicas de Saúde, coordenando grupos de atividade física e realizando visitas 
domiciliares. Além das atividades físicas a maioria dos profissionais realizou palestras 
relacionadas a importância da prática de atividade física. A participação foi voluntária e 
divulgada por meio de cartazes nos postos de saúde, pelos profissionais das ESF’S, Agentes 
Comunitárias de Saúde e as visitas domiciliares pelos PEF.

Dentre as atividades e exercícios prescritos pelos profissionais foram atividades 
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aeróbicas, como caminhadas, exercícios resistidos com pesos improvisados, garrafas pet com 
areia ou pedras, cabos de vassoura etc., alongamentos, exercícios de coordenação motora e 
atividades lúdicas (SOUZA, 2011).

Grande parte da população participante destes programas do NASF eram idosos e 
mulheres que apresentavam alguma patologia (SOUZA, 2011).

Com relação ao controle da intensidade os profissionais levaram em consideração a 
percepção dos alunos. A frequência das atividades era de duas a três vezes por semana com 
aproximadamente uma hora de duração divida entre aquecimento, treinamento e relaxamento. 
O número de pessoas atendidas por estes programas variou entre 12 a 93 pessoas e segundo 
os profissionais que coordenaram os encontros relataram que a maior dificuldade foi a falta de 
espaços (SOUZA, 2011).

4.3 NASF, RIO GRANDE DO SUL

Primeiramente, houve uma aproximação a Secretaria Municipal de Saúde e logo após 
sua concessão ao desenvolvimento do projeto na Unidade Básica de Saúde e NASF e a aprovação 
do Núcleo de Ética, iniciou-se um acompanhamento as ações do NASF, especialmente a atuação 
do PEF, incorporando-se as reuniões do grupo de profissionais, ao matriciamento e a outras 
atividades (FURTADO, 2015).

Com a devolutiva favorável da equipe, foi conduzido entrevistas com questões 
estruturadas com base em observações, revisão literária e nos objetos de estudo. Foram 
realizadas duas entrevistas individualmente com cada profissional. Para os membros da Gestão 
as perguntas se resumiam em qual era a percepção em relação à Educação Física no NASF, e 
para a PEF as perguntas foram sobre a Educação Física nas ações do NASF, no matriciamento 
e a relação com as outras profissões (FURTADO, 2015).

Os resultados obtidos a partir da pesquisa relataram que a Educação Física está pouco 
presente no Apoio Matricial e a forma como o matriciamento é trabalhado é muito focado no 
adoecimento (FURTADO, 2015).

Um fato que chamou a atenção na discussão do tema foi que existe uma ação 
consolidada na Atenção Básica chamada Rede Gaivota, que trata da saúde mental, onde o PEF 
não se insere em âmbito algum (FURTADO, 2015), mesmo que já tenha sido comprovado que 
a prática de atividades físicas, como descreve Costa (2007), auxilia no tratamento de doenças 
mentais como depressão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A descrição dos riscos que o acúmulo em excesso de adiposidade traz para quem sofre 
com a obesidade pondera um assunto de extrema importância para a saúde pública. 
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O trabalho desenvolvido pelos profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
auxilia muito enquanto atendimento especializado para controle, prevenção e tratamento da 
obesidade, contudo a saúde pública ainda traz muito o conceito de cura enraizado no sistema. A 
própria população ainda busca um atendimento que lhes proporcione o alívio de enfermidades 
e não a prevenção das mesmas.

O PEF em sua formação busca prevenir doenças, por este motivo seu trabalho deve ser 
mais incentivado e incluído no sistema público de saúde. As formas de incentivo necessárias 
não são apenas o apoio da comunidade, mas para que este realize um bom trabalho e desenvolva 
programas eficientes e efetivos é necessário um suporte com espaços, materiais adequados 
e inclusão no matriciamento com as Equipes de Saúde da Família e demais profissionais do 
NASF.

Os programas de promoção de saúde citados na fundamentação do trabalho são 
excelentes exemplos de como a Educação Física pode atuar de maneira benéfica e eficiente 
com grande adesão do público para prevenir, controlar e remediar o quadro de obesidade. A 
prática regular de exercícios físicos pode prevenir e tratar a obesidade e doenças associadas 
a ela. Portanto, conclui-se que apesar de ainda pouco presente na Saúde Pública, a Educação 
Física tem um grande potencial de contribuição às ações do NASF e no matriciamento para 
desenvolver ações que permitam intervir socialmente para o combate da obesidade.
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RESUMO
As pesquisas na área da psicologia com enfoque no esporte tanto em modalidades coletivas como individuais 
vêm aumentando sensivelmente, inclusive no Brasil, onde estão envolvidos profissionais tanto da psicologia 
como da educação física. Esta aproximação do esporte e da psicologia, suscita o melhor e maior entendimento 
acerca de fatores emocionais, físicos, sociais, institucionais e de relacionamento como de atleta e treinador, 
figuras fundamentais no processo esportivo. É necessário cada vez mais compreender além do desenvolvimento 
de habilidades físicas, as habilidades emocionais, sociais e individuais do comportamento do indivíduo, que 
favoreçam a aprendizagem, melhorando determinado movimento ou técnica, que são essenciais para que o 
atleta possa desenvolver suas habilidades desportivas.  As preparações psicológicas refletem sensivelmente no 
desempenho de atleta, grupo, treinador ou demais profissionais no âmbito da motivação, ansiedade e no estresse, 
ênfase na organização e adaptação. Essa pesquisa é exploratória, qualitativa, sendo oriunda do trabalho de 
conclusão de curso na área da psicologia, teve como objetivo compreender de que forma a psicologia do esporte 
pode contribuir com os treinadores de esportes coletivos no aumento do desempenho de seus atletas. Para essa 
pesquisa as informações foram coletadas através de uma entrevista semiestruturada, a partir de quatro treinadores 
de modalidades esportivas, que atuam ativamente na Fundação Municipal de Desportos da cidade de Rio do Sul. 
Além de desenvolver e conhecer um pouco mais sobre a psicologia do esporte, pretendeu-se ainda reconhecer 
os fatores emocionais que envolvem os atletas e a relação treinador-atleta-psicologia do esporte. Demonstrando 
um campo ainda pouco desbravado em nossa região, que é a psicologia do esporte, que visa atuar com métodos 
e técnicas adequadas a cada sujeito e/ou modalidade esportiva, demonstrando a importância de se enxergar o 
indivíduo como um ser biopsicossocial, onde no esporte, mente e corpo devem andar sempre lado a lado.

Palavras-chave: Psicologia do Esporte. Desempenho. Treinadores.

ABSTRACT
Research in the area of   psychology with a focus on sport in both collective and individual modalities has been 
increasing significantly, including in Brazil, where both psychology and physical education professionals are 
involved. This approach to sport and psychology, elicits the best and greatest understanding about emotional, 
physical, social, institutional and relationship factors as an athlete and coach, fundamental figures in the sports 
process. It is increasingly necessary to understand beyond the development of physical abilities, the emotional, 
social and individual abilities of the individual’s behavior, that favor learning, improving certain movement 
or technique, which are essential for the athlete to develop his sports skills. Psychological preparations reflect 
significantly on the performance of athlete, group, coach or other professionals in the field of motivation, anxiety 
and stress, emphasis on organization and adaptation. This research is exploratory, qualitative, coming from the work 
of course completion in the field of psychology, aims to the formation of a sports psychology can contribute to the 
coaches of collective sports in increasing the performance of their athletes. For this research, the information will 
be collected from four coaches of sports modalities; that actively participate in the Municipal Sports Foundation 
of the city of Rio do Sul. In addition to developing and knowing a little more about the psychology of the sport,  
it was intended recognize the emotional factors that involve athletes and the coach-athlete-psychology relationship 
of the sport. As well as demonstrate a field that has not yet been developed in our region, which is the psychology 
of sports, which aims to work with methods and techniques appropriate to each subject and/ or sporting modality, 
demonstrating the importance of seeing the individual as a biopsychosocial being, where in sports, mind and body 
must always walk side by side. 

Keywords: Sports Psychology. Performance. Coaches.
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1 INTRODUÇÃO

A atuação da psicologia do esporte no Brasil iniciou por volta da década de 50, sendo 
uma área abrangente, difundida e trabalhada tanto pela educação física como pela psicologia. 
Sua atuação é pautada em teorias e técnicas psicológicas e nas práticas do desporto, envolvendo 
fatores físicos e emocionais.

Os psicólogos podem atuar com técnicos, dirigentes e atletas, construindo meios e 
técnicas que possam obter melhores resultados e desenvolvendo trabalhos interdisciplinares 
com os demais profissionais envolvidos com o esporte.

Para Singer (1977), a psicologia do esporte, surge para estudar e envolver todos em um 
objetivo, conhecer o atleta e o esporte. 

Diante dessa integração entre corpo e mente, encontra-se a figura do treinador, objeto 
deste estudo, que tem papel fundamental no esporte utilizando técnicas e táticas esportivas e 
que poderá, através da psicologia do esporte, ser mais eficaz em seus treinamentos.

Com a preparação e treinamento esportivo, tanto psicólogos como treinadores ampliam 
e criam técnicas para desenvolver habilidades psicológicas na área, possibilitando ao atleta um 
melhor e maior desenvolvimento. 

Conforme Rubio (1999), descrever a psicologia do esporte é citar duas áreas que estão 
em constante transformação, a psicologia e o esporte. É enorme a quantidade de objetos de 
estudo de ambas as áreas. 

Esse trabalho teve como objetivo Compreender de que forma a psicologia do esporte 
pode contribuir com os treinadores de modalidades esportivas no aumento do desempenho de 
seus atletas.

1.1 PSICOLOGIA DO ESPORTE 

De acordo com Samulski (2009), no final do século XIX , surgiram os primeiros estudos 
voltados para a psicologia do esporte. Na década de 20 aparecem os primeiros laboratórios e 
institutos de psicologia, primeiramente na União Soviética, logo depois nos Estados Unidos, 
Japão e Alemanha. Contudo, a psicologia do esporte é uma área recente estando em constante 
desenvolvimento, sendo fortemente utilizada pela área da educação física e pouca difundida em 
questões teóricas e práticas relacionadas com a psicologia. Com a construção da teoria surgem 
assim estudos que fortalecem a área específica criando cada vez mais pesquisas, e a formação 
de novos profissionais. Segundo Samulski (2009, p. 1), “O número de psicólogos do esporte no 
mundo é estimado, hoje, em aproximadamente 5 mil pessoas.”. 

O Brasil ocupa uma posição de liderança na América Latina, na área da psicologia 
do esporte, o que pode ser comprovado com base no grande volume de publicações, 
no número dos congressos realizados, bem como na quantidade de laboratórios 
de psicologia do esporte existentes. No Brasil foram realizados doze congressos 
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brasileiros, três congressos sul-americanos e cinco simpósios internacionais. 
(SAMULSKI, 2009, p.2).

1.1.1 Psicologia do Esporte no Brasil

 Para Rubio (2000), a psicologia do esporte no Brasil teve seu surgimento na década de 
50 com o psicólogo João Carvalhaes que atuou aproximadamente 19 anos como psicólogo pela 
seleção brasileira de futebol além de fazer parte do São Paulo Futebol Clube. O mesmo atuava 
com atletas, a arbitragem e com participação em diversos eventos científicos relacionados com 
a área como, por exemplo, o Congresso Internacional de Psicologia do Esporte em Washington. 
Em 1974 escreve o livro intitulado “Psicologia no futebol”. 

Ainda segundo Rubio (2000), na década de 90 a psicologia do esporte é inserida na 
grade curricular dos cursos de psicologia, inicialmente como disciplina optativa e logo depois 
obrigatória, em seguida como oportunidade de estágios e cursos de extensão.

Para Singer (1977), o esporte está presente na nossa cultura envolvendo muitos 
aspectos sociais, o mundo participa como espectador. Há uma grande quantidade de programas 
esportivos transmitidos pela televisão ou textos em jornais e artigos. Os índices de audiência, 
finanças e facilidades esportivas afirmam a relevância dos esportes na sociedade. 

Assim Rubio (2003, p.10) cita que “[...] a psicologia do esporte vem conquistando 
espaço e força em outros contextos como os projetos sociais, o fitness, a reabilitação, os 
programas de qualidade de vida e a medicina preventiva. ”.

A psicologia, conforme Weinberg e Gould (2008), pode ser denominada com uma arte 
social, sendo o oposto da física. Nessa os objetos inanimados não mudam com o tempo, já os 
seres humanos, ao contrário, mudam constantemente, os atletas modificam e interagem com seu 
ambiente esportivo a todo momento, não podendo prever seus comportamentos.

De acordo com Rubio (2000), o profissional da psicologia do esporte possui diversas 
formações. Do curso de psicologia tem-se os métodos e técnicas para intervenções, avaliações e 
diagnósticos, ocorre o conhecimento nas áreas de biomecânica, anatomiafisiológica, dinâmica de 
grupo, todas fundamentais na relação profissional e obtenção de sucesso na prática psicológica. 
Essas necessidades de conhecimento se justificam pelas questões individuais ou de grupos 
obtidas pelo contexto de treinamentos, competições, seleções e os períodos de isolamento e 
concentração dos atletas.

Conforme Samulski (2009), o psicólogo do esporte atua aplicando suas teorias e métodos 
diante da prática do desporto e a comprovação deste trabalho. Não sendo apenas prescrever 
receitas ou patentes como alguns profissionais acreditam, desenvolvendo o trabalho na área a 
partir do ensino, pesquisa e intervenção. Para Weinberg e Gould (2008, p. 23), “os psicólogos 
do esporte modernos seguem carreiras variadas. Eles desempenham três papéis básicos em 
suas atividades profissionais: conduzir pesquisas na área, ensinar no âmbito educacional e atuar 
como consultores ”.
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Ainda segundo Weinberg e Gould (2008), nestes campos de atuação o psicólogo 
trabalha em pesquisas multidisciplinares desenvolvendo nos atletas adesão ao exercício ou 
até mesmo em lesões, na área pedagógica os profissionais ministram cursos universitários em 
psicologia do exercício, aplicada ao esporte e nas questões sociais. Como consultor procura-se 
desenvolver habilidades psicológicas para o desempenho em competições e treinamentos.  

Segundo os autores acima, os psicólogos do esporte e do exercício, além de atuarem 
com atletas que possam vir a ter transtornos emocionais, trabalham também com os treinadores, 
como será visto a seguir.

1.2 PSICOLOGIA DO ESPORTE E O PAPEL DO TREINADOR4

A psicologia do esporte, para Rubio (2000), vem sustentando trabalhos de preparação 
e treinamento psicológico. Técnicos, treinadores e atletas buscam, a partir dessas técnicas 
psicológicas, fortalecer o desempenho para as competições, a efetivação do controle de estresse 
e ansiedade, concentração, trabalho em grupo, comunicação e o sucesso individual ou coletivo 
com o sucesso da prática de alto rendimento. 

Conforme Weinberg e Gould (2008), a psicologia do esporte atua sobre uma parte da 
população. Os profissionais trabalham com atletas de elite ou alto rendimento, com as crianças, 
com pessoas incapacitadas física e mentalmente, com idosos e, ainda, com técnicos e treinadores.

Para Samulski (2009), a intervenção psicológica existente entre a psicologia e o esporte 
pode ocorrer a partir de programas psicológicos de rendimento considerando o treinamento, 
aconselhamento e acompanhamento. Entre esses modelos encontra-se o aconselhamento 
psicológico, com objetivo de auxiliar os técnicos desportistas a compreender os problemas 
psicológicos e sociais na atuação esportiva com atletas. É ajudar e desenvolver segurança e 
autoconfiança geralmente em quem se encontra em vulnerabilidade emocional.  

Segundo Gomes e Oliveira (2008, p. 27), “nos esportes, o treinador ou técnico é o 
indivíduo responsável pela coordenação e direção das atividades de uma equipe”. Sendo um 
profissional fundamental no processo e sucesso esportivo de atletas de modalidades individuais 
ou coletivas, o treinador busca atingir características que lhe são úteis para seu trabalho esportivo. 

Logo, para Samulski (2009), a psicologia do esporte trabalha muitos temas, entre eles 
podemos citar a interdisciplinaridade. O psicólogo efetuará seu trabalho diante de treinamento 
técnico-tático, treinamento mental, treinamento de atletas jovens, controle e periodização desses 
treinamentos, planejamento de carreira, além da comunicação entre atleta e técnico. 

Para Fernandes et al (2013), havia entre o ambiente esportivo os relatos de que ex-
jogadores não teriam como ser bons treinadores, concluindo que apenas a vida esportiva como 
atleta não seria suficiente para a nova carreira. Mas com o passar dos anos e os exemplos essa 

4 Será utilizado a nomenclatura treinador ou técnico de acordo com as literaturas realizadas.
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ideia se mostrou falsa. Usa-se hoje além da vida como atleta, especializações em graduações é 
muito valorizada. No futebol por exemplo existe um grande número de ex-atletas sem nenhuma 
formação, na profissão de treinador. Como profissional atua-se na formação de jovens atletas 
nas escolas de base, e atletas profissionais, adultos e de alto rendimento.

Conforme ainda Fernandes et al (2013, apud Brito, 2011), no Brasil a profissão de 
treinador é escolhida por muitos ex-atletas, que consideram continuar em forma e próxima do 
esporte. Além de outros iniciarem na carreira de jornalista.

De acordo com Rose Junior (2000), a psicologia do esporte se caracteriza como uma 
área em aperfeiçoamento de atletas e formação complementar, mas preocupações cercam essa 
atuação entre psicólogos e profissionais do esporte. Destaque para a valorização e importância 
das competências de cada setor, as atuações limitadas, as áreas de conhecimento e de formação, 
temas que geram angústias nos profissionais.

Ainda para Rose Junior (2000), técnicos, atletas e até mesmo a imprensa estão 
envolvidos com o esporte, justificam a importância e relevância da preparação psicológica 
para atuação do atleta, buscando um melhor desempenho além do alto rendimento. Os técnicos 
demonstram a importância de um satisfatório trabalho psicológico ao invés de enormes horas 
de treinamento, pois muito se determina a partir da personalidade do atleta. 

Conforme Fernandes et al (2013), nos dias atuais para atuar como treinador não é apenas 
ser ex-atleta, mas se envolver com o conhecimento e aprendizagem na área, desenvolvendo a 
formação profissional em especializações e na própria graduação, sendo que o mercado de 
trabalho atualmente solicita essas exigências. No Brasil outro ponto fundamental da profissão 
é o prestigio que o treinador teve em sua modalidade como atleta.  Esses são os passos para o 
processo de se tornar treinador seja um sucesso.

Segundo Voser (2003), o treinador é o indivíduo mais próximo de um atleta, estando 
em constante influência com o mesmo, sendo ainda denominado técnico, educador, conselheiro 
ou até mesmo um líder. É um profissional que está a todo momento vivenciando desafios, 
desejando a si próprio um empenho fenomenal.

Conforme Rosado e Mesquita (2007), o profissional denominado treinador terá o 
objetivo de orientar e praticar o processo de treino esportivo, levando em conta saberes próprios 
e treinamento, analisando, assim, sua capacidade profissional e de desempenho. 

Para Gomes (2009), o treinador tem o objetivo de orientar seus atletas durante as 
competições e treinamentos, efetivando as ações a partir dos treinos e construindo um ambiente 
que traga o bem-estar e crie influências positivas. O sucesso dependerá das capacidades 
e ensinamentos do treinador que baseará suas atividades em um conjunto de competências 
que abrange os conhecimentos científicos, pedagógicos além de técnicos e práticos, nas ações 
práticas profissionais. 

Para Voser (2003), o relacionamento existente entre atleta e treinador é um dos 
objetivos mais importantes para a formação profissional do indivíduo. Os treinadores, muitas 
vezes, atuam em papel de amigos, pai, conselheiro ou até mesmo representam um exemplo de 
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vida para muitos de seus atletas. É fundamental, então, o treinador ser um exemplo dentro de 
campo como fora dele.

Segundo Simões (1994), nos esportes coletivos, o técnico tem o papel de líder, orientando 
o que determina a estabilidade das equipes, em face dos objetivos comuns, envolvendo técnicos 
e atletas. 

Conforme Gomes e Oliveira (2008), liderar é uma característica desenvolvida e 
moldada mesmo tendo sujeitos que atuam com uma maior naturalidade. Essa liderança conduz, 
cobra, ouve, delega, comanda e convence momentos em uma relação ou parceria entre membros 
para alcançar metas e resultados.  

Para Brandão e Charcan (2010), existem diversos fatores psicológicos que atingem 
frequentemente atletas que participam de competições, principalmente de alto nível, entre esses 
efeitos encontramos a ansiedade, o medo, estresse e a falta de motivação. 

Segundo Samulski e Costa (2009), diante das modalidades coletivas, o relacionamento 
adequado entre jogadores e grupo é formado a partir do comportamento de líder ou treinador, 
tendo resultados no desempenho tanto positivo como negativo do atleta. Conhecer as diversas 
formas de liderança é fundamental para orientar adequadamente o grupo, atendendo as 
necessidades e buscando atingir metas. 

Conforme Simões (1994), técnicos e atletas desejam alcançar um bem comum que seria 
se destacarem no contexto esportivo, tornando-se profissionais de alto rendimento. Os mesmos 
atingem procedimentos técnicos e táticos tanto individual como coletivamente. O trabalho em 
conjunto anuncia interesses comportamentais de relacionamento, comunicação entre outros que 
fundamentam atividade das organizações e instituições, sendo que os membros ativos avaliem 
seu rendimento. 

Lopes, Samulski e Noce (2004), apontam que, diante da liderança esportiva, encontra-se 
o Modelo Multidimensional de Liderança criado por Chelladurai e Saleh em 1978. Esse modelo 
apresenta o papel de liderança como uma interação, onde o líder, nesse caso treinador, deve 
considerar as características situacionais, as próprias de líder e a do grupo. O sucesso e melhoria 
de desempenho será atingida pelo conjunto de comportamentos do líder, comportamento 
exigido, real e preferido. As ações que antecedem esses comportamentos são a situação do líder 
e seu grupo.

Para Gomes e Oliveira (2008, p. 29) comentam que “os técnicos devem ter consciência 
que ao transmitir uma atividade, é importante que ela seja explicada, tanto como se realiza 
quanto o porquê de sua realização”.

Conforme Weinberg e Gould (2008), um dos problemas encontrado no processo de 
comunicação se refere ao contexto onde pais, atletas ou treinadores se comunicam entendendo 
incorretamente que os demais estão compreendendo e lendo seus pensamentos. Comunicam-se 
assim por “taquigrafia” que são gestos ou pensamentos que não são expressados suficiente. 

Ainda de acordo com Weinberg; Gould (2008), ocorre dois tipos de comunicação: a 
primeira denominada comunicação interpessoal, que seria a relação de duas pessoas com trocas 
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comunicativas importantes, sendo ambas afetadas e influenciadas. Nesse processo encontra-
se a comunicação não-verbal, importante para partilhar com os profissionais dos esporte 
comportamentos que facilmente são identificados e reconhecidos como comunicação. E, por 
fim, encontra-se a comunicação intrapessoal que acontece entre as pessoas, são diálogos no 
qual as pessoas citam-se para si mesmos, que desenvolverá maneiras que moldam e modificam 
os comportamentos. 

Segundo Afonso (2009), o treinador diante da relação com o atleta, deve levar em 
conta a prática como busca integral do desenvolvimento do atleta. Ter ação profissional pautada 
na ética. Dar ênfase aos treinos e competições para formação de atletas e grupos, e planejar o 
treinamento em um processo objetivo e sistemático, buscando sempre a aprendizagem essencial 
para desempenho. 

Conforme Weinberg e Gould (2008, apud Simonds, 1997), o comportamento de clareza 
é essencial para que os atletas percebam a comunicação do treinador com facilidade e como 
auxílio no processo de aprendizagem, tanto cognitivamente como afetivamente. São esses 
comportamentos que os técnicos ao usar podem ser de exemplos claros e relevantes, associar 
exemplos com regras, usar uma linguagem concreta, concentrar-se na tarefa não se afastando 
dos pontos principais e explicando claramente os objetivos para o treinamento.

Para Afonso (2009, p. 28), “ser treinador significa ser agente de um processo 
de transformação que, no contexto do exercício profissional e da cidadania, acarreta 
responsabilidades e direitos ”.

Assim, para Samulski, Noce e Costa (2013, p. 113), “o treinamento psicológico 
tem como meta desenvolver, estabilizar e aplicar as capacidades e habilidades psíquicas em 
diferentes situações, de forma variada e flexível ”. 

1.3 PSICOLOGIA DO ESPORTE, PREPARAÇÃO PSICOLÓGICA E TREINAMENTO 
ESPORTIVO

É fundamental compreender a importância da preparação psicológica e do treinamento 
esportivo para a vida esportiva do atleta, treinador, grupo ou demais profissionais. Conforme 
Samulski (1988), o treinamento e a preparação psicológica têm como objetivo desenvolver, 
focar e aplicar as capacidades e habilidades sejam elas psíquicas, a partir da situação esportiva 
vivenciada, variada e modificada.

O treinamento esportivo aumenta o alto rendimento diante das competições, melhorando 
significativamente o desempenho. Segundo Afonso (2009), sabe-se que as teorias e metodologias 
que abrangem os treinamentos são extensas. Assim o treinador tem papel fundamental para 
designar as técnicas adequadas a seus atletas, valorizando e buscando atingir a personalidade 
de cada um, organizando e desempenhando fundamentos essenciais do treinamento esportivo. 
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1.3.1 Preparação psicológica

A preparação psicológica traz a possibilidade de organização e adaptação do 
atleta frente às competições e treinamentos, dedicando-se em sua modalidade específica 
e os movimentos necessários. Para Tubino e Moreira (2003), a preparação psicológica teve 
início historicamente nos treinamentos gregos. Nesta época os atletas precisavam adaptar-se 
às exigências físicas e morais durante as competições que eram sempre momentos difíceis, 
inclusive de preparação. Assim os atletas tinham a capacidade de enfrentar as dificuldades das 
competições e treinamentos.

Ainda para Tubino e Moreira (2003, p. 338), “[...], após o Congresso Internacional 
de Psicologia do Desporto realizado em Roma, em 1965, foi publicado um grande número de 
trabalhos científicos sobre a preparação psicológica ”.

Segundo Markunas (2003, p.44), “[...] o treinamento psicológico diz a respeito 
à aplicação de técnicas e exercícios de repetição, objetivando o ensino e/ou formação de 
habilidades psicológicas, que por sua vez contribuem para o rendimento esportivo ”.

No entender de Martini (2000), a preparação psicológica se destaca como um processo 
objetivo que se aperfeiçoa na prática esportiva. De fato, a preparação não deve ocorrer de forma 
acidental e, sim, tendo uma preparação sistemática, numa programação que acompanhe o atleta 
em seus acontecimentos esportivos.

De acordo com Tubino e Moreira (2003, p. 337), “a preparação psicológica é o 
componente de um treinamento desportivo que tem como objetivo elevar o nível de possibilidades 
psicológicas para o alto rendimento [...]”. Para o treinamento esportivo na visão de Markunas 
(2003), a psicologia será fundamental nos diversos momentos da preparação de um atleta, 
levando em conta todo o componente físico, técnico e tático da ação esportiva, auxiliando no 
treinamento de diversas habilidades psicológicas melhorando o rendimento, dependendo ainda 
da capacidade psicológica do atleta.  De acordo com Markunas (2003, p. 34):

[...], a psicologia do esporte tem como foco de investigação e intervenção duas 
vertentes na inter-relação do indivíduo com a atividade esportiva: uma relacionada 
às características, traços, processos, estados e qualidades psicológicas no esporte 
(como ansiedade, estresse competitivo, estratégias de coping, etc.) e outra relacionada 
à prática esportiva no que diz respeito às características da modalidade, seu modo de 
ensino e treinamento [...], por sua vez, explicita a interdependência da preparação 
psicológica e do treinamento esportivo. 

Segundo Singer (1977), as pistas internas (cenestésicas) e as externas (estímulo 
visual por exemplo) fazem do atleta hábil, atuando sobre sua própria orientação e controle. O 
conhecimento de seus resultados e desempenhos são cruciais. 

No entender de Gomes e Souza (2009, p. 68), “o treinamento regular provoca uma 
série de estímulos que conduzem modificações e adaptações estruturais e funcionais, as quais 
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representam a base sobre a qual se constrói uma maior capacidade de rendimento do desportista 
”.

Conforme Markunas (2003), a consciência aparece em grandes níveis diante das 
capacidades físicas e na realização de esforços. Acredita-se que o grau de consciência do atleta 
interfere no treinamento, na realização da atividade, regulando o esforço e criando resultados. O 
aspecto físico pode interferir na capacidade mental de controlar as capacidades físicas (rapidez, 
força, resistência e destreza). A percepção é de grande importância para o treinamento esportivo 
correspondendo à força, velocidade e nas questões motoras adequando a realidade de cada um.

Ainda para Markunas (2003, p. 38), “[...] a preparação psicológica no esporte tem 
estreita relação ao sistema de treinamento, não havendo preparação psicológica fora deste 
processo – concebido como processo pedagógico, que engloba desde a formação do atleta até 
a sua aposentadoria ”.  

Segundo Becker Júnior (2009), o programa realizado a partir da psicologia do esporte 
ocorre por meio da avaliação psicossocial, com os princípios de treinamento esportivo individual 
e grupal. No individual a pessoa é dotada de uma percepção do ambiente, de acordo com a 
sua personalidade apresentando reações diferentes dos colegas em determinadas realidades. Os 
fatores psicológicos medidos modificam a conduta dos atletas.

De acordo com Martini (2000, p. 106), “a preparação psicológica realiza-se por meio 
de uma série de medidas que envolvem atividades de psicodiagnóstico, de planificação, de 
intervenção psicológica e de reavaliação de programas de preparação psicológica empregados 
”.

No entender de Martini (2000), definindo as medidas que envolvem a preparação 
psicológica, o psicodiagnóstico é realizado detalhadamente em laboratório com demais 
avaliações que são feitas durante o treinamento psicológico e geral, obtendo conhecimento do 
atleta psicologicamente e de toda a dinâmica envolvida com ele. Esse processo pode ocorrer 
tanto individualmente como em equipe, envolvendo os aspectos psicofisiológicos, personalidade 
e toda a sociologia abrangente. O processo de planificação durante a preparação psicológica é 
o conjunto de métodos e técnicas aplicadas ao atleta que o possibilitará efetuar no treinamento 
e nas competições. Tendo como foco e atenção a área na qual o atleta atua, a distribuição de 
exercícios e tarefas a serem realizadas, auxiliando em estados físicos e mentais indesejáveis 
do atleta, tornando-se uma situação de supertreinamento. Esses tópicos devem ser organizados 
acerca das reais condições de trabalho entre atleta e profissional.

Já conforme Tubino e Moreira (2003), a preparação psicológica praticada cientificamente 
pode ser dividida e desenvolvida em fases. São elas: a fase do psicodiagnóstico que ocorre no 
pré-preparatório, a fase de preparação psicológica no treinamento, a preparação psicológica 
para competições e a preparação psicológica pós-competição. 

Para Samulski, Noce e Costa (2013, p. 113), “o treinamento psicológico tem como 
meta desenvolver, estabilizar e aplicar as capacidades e habilidades psíquicas em diferentes 
situações, de forma variada e flexível ”. 
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Para Martini (2000), a preparação psicológica envolvendo os atletas deve abranger 
métodos e procedimentos utilizados no processo. Esse desenvolvimento psicológico torna-se 
educacional e fundamental para os profissionais da ciência do esporte. 

De acordo com Becker Júnior (2009, p. 162), “um dos objetivos do treinamento 
psicológico é desenvolver o conhecimento e a confiança nos atletas para que, num momento 
crucial de suas vidas, na competição ou fora dela, possam utilizar as técnicas cognitivas, 
comportamentais e somáticas [...] ”. 

Para Markunas (2003, p. 38), sobre a atuação do psicólogo, “[...] é dever do psicólogo 
do esporte conhecer e manejar a teoria do treinamento esportivo, estabelecendo em parceria 
com os diversos profissionais envolvidos no processo as formas e possibilidades de intervenção 
”. 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi construída pela modalidade descritiva e qualitativa, por compreender 
os fenômenos psicológicos e físicos envolvidos na preparação do atleta para treinamentos e 
competições. A pesquisa trouxe variáveis de objetos de estudos analisados em relação com o 
ambiente. Assim, segundo Richardson (1999), a pesquisa qualitativa pode ser descrita como a 
tentativa de compreensão de significados e características situacionais dos sujeitos. 

Para a participação na pesquisa foram escolhidos quatro treinadores das modalidades 
esportivas, do sexo masculino, que estão associados a Fundação Municipal de Desportos – 
FMD, da cidade de Rio do Sul. 

2.1 PARTICIPANTES

Os participantes da pesquisa foram quatro treinadores de modalidades esportivas, 
do sexo masculino, que estão associados à Fundação Municipal de Desportos – FMD, e 
participando ativamente de atividades esportivas, essa escolha numérica ocorreu pelo amplo 
número de treinadores que conseguimos o contato, os mesmos apresentam-se conforme quadro 
abaixo.
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2.1.1 Perfis dos entrevistados

Tabela 1:  Dados dos participantes.
Entrevistados Idade Profissão Tempo de atua-

ção
Escolaridade

Hulk 27 Técnico 2 anos Superior Completo 
Capitão América 25 Técnico 4 anos Superior Completo 
Batman 31 Técnico 11 anos Superior Completo 

Robin 48 Técnico 20 anos Superior Completo 

Fonte: Elaboração da autora (2018).

Em relação ao perfil dos entrevistados, suas idades variaram de 25 a 48 anos de idade, 
o período de atuação na área esportiva é de 2 a 20 anos, a escolaridade dos entrevistados é de 
ensino superior completo, realizando alguns ainda pós-graduações. Todos estão envolvidos nos 
esportes como técnico já sendo no passado atletas da mesma modalidade em que atua ou de 
outras modalidades. 

2.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA

Como instrumento de coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
que tiveram como objetivo conhecer sobre a preparação psicológica e o treinamento dos atletas 
envolvendo ainda as emoções presentes nos momentos de treinamento e competições que os 
afetam, resgatando a relação com a psicologia do esporte e seu ambiente diário de treino pela 
perspectiva do treinador. 

2.3 COLETA DE DADOS

A pesquisadora se deslocou para a Fundação Municipal de Desportos, onde em um 
local privado e tranquilo foram realizadas as entrevistas.

2.4  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

As respostas obtidas através das entrevistas foram analisadas, tendo o enfoque na 
análise dos conteúdos dos entrevistados. 

De acordo com Richardson (1999), a análise de conteúdo utiliza material qualitativo, 
por isso devem ser realizadas leituras para organizar as ideias para que depois sejam analisadas 
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as informações e as regras que as determinam
Conforme Gressler (2007), a discussão da análise gera argumentação e explicação, 

onde o pesquisador se fundamentará para anunciar as preposições.

3.5.1 Contextualização e o entendimento dos treinadores sobre a psicologia do esporte

Esta primeira categoria, se referiu a responder o primeiro objetivo proposto que se 
refere a contextualizar a psicologia do esporte a luz dos treinadores.

falas confirmam a teoria no qual atletas pelo gosto e a identificação que tem diante do 
esporte e do meio que está envolvido fazem com que se tornem treinadores, mas hoje para ser 
um melhor profissional possa ser que apenas a experiência como atleta não seja suficiente, um 
conhecimento e estudos maiores auxiliam nesse processo. 

A psicologia essa no ramo esportivo, para Weinberg e Gould (2008), pode ser denominada 
com uma arte social, o oposto da física. Nessa os objetos inanimados não mudam com o tempo, 
já os seres humanos, ao contrário, mudam constantemente, os atletas modificam e interagem 
com seu ambiente esportivo a todo momento, não podendo prever seus comportamentos. 

E como Hulk (2018) citou, o ser humano parte de um meio, esse meio modifica 
seu comportamento influenciando por exemplo os atletas em suas práticas esportivas. Esse 
meio contém fatores esses sociais, familiares e emocionais que atuam e tornam o ser-humano 
diferente dos demais lidando de várias formas os conceitos psicológicos do dia-a-dia

3.5.2 Demonstração das competências de treinadores de modalidades esportivas

Essa segunda categoria busca compreender o segundo objetivo que são as competências 
do treinador diante da prática esportiva com os atletas.

Como Voser (2003) cita, o técnico precisa estar em constante relação com os atletas 
e demais membros da equipe técnica, no que se refere a formação profissional dos mesmos. 
Atuando como amigo, pai e conselheiro em diversos momentos da vida, desta forma, sendo 
fundamental que o técnico seja um exemplo dentro do campo e fora dele. 

Isso se mostra presente em falas dos técnicos como de Hulk (2018), na preocupação e 
importância em manter um comportamento adequado, tornando-se referência para seus atletas. 
Estar em lugares públicos e em determinadas situações e saber se portar diante disso. 

É possível observar um entendimento dos técnicos no que se refere a preocupação em 
ser uma profissional referência, desenvolvendo um exemplo aos atletas, vindo ao encontro do 
que a teoria prega, uma relação profunda é importante entre técnico e atleta para que se atinja 
seus objetivos.

Para Gomes (2009) e Afonso (2009), o técnico também deve ficar atento ao complexo 
processo de aprendizagem que envolve a relação técnico, atletas, integrando desenvolvimento 
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interpessoal e treinamento, criando assim um processo integrado e integral do atleta na prática 
esportiva, baseado na ética, dando ênfase aos treinos táticos e competições, buscando sempre 
aprendizagem, sabendo lidar com a formação do atleta e do grupo de forma integral, unindo a 
mente, o corpo e o ambiente.

Essa formação é relata por Batman (2018), que vê o técnico também como um gestor 
de pessoas, não apenas para treinos e competições e sim para formação integral do indivíduo 
incluindo o âmbito social. Desenvolver atividades para integrar até mesmo atuação em equipes. 

3.5.3 Apresentação dos principais aspectos da preparação psicológica e treinamento 
esportivo

Essa terceira categorização visa apresentar os principais aspectos de preparação 
psicológica e treinamento esportivo utilizado pelos entrevistados em suas práticas esportivas.

Segundo Samulski (1998); e Afonso (2009), o treinamento esportivo e a preparação 
psicológica têm a capacidade de desenvolver, focar e aplicar as habilidades sejam elas 
psíquicas, a partir da situação esportiva que prática variada ou modificada. O treinamento tem 
a capacidade de aumentar resultados em competições e desempenhos significativos. As teorias 
e metodologias que abrange os treinamentos são muitas. O treinador avaliará e designará as 
técnicas adequadas aos atletas, valorizando sempre a subjetividade de cada um, organizando os 
fundamentos do treinamento esportivo. 

Esse processo de técnicas é evidenciado na fala do Capitão América (2018), no qual 
o processo em sua modalidade se torna mais teórico, trabalhando com as especialidades de 
cada atleta e cada processo do jogo. Para Hulk (2018), o treinamento ocorre como forma de 
periodização, um processo gradativo de acordo com o nível de cada atleta, sendo que o treinador 
prática a atividade junto para assim testar as habilidades de cada um. Para Robin (2018), o 
treino é adaptado a partir da programação da modalidade, haverá dias em que o treinamento 
é focado para competições, outros dias apenas para trabalhar novas habilidades. Com Batman 
(2018), seu trabalho de treinamento acontece pela massificação do esporte, adquirindo o maior 
número de atletas para a modalidade, atuando sobre as habilidades de cada um, habilidades 
essas motoras, de coordenação, de percepção corporal, de forma que consigam equilibrar o 
corpo com o ambiente. Aperfeiçoar o condicionamento físico. 

Fica evidenciado como cada treinador tem um método para aplicar seu treinamento, 
considerando as habilidades e níveis subjetivos de cada atleta, inclusive a modalidade. 
Desenvolvem a prática e aperfeiçoa para competições. É compreensível que cada modalidade 
necessita de um treinamento especifico e é dever do treinador repassar as técnicas mais 
adequadas para os atletas. 
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3.5.4. Identificando os principais fatores psicológicos que influenciam no âmbito 
esportivo

Essa quarta categorização busca descobrir na prática os fatores psicológicos que 
interferem no processo de treinamento e competições de atletas e treinadores.

Para Cozzani et al (1977), o grau de ansiedade do atleta se relaciona com a atenção 
e foco, de acordo com o nível de ansiedade que ele se encontra estará seu nível de atenção, 
também modificado, que virá influenciar em seu desempenho esportivo, desenvolvendo um 
ganho qualitativo em sua atividade. A atenção é um fator individual e cada atleta sabe trabalhar 
esse fator para seu melhor desempenho. No meio competitivo a ansiedade e a atenção tendem 
a se modificar.

Isso fica claro na fala de Batman (2018), onde relaciona o atleta com a competição, e 
a necessidade de planejar e pensar em suas ações, e que o excesso de ansiedade e nervosismo 
acaba prejudicando o foco ou a atenção, esse foco interfere então no movimento, na atenção e 
na atitude, influenciando o desempenho em competição.  

Fica evidente a relação da ansiedade com o fator atenção do atleta, esses acontecem 
de forma mais relativa diante da competição. É necessário observar e conseguir trabalhar na 
tentativa de não perder o foco, fazendo com que o movimento aconteça de forma planejada, 
desenvolvendo o sentimento de conquista e sucesso no atleta, e o ensinando a controlar aspectos 
que influenciam na ação esportiva, nesse caso a ansiedade.

4 CONSIDERAÇÕES

Percebe-se que a preparação psicológica, o treinamento mental, auxiliam o atleta 
principalmente, no processo de imaginação e nos aspectos emocionais e que os fatores de 
ansiedade e estresse envolvidos na atuação do atleta e no preparo para as competições se não 
bem trabalhados, podem prejudicá-los. 

A partir disso, reconhecemos a importância de debater e estudar esse assunto 
contribuindo para a área acadêmica, como mais um trabalho cientifico para a psicologia essa 
principalmente do ramo esportivo e para a educação física, demonstrando resultados qualitativos. 

Através desta pesquisa, foi possível compreender então, que a psicologia do esporte 
pode contribuir com os treinadores para melhorar o desempenho dos atletas. 

Com este trabalho, mostra-se a necessidade de um profissional psicólogo no esporte, 
inserido na atuação de atletas, treinadores e demais profissionais, pois o sujeito possui suas 
vivências a partir do meio, assim o processo esportivo do atleta se desenvolve mediante a 
diversos fatores e fatos no qual os treinadores buscam esse aporte psicológico necessário.

Foi possível a partir da realização do trabalho compreender os fatores que afetam o 
desempenho dos atletas, a partir da relação treinador e atleta. Identificando os comportamentos 
dos atletas diante dos treinamentos e competições que influenciam em sua atuação não 
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desconsiderando o meio social e situação física.
É evidente que a psicologia do esporte é uma área da psicologia em expansão com 

amplo campo de atuação, de métodos e técnicas, mas ao mesmo tempo uma área nova e em 
crescimento.

 É mais uma possibilidade da psicologia na contribuição acadêmica, social, profissional 
e subjetiva, que permeiam o indivíduo e a sociedade de forma geral.
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RESUMO
A qualidade de vida é um aspecto essencial no dia a dia da sociedade moderna. Algumas ocupações como o caso 
dos cuidadores de idosos, podem gerar um grande estresse e sobrecarga no trabalhador, diminuindo qualidade 
de vida. Esse estudo tem por objetivo identificar os principais aspectos que interferem na qualidade de vida das 
pessoas e relacioná-los com os cuidadores leigos. Trata-se de um ensaio teórico organizado por meio do uso 
de técnicas de pesquisa de levantamento documental e análise de conteúdo. A identificação de publicações foi 
realizada por meio de busca livre no Google Acadêmico e na base de dados SciELO. Para busca utilizou-se os 
termos qualidade de vida; cuidador e hábitos de vida. Os resultados foram organizados em categorias descritivas 
que tratam de aspectos gerais da qualidade de vida; qualidade de vida e o cuidador, além dos hábitos de vida que 
norteiam o cotidiano do cuidador. Considera-se que o cuidador manifesta de várias formas, a necessidade de 
momentos para compartilhar o cuidado do outro e buscar o cuidar de si, na tentativa de alcançar qualidade de vida. 
Os fatores que mais interferem na qualidade de vida do cuidador leigo, são os mesmos que interferem na qualidade 
de vida de qualquer trabalhador, com o agravante que o cuidador de idosos se envolve com um processo contínuo 
de atenção para o outro e por vezes deixa de lado a promoção da sua qualidade de vida. 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Cuidador. Hábitos de vida.

ABSTRACT
Quality of life is an essential aspect in the daily life of modern society. Some occupations, such as caregivers of 
the elderly, can generate a great stress and overload in the worker, reducing quality of life. This study aims to 
identify the main aspects that affect people’s quality of life and relate them to lay caregivers. It is a theoretical essay 
organized through the use of documentary research and content analysis research techniques. The identification 
of publications was performed through free search in Google Scholar and SciELO database. For search we used 
the terms quality of life; caregiver and lifestyle habits. The results were organized into descriptive categories that 
deal with general aspects of quality of life; quality of life and the caregiver, besides the life habits that guide the 
caregiver’s daily life. It is considered that the caregiver manifests in various ways the need for moments to share 
the care of others and seek care for themselves in an attempt to achieve quality of life. The factors that most affect 
the quality of life of the lay caregiver are the same factors that affect the quality of life of any worker, with the 

1 Estudo vinculado ao Grupo de Pesquisas Políticas e Práticas da Saúde, do Curso de graduação em Enfermagem 
do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
2 Acadêmico do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIDAVI.
3 Acadêmico do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIDAVI.
4 Acadêmica do Curso de Graduação em Psicologia da UNIDAVI.
5 Acadêmica do Curso de Graduação em  Direito da UNIDAVI. 
6  Acadêmico do Curso de Graduação em Direito da UNIDAVI.
7 Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIDAVI.
8  Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIDAVI.
9 Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIDAVI.



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 10 (n. 35), p. 99-108, jul./set. 2019.

100

aggravating factor that the caregiver of the elderly is involved with a continuous process of attention to the other 
and sometimes ceases forget about promoting your quality of life.

Keywords: Quality of life. Caregiver. Habits of life.

1 INTRODUÇÃO 

A população mundial está passando por um processo de aumento da expectativa de 
vida e um efeito direto disso é o envelhecimento da população. O aumento do número de 
pessoas em idade avançada resulta também em mais casos de idosos com limitações físicas ou 
doenças crônico-degenerativas que necessitam de auxílio de um profissional para oferecer os 
cuidados necessários no seu dia a dia. O cuidador de idosos, embora não seja reconhecido ainda 
no Brasil como uma profissão, é quem costuma oferecer esses cuidados. 

Na atualidade, a qualidade de vida é considerada fundamental para a dignidade 
da pessoa. Os cuidadores de idosos são expostos a fatores que interferem no seu bem-estar 
diariamente, devido ao estresse e sobrecarga física e emocional. Assim, esse estudo tem por 
objetivo identificar os principais aspectos que interferem na qualidade de vida das pessoas e 
relacioná-los com os cuidadores leigos. 

Trata-se de um ensaio teórico organizado por meio do uso de técnicas de pesquisa de 
levantamento documental e análise de conteúdo. A identificação de publicações foi realizada 
por meio de busca livre no Google acadêmico e na base de dados SciELO. Os materiais foram 
selecionados de acordo com a proximidade e aplicabilidade ao tema “Qualidade de vida do 
cuidador leigo”. Foram utilizados os materiais que pudessem ser empregues ao perfil do 
cuidador de idosos.

2 MATERIAIS  MÉTODOS

Organizou-se esse estudo com base em um ensaio teórico, onde se fez busca livre 
na literatura por meio de levantamento documental e análise de conteúdo, para identificar 
publicações que fossem condizentes com o objetivo traçado. 

Trata-se de uma busca em bases de dados científicas, à partir da definição da temática 
abordada. Os dados foram identificados por meio de busca livre no Google acadêmico e na base 
de dados SciELO. Utilizou-se artigos, informes técnicos e publicações legais que tratam do 
assunto. Definiu-se como descritores os termos qualidade de vida; cuidador e hábitos de vida.

Os materiais foram selecionados, organizados de acordo com as características de cada 
publicação e apresentados em três categorias: aspectos gerais da qualidade de vida;  qualidade 
de vida e o cuidador e hábitos de vida que norteiam o cotidiano do cuidador.
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3 RESULTADOS

 Os resultados foram alcançados com base nas leituras e seleção de conteúdos 
relacionados aos objetivos do estudo. Primou-se pela organização dos resultados em categorias 
descritivas que tratam de aspectos gerais da qualidade de vida; qualidade de vida  e o cuidador, 
além dos hábitos de vida que norteiam o cotidiano do cuidador.  

3.1 ASPECTOS GERAIS DA QUALIDADE DE VIDA 

Desde a antiguidade Aristóteles apontava a “boa vida” – a vida a eudaimonia – como 
a mais desejável. Além do mais, na cultura tradicional chinesa os princípios de Yin e Yang, que 
possibilitam através de seu equilíbrio atingir a plenitude da vida também manifestam relações 
com a qualidade de vida (CIANCIARULLO, 2005).

Na década de 60 o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, afirmou 
que o sucesso de uma nação não pode ser medido através do balanço dos bancos, mas sim 
pela qualidade de vida que proporcionam às pessoas. Com esta afirmação o ex-presidente 
deu início às discussões sobre o verdadeiro significado de qualidade de vida (MAZO, 2003). 
Isso fez com que ainda na década de 60 surgisse um movimento de valorização dos aspectos 
subjetivos da qualidade de vida com a opinião do indivíduo sobre a sua própria qualidade de 
vida (CIANCIARULLO, 2005).

Na década de 70 o termo qualidade de vida passou a fazer parte da agenda de eventos 
científicos além das publicações nas áreas de sociologia e medicina (NERI, 2005). Em 1985, 
década de 80, segundo Neri (2005), o termo qualidade de vida apareceu pela primeira vez no 
Index Medicus. Nesta década houve também a tentativa de englobar aspectos socioeconômicos 
da qualidade de vida junto com aspectos subjetivos. Ferrans & Power (1992), alegam que 
satisfação com a vida incluiria aspectos de interação familiar e social, desempenho físico e 
exercício profissional. Ao considerar que “qualidade de vida” se reveste de múltiplos sentidos, 
Minayo, Hartz & Buss (2000) afirmam aproximar-se esta noção à satisfação buscada na vida 
familiar, amorosa, social e ambiental e na própria estética existencial. 

De acordo com Pereira, Teixeira e Santos (2012), apesar de existirem inúmeras 
definições sobre o que é qualidade de vida, não existe uma definição que seja universal. O que 
fica claro, no entanto, é que não pode ser definido apenas como um estado de saúde, bem-estar 
físico, mas que envolve aspectos como trabalho, família, relações sociais, entre outros aspectos 
cotidianos.

O conceito de qualidade de vida que a OMS (1998) preconiza retrata a auto percepção 
dos cidadãos de que suas necessidades estão sendo atendidas. Esse fator está ligado diretamente 
ao contexto cultural, social e ambiental da população. Assim, trata-se de uma avaliação subjetiva, 
ligando sua percepção de qualidade de vida à suas expectativas e oportunidades de alcançar a 
felicidade e autorrealização.
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3.2 QUALIDADE DE VIDA E O CUIDADOR

Conforme Oliveira e D’Elboux (2012) a profissão de cuidador de um idoso é uma 
experiência desafiante e cada vez mais frequente, pois se verifica que a incidência de doenças 
crônicas e o número de idosos dependentes aumentam proporcionalmente ao envelhecimento.

De acordo com o Ministério da Saúde (2008), a tarefa de cuidar de uma pessoa está 
geralmente atrelada a outras atividades do dia a dia, fazendo com que o cuidador venha a se 
sobrecarregar com a responsabilidade de cuidar sozinho e ao mesmo tempo conviver com o 
peso emocional da doença ou limitação que atinge a pessoa cuidada.

A dimensão psicológica na avaliação de qualidade de vida dos cuidadores apresenta-se 
claramente afetada, fator esse que está relacionado à sobrecarga de trabalho (FLESCH; NERI; 
CACHIONIA, 2017).

Born (2008) diz que a forma como cada um é afetado ao cuidar de uma pessoa idosa 
varia de acordo com os cuidadores e as pessoas que estão recebendo o cuidado, mas todos os 
cuidadores estão sujeitos a um desgaste físico e emocional. 

Alguns cuidadores familiares exageram nas suas responsabilidades, proporcionando 
cuidados superiores ao necessário. Em alguns casos, os cuidadores familiares, 
acostumados a atender a pessoa idosa, pensam que podem fazer melhor e mais 
rapidamente que qualquer outra pessoa. Uma boa fórmula para combater esta tendência 
é aceitar ajuda. Em outras ocasiões, é a pessoa idosa que pede mais cuidados e atenção 
do que realmente necessita. Neste caso, para o bem do cuidador e da pessoa cuidada, o 
cuidador pode estabelecer limites, aprendendo a dizer NÃO. (BORN, 2008, p. 95-96).

Os cuidadores se deparam com numerosos fatores, que incluem a aceitação do 
diagnóstico, lidar com um estresse cada vez maior, administrar o conflito dentro da família e 
planejar o futuro. Com isso, o cuidador fica vulnerável a doenças físicas, a depressão, a perda 
de peso, a insônia, a abusar física e verbalmente do paciente, de álcool e de medicamentos 
psicotrópicos (CALDEIRA; RIBEIRO, 1994).

Em uma pesquisa feita por Gonçalves et al. (2016) na cidade de Florianópolis, fica 
evidenciado que ao se tratar de cuidadores familiares as implicações de prestar o cuidado aos 
idosos resultam em limitações da própria autonomia, reduzindo ou abandonando sua jornada de 
trabalho, tendo menor tempo para cuidar de si mesmo, cansaço permanente e uma percepção da 
própria saúde piorada. Os autores ainda destacam um constante aborrecimento dos cuidadores 
quanto com comportamentos constrangedores dos familiares idosos sob seu cuidado, em 
resposta a suas relações afetivas com o familiar.

A forma como a prestação de cuidados é organizada pelo cuidador pode trazer 
consequências negativas à vida e saúde do cuidador de idosos. Em diversas situações o cuidador 
experimenta sentimentos de desgaste e cansaço, além de estresse, que podem estar relacionados 
à sobrecarga de trabalho e afetar na percepção do cuidador sobre sua qualidade de vida (ANJOS; 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 10 (n. 35), p. 99-108, jul./set. 2019.

103

BOERI; PEREIRA, 2014).
Rocha, Vieira e Sena (2008) afirmam que é necessário amparar o cuidador no exercício 

de sua função. Para que seja eficiente, o cuidador precisa de infraestrutura e de suporte de outras 
pessoas. É necessário que, para além das demandas de cuidado do idoso, se reconheçam as 
crenças, valores e práticas socioculturais, não somente do idoso, mas também de seus familiares. 
Desse modo, é possível que o cuidador tenha mais facilidade em lidar com o processo de cuidar 
e alcance elementos que favoreçam a sua qualidade de vida.

3.2 HÁBITOS VIDA QUE NORTEIAM O COTIDIANO DO CUIDADOR 

3.2.1 Alimentação adequada

Segundo Ministério da Saúde (2008), alimentação saudável é aquela adequada 
nutricionalmente e sem contaminação. Ela interfere no bem-estar físico e mental, na prevenção 
e tratamento de doenças e no equilíbrio emocional. A alimentação deve ser saborosa, equilibrada 
e colorida, também deve respeitar as preferências dos indivíduos e valorizar alimentos regionais, 
acessíveis do ponto de vista econômico e da época. Alimentação equilibrada exige todos os 
nutrientes necessários para manter a saúde além de consumir eles com moderação.

Sichieri et al. (2000),  afirmam que para se manter saudável e prevenir doenças deve-
se consumir alimentos variados, manter um peso adequado evitando também o aumento da 
cintura, realizar atividades físicas diariamente e comer várias porções de frutas.

Os nutrientes são indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. È por meio 
deles que se obtêm as substâncias necessárias para a manutenção das funções e atividades 
diárias que são desempenhadas pelo corpo (BRASIL, 2008). 

Sichieri et al. (2000) afirmam que níveis ótimos de saúde ligados a nutrição e propostas 
de alimentação saudável servem para prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Dessa 
forma, deve-se propor dietas que toda sociedade possa usufruir e que tenha impacto sobre 
os fatores relacionados às doenças mais comuns. Uma forma de alimentação acessível e com 
impacto nos fatores relacionados às doenças é o aumento do consumo de frutas e verduras, bem 
como o estímulo ao consumo de arroz e feijão.

O cuidador deve atentar para o padrão de consumo alimentar evitando sobrecarga e 
consequente excesso de peso e obesidade, ou consumo de menos calorias que o necessário 
podendo perder peso e até mesmo chegar à desnutrição (BRASIL, 2008).

Para Sichieri et al. (2000), recomendações para alimentação saudável tem o objetivo 
de manter peso saudável, prevenir obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus do 
tipo 2, osteoporose, e outras doenças relacionadas.

Pinheiro (2006) sugere que é notável a importância da promoção da saúde para 
garantir segurança alimentar e nutricional. A nutrição e alimentação possibilitam o potencial 
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de crescimento e desenvolvimento humano com cidadania e qualidade de vida. A alimentação 
saudável não é uma receita comum. Ela deve respeitar características individuais e coletivas 
impossíveis de se aplicar a todos os indivíduos. Falta de atividade física e alimentação não 
saudável são as principais causas de doenças crônicas não transmissíveis mais comuns e uma 
boa alimentação é um dos fatores determinantes sobre a saúde.

Para comer de maneira saudável se recomenda o consumo de alimentos variados 
distribuídos em 4 refeições ao dia, ingestão de arroz e feijão diariamente, de 4 a 5 porções 
de fruta por dia e redução do açúcar, o arroz e o feijão devem ser acompanhados de legumes 
e vegetais folhosos , nos lanches deve se evitar biscoitos, bolos, salgadinhos, eles podem ser 
substituídos por frutas, deve se evitar os refrigerantes, comer pouco sal, usar óleos e azeite ao 
invés de outras gorduras, tomar leite e comer lácteos com pouca gordura no mínimo 3 vezes 
ao dia, além disso recomenda-se praticar atividades físicas diárias e manter peso saudável 
(SICHIERI ET AL., 2000)

 Ao se relacionar alimentação e qualidade de vida, deve-se primar para que as pessoas 
consumam alimentos de forma equilibrada, com moderação, buscando a prevenção de doenças. 
A alimentação influencia diretamente na saúde, no trabalho, no estudo, no lazer e no tempo de 
vida das pessoas (NAHAS, 2003).

3.2.2 Sono e repouso

De acordo com Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), a falta de sono ou sonolência 
afetam a qualidade de vida de um cuidador. Alterações no sono podem estar ligados a doenças, 
medicamentos ou ao consumo de alimentos estimulantes no período da noite, como café, chá, 
chimarrão ou refrigerantes a base de cola.

Os cuidadores de idosos alegam que tem prejuízos na qualidade do sono. Destacam  
alterações no padrão habitual de sono, com redução do tempo e da qualidade, pelas constantes 
interrupções. Momentos de repousos diários tornaram-se inexistentes ou mínimos, além de 
uma convivência com sentimentos negativos. Cabe destacar, que dormir mal ou pouco reflete 
no desempenho das atividades cotidianas, no comportamento e na sensação de bem-estar 
(COUTO; CALDAS, 2018).

Para Couto e Caldas (2018), os cuidadores de idosos precisam de apoio para que 
possam organizar e estabelecer uma rotina de cuidados que envolva o maior número possível 
pessoas, entre essas, familiares e amigos. Esse apoio oportuniza que o cuidador mantenha suas 
atividades sociais, de autocuidado, de lazer e o descanso. É importante que o cuidador encontre 
amparo para não se sentir culpado ou inseguro ao delegar o cuidado dos idosos a outras pessoas.
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3.2.3 Lazer e atividade física

Na visão de Silva et al. (2007), o lazer e a atividade física são uma forma de restaurar 
os malefícios das rotinas de trabalho e do estresse para a saúde das pessoas, é algo usualmente 
agradável e benéfico a quem os pratica, melhorando sua qualidade de vida. As formas de lazer 
e atividade física passam por mudanças no decorrer dos anos, acompanhando as mudanças 
sociais e políticas, servindo como uma projeção da dinâmica social.  

No estudo de Araújo et al. (2007), os autores destacam que as atividades de lazer 
podem ser variadas e estão ligadas culturalmente a áreas geográficas, com interdependência 
de políticas de promoção da saúde e são entendidas como elementos utilizados para proteger a 
saúde e para garantir a qualidade de vida. 

Segundo Silva et al. (2011), existe um certo preconceito sobre o lazer, sendo visto, em 
um contexto socioeconômico, como uma atividade de caráter supérfluo, financeiramente não 
rentável, por consequência, desvalorizada. Os autores Silva et al. (2011, p.30) ainda deixam claro 
que “a admissão da importância do lazer na vida moderna significa, considerá-lo um tempo/
espaço privilegiado para a vivência de valores que contribuam para mudanças de ordem moral 
e cultural. ” Sendo assim, o lazer deve ser visto como uma atividade que busque contribuir para 
o bem-estar físico e emocional, sendo um momento de descanso, diversão, quebra de rotina e 
desapego dos problemas.

O cuidador deve contar com a ajuda de outras pessoas e programar dias e horários para 
que outros assumam o cuidado de modo que o cuidador principal tenha tempo disponível para se 
cuidar, se distrair e recuperar as energias gastas no ato de cuidar do outro. Essa medida previne 
a tensão desenvolvida pelo processo de cuidar e contribui com a manutenção da qualidade de 
vida de quem cuida (COUTO; CALDAS, 2018).

De acordo com Sichieri et al. (2000), atividades e exercícios físicos devem ser 
estimulados pois elevam a mobilidade resultando em aumento da qualidade de vida. Existem 
bons motivos para encorajar exercícios regulares e pequena perda de peso, mesmo em pessoas 
mais velhas e com sobrepeso, pois isso eleva a longevidade e qualidade de vida.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existe certa escassez de artigos científicos disponíveis tratando especificamente sobre 
qualidade de vida dos cuidadores de idosos, o que pode ser justificado pelo cuidador de idosos 
não ser reconhecido como uma profissão. Devido a essa mesma carência de publicações, se 
torna importante um olhar mais criterioso sobre as necessidades que os cuidadores enfrentam 
quanto a suas condições de bem-estar e qualidade de vida.

 Ao se tratar de qualidade de vida, um temática muito discutida é a alimentação 
saudável, que está ligada diretamente aos hábitos alimentares dos indivíduos. A literatura mostra 
que consumir os alimentos de forma equilibrada, com uma comida saborosa e colorida pode 
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afetar positivamente o bem-estar físico e mental, prevenir doenças e manter os indivíduos com 
equilíbrio emocional.

O equilíbrio alimentar é necessário. Dependendo da quantidade de calorias ingeridas 
as pessoas podem apresentar excesso de peso, obesidade, desnutrição e perda de peso. Para se 
evitar essas situações deve-se focar em promoção de saúde objetivando a segurança alimentar 
e nutricional. A boa alimentação é um dos fatores determinantes da saúde.  

Se levarmos em consideração o estresse gerado no ambiente de trabalho de um 
cuidador, entende-se ser oportuno proporcionar momentos de descanso e bem-estar físico e 
emocional para o cuidador. Esses momentos são essenciais para garantir um equilíbrio na sua 
rotina diária e elevar a qualidade de vida. O sono deve ser resguardado. Para que o cuidador tenha 
condições de desempenhar sua função com eficácia deve ser incentivado a dormir. A qualidade 
do sono também precisa ser monitorada. O cuidador deve desligar-se de suas funções e delegar 
as responsabilidades a outros, de modo que, seus momentos de sono sejam verdadeiramente 
repousantes, sem interrupções.

Considera-se que o cuidador manifesta de várias formas, seja pela sobrecarga de 
trabalho, pelas dificuldades físicas ou emocionais, a necessidade de momentos para compartilhar 
o cuidado do outro e buscar o cuidar de si, na tentativa de alcançar qualidade de vida. Os fatores 
que mais interferem na qualidade de vida do cuidador leigo, são os mesmos que interferem 
na qualidade de vida de qualquer trabalhador, com o agravante de que o cuidador de idosos 
se envolve com um processo contínuo de atenção para o outro e por vezes deixa de lado a 
promoção da sua qualidade de vida. 

Cabe aos profissionais de saúde contribuir com a organização dos processos de cuidar, 
criando oportunidades para que o cuidador de idosos possa manter alguns aspectos da sua 
rotina, dedicando-se a manutenção de hábitos de vida saudável. 
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Bras. Enferm.,  Brasília ,  v. 71, n. 3, p. 959-966,  May  2018. Disponível em:   <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672018000300959&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em:  21  Jul.  2019.

FLESCH, L. D., Batistonia, S. S. T., NERI, A. L., CACHIONIA, M. Aspectos psicológicos da 
qualidade de vida de cuidadores de idosos: uma revisão integrativa. Geriatrics, Gerontology 
and Aging (Impr.), 11(3), 138-149, 2017.

FERRANS, CE; POWER, MJ. Psichometric assessment of quality of life index. Rev Nurse 
Health. v.15,1992, p.29-38.

GONÇALVES et al. Perfil da família cuidadora de idoso doente/fragilizado do contexto 
sociocultural de Florianópolis, SC. Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, out-dez, 
2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v15n4/v15n4a04>. Acesso em: 29 jul. 
2019, 19:56:00.

MAZO, Giovana Zarpellon. Atividade física e qualidade de vida de mulheres idosas. 2000. 
Tese (Doutorado em Ciências do Desporto) Universidade do Porto, Porto, 2000.

MINAYO, Maria Cecília de Souza;  HARTZ, Zulmira Maria de Araújo; BUSS, Paulo 
Marchiori. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. Rev Ciência & Saúde Coletiva, 
v.5,n.1, p. 7-18, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n1/7075.pdf> Acesso 
em: 06 maio 2008.

NERI, Anita L.  Palavras – chave em gerontologia. Campinas: Papirus, 2005.

NAHAS, Markus Vinicius. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: conceitos e 
sugestões para um estilo de vida ativo. 5 ed. rev. e atual. Londrina: Midiograf, 2003.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Promoción de la salud: glosario. Genebra: 
OMS, 1998. disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_
HPR_HEP_98.1_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 29 jul. 2019, 19:34:00.

OLIVEIRA, D. C., D’ELBOUX e, M. J. Estudos Nacionais Sobre cuidadores Familiares de 
Idosos: Revisão integrativa Rev. bras. enferm. 2012, vol.65, n.5, pp. 829-838. ISSN 0034-
7167. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672012000500017>. Acesso em: 12 
jul. 2019.



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 10 (n. 35), p. 99-108, jul./set. 2019.

108

PEREIRA, Érico Felden; TEIXEIRA, Clarissa Stefani; SANTOS, Anderlei dos. Qualidade de 
vida: abordagens, conceitos e avaliação. Revista brasileira de Educação Física e Esporte, 
São Paulo, nº 2, p.241-250, abr./jun. 2012. 

PINHEIRO, Anelise Rizzolo de Oliveira, A alimentação saudável e a promoção da saúde no 
contexto da segurança alimentar e nutricional, Saúde em Debate, nº 70, mai-ago, 2005, pp. 
125-139, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Rio de Janeiro, Brasil.
ROCHA, M. P. F., VIEIRA, M. A., SENA, R. R. Desvelando o cotidiano dos cuidadores 
informais de idosos. Revista Brasileira de Enfermagem, 61, 801-808, 2008.

SICHIERI, Rosely et al. Recomendações de alimentação e nutrição saudável 
para a população brasileira, Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & 
Metabologia, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-
27302000000300007&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 26 jul. 2019, 15:34:54.

SILVA, Débora Alice machado da. et al. A importância da recreação e do lazer. Cadernos 
interativos: elementos para o desenvolvimento de políticas, programas e projetos 
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ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOCIAL NO FILME “DÁ PRA 
FAZER”1

Maísa Hodecker2
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No filme, Nello, um sindicalista, cujas ideias eram um tanto diferentes, foi transferido 
para um manicômio, em função dos transtornos que trouxe ao sindicato da qual era partícipe. No 
manicômio, ganhou o cargo de diretor e inicialmente, Nello recebe apoio do médico responsável 
pela instituição e presidente da cooperativa Dr. Del Veccheo. As orientações de Del Veccheo 
para a realização do trabalho a ser realizado por ele dentro da cooperativa estava pautado para a 
procura de novos trabalhos e para a organização do trabalho já existente, no qual os internados 
realizavam colagens de selos para a prefeitura, assim como a colagem de preços para uma rede 
de supermercados.    

Este trabalho entretanto, não rendia aos internados algo que eles pudessem chamar 
de salário. Aos poucos, Nello não só se adapta ao novo emprego, mas faz com que os sujeitos 
daquele ambiente também se adaptem e confiem nele. Apesar de todos estarem sempre 
medicados, Nello ouviu um a um já no seu primeiro dia de trabalho, e esta prática se manteve, 
subsequentemente aqueles sujeitos que antes não eram respeitados, começam a ganhar o seu 
próprio respeito, em que passam a acreditar neles mesmos, ao expandir suas capacidades, assim 
como deixar a mostra o que anteriormente era oculto. Os internos, sem exceção, eram chamados 
como sócios da cooperativa, fato que aconteceu logo após a primeira reunião de Nello com 
os cooperados. Nello observou cada indivíduo, e dentro do que observou pode adaptar para 
cada um, uma tarefa diferente, em concomitância com as respectivas capacidades, respeitando, 
portanto, a singularidade de cada um. 

Os dias se passavam, e Nello trabalhava integralmente junto aos internados, e 
consequentemente, auxiliou dia após dia a vencer os obstáculos encontrados ao decorrer do 
caminho. Surge então, a ideia de Nello em criar um negócio (empreendimento) junto aos 
sócios, pois desta forma todos ganham seu próprio salário, assim como os demais sentidos e 
significados concernentes ao papel do trabalho na vida do sujeito. Logo, realiza-se a criação 
de uma pequena empresa onde realizava-se a aplicação de Parquet nos mais variados cômodos 
residenciais. Em um determinado dia laboral, imprecisamente os internados utilizam sobras de 

1 Resenha crítica desenvolvida como trabalho institucional do Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE.
2 Mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: maisa_
hodecker@hotmail.com
3  Mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4 Psicóloga formada pelo Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE.
5  Docente do curso de Psicologia do Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE.
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Parquet para terminar um serviço, uma vez que a madeira que seria utilizada no referido dia não 
havia chegado a tempo de a obra ficar pronta. Os desenhos produzidos com as sobras exibiram 
um belíssimo resultado, descrito como um sucesso, o qual faz com que Nello e seus sócios 
aumentasse cada vez mais espaço no mercado de trabalho. 

Para tal, Nello explicitou uma concepção de ideia e atuação constantemente atualizadas, 
quando por sua vez, mantém um certo distanciamento e oposição a pressupostos estabelecidos 
por outros personagens da trama, como o Dr. Del Vecchio por exemplo, que para além do 
não apoio, ainda contrariou as práticas de Nello e por um momento do filme, ambos acabam 
por se desentender. O motivo pelo qual ocorre o desentendimento supracitado, foi a ideia que 
Nello apresentou, de levar os internados para um outro lugar, ou seja, para além dos muros 
da instituição, bem como, a imposição pela diminuição da medicação dos mesmos. A esse 
propósito, Del Vecchio não acreditou na possibilidade de sucesso, no entanto, não conseguiu 
impedir esta mudança. 

Assim sendo, Nello transforma a vida dos sujeitos até então institucionalizados, ao 
viabilizar uma vida jamais imaginada por eles, uma vida onde era possível pensar em inclusão 
e acessibilidade, onde as possibilidades eram expandidas. Ao transcorrer do filme, houve um 
acontecimento que choca Nello e todos os ex internados: o suicídio de Gigio. O supramencionado 
ex-interno, é um dos sócios que conheceu uma garota, que mais tarde, por meio de algumas 
atitudes e comportamentos discriminatórios e pré-conceituais, não só advindos dela, mas sim 
do grupo no qual ela frequenta, decepcionou Gigio, o que lastimavelmente o motivou a cometer 
suicídio. Gigio era um rapaz tomado por sentimentos inocentes e estava despreparado para 
os ‘nãos’ que aquela vida tão normal poderia lhe trazer. O suicídio chocou a todos e suscitou 
reflexões e indagações a respeito da saída dos internos da instituição. Consequentemente, adiante 
ao ocorrido, os sócios retornam ao manicômio, mas não por muito tempo, visto que, o bem-
estar daquelas pessoas significava o bem-estar de Nello. Por fim, os cooperados desempenham 
um excelente trabalho, desta forma é oportunizado o mesmo estilo de vida a outras pessoas com 
uma realidade próxima a deles, que até então eram considerados como “doentes mentais”.

O filme é baseado em histórias reais e ainda vivenciadas na contemporaneidade, 
circundadas pela falta de reconhecimento enquanto seres humanos dotados de necessidades 
especiais, mas além de tudo, dotados das mesmas capacidades de conviver em sociedade que 
quaisquer outros. Dá pra fazer (2008) aborda as relações sociais, afetivas, familiares, envoltas 
da reforma psiquiátrica, ou também conhecida como Lei Basaglia na Itália. O filme expressa 
ainda o preconceito, os processos de exclusão e inclusão social, assim como a acessibilidade e 
como esses elementos influem sobre as vidas de pessoas com necessidades especiais. Tendo isso 
em vista, por meio de uma análise crítica pretende-se analisar o referido filme com a temática 
da acessibilidade e inclusão social. Para subsidiar nossa análise, a princípio foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pepsic, SciELO, EBSCO, BVS e Google Acadêmico, 
recorrendo às palavras-chave pré-selecionadas segundo a classificação dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS): acessibilidade, inclusão e pessoas com necessidades especiais.
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Antes de adentrar a temática, cabe definir o que são pessoas com necessidades 
especiais. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência expõem que pessoas 
dotadas por deficiências são as que possuem impedimentos físicos, intelectuais e/ou sensoriais e 
que por este motivo, enfrentam diversos embates sociais devido a incapacidade de participação 
plena. No entanto, estes indivíduos possuem uma rede de atenção à saúde e direitos humanos 
legais que os protegem de possíveis problemas de saúde, discriminação, exclusão, preconceitos 
consequentes de sua problemática. Estes direitos legais garantem que pessoas com deficiências 
podem e devem desfrutar de todas as oportunidades possíveis de modo igualitário às que não 
possuem deficiência (GOMES; SOUZA, 2014).

Isto requer não somente o conhecimento de órgãos públicos, mas também de seus 
servidores que necessitam reconhecer a relevância da inclusão e acessibilidade a todos os 
indivíduos, sejam eles com ou sem necessidades especiais. No filme é explícito a dificuldade 
médica em aceitar e corroborar com a Reforma Psiquiátrica. Sabe-se que durante anos os 
países ocidentais adotaram posturas fixas em relação às pessoas com transtornos mentais. 
Nestes casos, as pessoas portadoras de transtornos mentais deveriam alojar-se em manicômios 
por tempo indeterminado, sendo exclusas totalmente do convívio social para serem ‘curadas’ 
(SARACENO, 2001).

Sobretudo, este modelo manicomial gradualmente mostrou-se ineficiente, cronificante, 
alienador e desumanizado, assim como no filme antes do surgimento de Nello na cooperativa. 
Justamente como Nello, a Reforma Psiquiátrica vem contrapor a este modelo, visando a 
humanização do atendimento e a busca de direitos civis e humanos das pessoas com transtornos 
psiquiátricos (BARROSO; SILVA, 2011).

 O ator supracitado modifica completamente os padrões da cooperativa, a qual objetivava 
apenas a medicação dos internos e subsequentemente o controle sobre suas vidas. Após a sua 
chegada, Nello possibilita um sistema de trabalho real, no qual vislumbrava a ideologia “Dá Pra 
Fazer”, ou seja, é possível acreditar no potencial dos indivíduos com transtornos psiquiátricos e 
que assim por meio da atividade laboral da implantação de Parquets oportunizou a estas pessoas 
um sentido e um significado, um verdadeiro alicerce para a manutenção da vida no campo 
institucional. 

O filme nos mostra claramente o impacto que o trabalho pode exercer na vida de pessoas 
diagnosticadas com transtorno mental. Talvez a maior delas seja a (re) inserção social. Percebe-
se que a maioria dos internos, já havia trabalhado antes, o que facilitou na identificação de suas 
habilidades e o reconhecimento de si enquanto sujeito digno de oportunidades. Nello importa-se 
em valorizar as habilidades de forma singular, porém, beneficia o coletivo por meio de diálogos 
reforçadores, como por exemplo, “muito bom sr. Luca, obrigada por sua colaboração” (sic), 
motivações estas que fizeram com que os eles sentissem prazer pelo trabalho executado. Logo, 
as medicações foram reduzidas pela metade, efeito de um novo modo de viver, ou ainda, um 
novo modo de olhar para a configuração do ser doente. Afinal, por detrás de uma limitação ou 
transtorno mental, está um indivíduo digno de direitos humanos, que nesses casos infelizmente, 
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são vistos como invisíveis pelos profissionais que deveriam estar possibilitando a prevenção e 
promoção de saúde.  Como remete o nome do filme, Nello acreditava que as ideias e opiniões 
expressas pelos pacientes, neste caso, sócios da cooperativa 180 eram possíveis de serem postas 
em prática. Em outras palavras, “Dá pra fazer” faz uma analogia com a postura de Nello em 
desinstitucionalizar a cooperativa e tornar os pacientes/sócios como corresponsáveis de um 
processo de trabalho, que por sua vez, atribui sentido às suas existências.

Pacientes medicados, sonolentos, catatônicos, tratados como ‘doentes mentais’ pelo 
diretor da cooperativa, passaram a serem reconhecidos como seres humanos após a chegada 
do sindicalista, Nello. Diferentemente do sindicalista, o diretor da instituição, apresentava uma 
visão contundente acerca dos indivíduos com transtornos psiquiátricos. Para ele, pessoa com 
“doença mental tem que ser isolada do mundo” (sic), pensamento este, que infelizmente se faz 
ainda presente em um número elevado de pessoas da sociedade contemporânea. Tal pensamento, 
faz menção a um Ser que é determinado pela sua doença, genética, bem como hereditariedade 
e que não é passível de mudança, o que é contrapartida ao que a Psicologia enquanto ciência e 
profissão nos estabelece. 

De maneira oposta ao diretor, felizmente existem pessoas como Nello, este personagem 
por sua vez, concede voz aos pacientes, interessa-se por suas opiniões e necessidades, 
respeitando-os integralmente e inserindo-os novamente em sociedade por meio do trabalho. 
Nello, apesar de enfrentar embates na administração da cooperativa 180, realiza reformulações 
em sua estrutura e política para que os pacientes sejam sócios e participantes ativos, “artistas” 
(sic), como os chamou ao invés de meros pacientes institucionalizados e sem opinião. 

Independente do indivíduo ter ou não necessidades especiais ou transtornos psíquicos, 
se faz importante compreender algumas leis eminentes que os rege. A esse propósito, a lei nº 
8080 de 19 de setembro de 1990 promulga uma mudança significativa na vida desses indivíduos. 
Aspectos como a alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, 
educação, transporte, lazer e acesso aos bens, tornam-se necessários e irredutível. Isto explica 
o comportamento que os pacientes tiveram quando sua cooperativa de trabalho obteve uma 
casa, remuneração salarial, lazer e etc. Assim sendo, tornou-se visível suas recuperações, suas 
percepções sobre si e o mundo que os cerca (BURKE; BIANCHESSI, 2008). 

Com a implantação desse novo sistema, vê-se os pacientes adquirindo habilidades antes 
não vistas ou sequer descobertas pelo psiquiatra da cooperativa. Nello enxerga as habilidades 
dos pacientes e os dirige a funções que coincidem com elas, ou seja, reconhece seus potenciais, 
assim como limitações. Em outras palavras, Nello possibilita um viés para a acessibilidade e 
inclusão, inserindo-os em afazeres trabalhistas sem desfazer ou menosprezar suas limitações 
físicas, psicológicas e/ou cognitivas. 

O termo acessibilidade não somente remete a possibilidade de acesso aos espaços 
físicos, mas também a possibilidade de transpor aos entraves que representam barreiras para 
a efetiva participação das pessoas com necessidades especiais e transtornos psiquiátricos nas 
diversas esferas da vida social. Já a inclusão é compreendida como a participação ativa nos 
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diversos âmbitos de convivência social. Pode-se assim dizer que a acessibilidade é uma via de 
acesso para a inclusão social (MAZZOTTA, 2008).

Pesquisas realizadas por Maciel (2000) demonstram que atualmente no Brasil uma parte 
da população possui algum tipo de necessidade especial, que por sua vez, está passível de sofrer 
algum tipo de discriminação e/ou preconceito, inclusive no mercado de trabalho. O processo 
de exclusão social de pessoas com necessidades especiais está presente na contemporaneidade, 
mas sua existência está arraigada desde os primórdios da socialização do homem. Desde os 
primórdios, existe uma inabilidade associada às pessoas com necessidades especiais, como 
forma de marginalizá-los ou mesmo de privá-los de sua liberdade. Assim como demonstrou-se 
no filme, os pacientes da cooperativa eram totalmente privados de sua liberdade, e para além 
disto, não eram ouvidos. No entanto, as oportunidades para estes sujeitos de direitos foram 
possibilitadas somente em meados da década de 90, sendo uma possibilidade concreta para as 
pessoas com deficiência a partir de uma obrigatoriedade imposta às empresas por meio da Lei 
nº 8.213/91, que em seu artigo 93 prevê uma quota específica para pessoas com deficiência 
(LARA, 2013).

Na cena em que a mãe de Gigio pretende leva-lo para casa, é possível visualizar o medo 
que a mãe aparenta diante das adaptações e mudanças que o filho está prestes a sofrer e enfrentar 
quando é dotado de liberdade. Logo, Maciel (2000) afirma que para além do medo, sentimentos 
de culpa, insegurança, rejeição e revolta também se fazem presentes na vida dos familiares de 
pessoas com necessidades especiais e transtornos mentais. O autor supracitado ressalta ainda 
que principalmente os pais de indivíduos com necessidades especiais necessitam de orientação 
adequada, bem como acesso a grupos de apoio. Dessa forma, os pais poderão exercer também 
o papel de intermediar a integração ou a inclusão de seus filhos junto à comunidade.

Na cena em que o médico da cooperativa não corrobora com as ideias de Nello 
acerca de incluir os pacientes em processos de trabalho com liberdade, é possível visualizar a 
tendência reducionista ainda existente entre os profissionais de saúde.  Percebe-se que há o foco 
apenas no diagnóstico e em aspectos limitantes da deficiência como forma de tornar evidente, 
primeiramente, as inabilidades e limitações destes indivíduos ao invés de evidenciar e pontuar 
suas habilidades (Maciel, 2000).

Durante uma das cenas, após um dos internos envolver-se em uma briga a posteriori a 
uma festa vivenciada em um dos seus momentos de lazer, este foi notificado que se o decorrido 
fato viesse a acontecer novamente, o mesmo seria reinserido manicômio. Então, o responde: 
“se me mandarem de volta eu me mato” (sic), logo, o paciente prefere a morte a voltar a residir 
na instituição. Esta é apenas uma das situações presentes no filme que nos permite refletir sobre 
algumas indagações, como por exemplo, que tipo de vida o ser humano  com transtornos mentais 
ou necessidades especiais levam em ambientes institucionalizados?; Qual é o modo como os 
profissionais lidam com essas pessoas?; De que forma a sociedade lida com as diferenças?; 
Como o estado substabelece os direitos humanos?; Instituições de saúde mental estão realmente 
buscando o tratamento e a cessação dos sintomas ou apenas cronificar a doença?.
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Estes e outros questionamentos nos fazem pensar e discutir acerca da realidade brasileira 
presenciada e vivenciada pelos cidadãos que preferem a morte ao viver institucionalizados. 
Se os profissionais de saúde, bem como a sociedade ponderasse tais questionamentos, os 
manicômios que hoje são camuflados por diversos outros nomes, passariam a não mais existir, 
e então, seria possível vislumbrar uma reinserção social. Afinal o que se passa por detrás dos 
muros manicomiais só é sabido por quem nele perpetuou, as demais percepções são somente 
perspicácias daqueles que acreditam saber algo a respeito.  

Portanto, considera-se que a análise crítica em questão permite e possibilita reflexões 
para que outras inquietações possam vir a ser contempladas, para que assim possamos dar voz ao 
público-alvo, tal como Nello fez no momento em que proporciona o direito do voto dos internos 
concernente a escolha do trabalho a ser realizado pela ‘equipe’, afinal para este eram todos 
sócios-trabalhadores. Neste sentido, ressalta-se o inevitável questionamento ético e a construção 
de um caminho singular dos (futuros) profissionais da Psicologia, fomentados nos pressupostos 
dos direitos humanos, visualizando o indivíduo como um ser integral, biopsicossocial, por meio 
da potencial reinserção social. 

Em função das questões abordadas no presente trabalho, é possível afirmar que a 
reforma psiquiátrica trouxe inúmeros benefícios às pessoas com necessidades especiais e com 
transtornos mentais, embora tais benefícios ainda sejam desconhecidos por parte da sociedade 
ou até mesmo pelos familiares desses sujeitos. Por fim, cabe a comunidade acadêmica propagar 
estes conhecimentos e pressupostos para que futuramente o pensamento reducionista ainda 
adotado por profissionais da saúde e por alguns indivíduos pertencentes da sociedade seja, por 
vez, desinstalado. 
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ANÁLISE DO FILME BLUE JASMINE A LUZ DA PERSPECTIVA 
FENOMENOLÓGICA-EXISTENCIAL1
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RESUMO
Trata-se de uma resenha sobre o filme Blue Jarmine, com o objetivo de estabelecer uma conexão entre os elementos 
do filme a partir de uma perspectiva Fenomenológica-Existencial. Jasmine é uma mulher movida pelo consumo, 
inteligente, de beleza inquestionável, hábil em comunicar-se e elegante. Embora Jasmine possuísse todas estas 
características, o dinheiro e a luxuria acabaram cegando-a. A essência de Jasmine estava presa a ideia de ser 
rica, não se reconhecendo como uma pessoa de classe média que precisava trabalhar para sustentar-se. Por meio 
da teoria fenomenológica-existencial entende-se que Jasmine vivia constantemente em função de concluir seu 
projeto fundamental, isto é, possuir uma vida confortável e repleta de consumismos de modo a suprir o Nada que 
sentia em sua existência. Compreende-se que este consumismo de Jasmine era uma tentativa de preencher o seu 
vazio existencial, que a proporcionavam certo prazer temporário. Seu Para-si que estabeleceu este projeto, mas, 
foi a própria Jasmine que limitou sua liberdade, fechando-se para a existência dos outros e demais caminhos que 
poderia tomar.  

Palavras-chave: Filme. Blue Jasmine. Psicologia Fenomenológica-Existencial.

ABSTRACT
This is a review of the film Blue Jarmine, with the aim of establishing a connection between the elements of the 
film and the Phenomenological-Existential theory. Jasmine is a woman driven by the smart, uncontested beauty 
of consumption, skilled at communicating and elegant. Although Jasmine possessed all these characteristics, 
money and lust ended up blinding her. The essence of Jasmine was bound to be rich, not recognizing herself as 
a middle-class person who needed to work to support herself. Through the phenomenological-existential theory 
it is understood that Jasmine lived constantly in function of completing her fundamental project, that is to say, to 
possess a comfortable life and full of consumerisms in order to supply the Nothing that felt in its existence. It is 
understood that this consumerism of Jasmine was an attempt to fill her existential void, which provided her with 
some temporary pleasure. Her para-si who established this project, but it was Jasmine herself who limited her 
freedom, closing herself to the existence of others and other paths she could take.

Keywords: Movie. Blue Jasmine. Phenomenological-Existential Psychology.

RESENHA DO FILME BLUE JASMINE

O filme Blue Jasmine (2013) aborda a história de uma mulher extasiada pelos benefícios 
que o dinheiro a proporciona, cuja existência é marcada pelo conflito entre o Ser, o Nada e a 
liberdade. A protagonista, Jasmine, desde o início do filme é invariavelmente identificada pelos 
objetos e marcas caríssimas que utiliza, envolvida justamente no árduo trabalho do consumo, 

1 Resenha de filme desenvolvido no Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE.
2 Mestranda em Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: maisa_hodecker@hotmail.
com
3 Professora do Curso de Psicologia do Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE.
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que longe de ser prazeroso, acabará por lhe cobrar seu preço psíquico. No entanto, antes de 
discorrer sobre tal, o presente trabalho busca estabelecer uma conexão entre elementos do filme 
com a perspectiva Fenomenológica-Existencial, principalmente a respeito da distinção entre o 
ser e o ter, elementos observados constantemente no decorrer do filme. Assim, no decorrer deste 
trabalho, serão descritas cenas do filme e sua relação com a referida teoria.

Jasmine é inteligente, culta e de hábil comunicação, demonstrando sua elegância a 
cada palavra e gesto demonstrado. Esposa de um rico administrador de negócios, Jasmine está 
sempre envolvida e fascinada pelo dinheiro e conforto que este lhe proporciona, mas nega-se 
a enxergar o que lhe está óbvio. Seu cônjuge roubava o dinheiro alheio e a traia com diversas 
mulheres, inclusive diante de seus olhos. Como de costume, Jasmine não desconfiava de nada 
que estava acontecendo por apenas, ‘olhar para o lado’. Jasmine se recusava a sair da vida 
repleta de conforto e riqueza, por sentir que sua existência só teria um sentido diante daquele 
mundo. Tanto que constantemente em suas falas, a palavra ‘cônjuge’ era empregada para 
relembrar viagens ou jantares recatados em luxuosos restaurantes, como se sua essência havia 
se transformado nisso, poder. Sem condições para sustentar-se, é hospedada temporariamente 
na humilde casa de sua irmã Ginger.

Em todo o desenrolar do filme, Jasmine busca a vida que havia junto ao ex-cônjuge. 
Relaciona-se amorosamente com um homem que instantaneamente apaixona-se por ela e a 
pede em casamento. Trata-se de um homem com poder, menos que seu ex-cônjuge, mas, que 
pretendia candidatar-se futuramente a prefeito e precisava de uma esposa para acompanhá-lo 
de forma elegante e culta em eventos, chance perfeita para Jasmine retornar a vida antiga de 
mimos e conforto. Fica nítida a escassez de uma consciência realística sobre a condição atual 
de vida, isto é, a pobreza em que seu antigo cônjuge a deixou. Para Jasmine, sua existência 
não pertencia àquela realidade, mesma de sua irmã Ginger. Recusava qualquer opinião da irmã 
acerca de empregos, por acreditar ser muito superior a cargos como de recepcionista, embora 
estivesse totalmente sem condições financeiras sequer para sustentar-se. Afinal, é admitida 
como recepcionista de consultório odontológico e precisa adaptar-se as dificuldades, tanto do 
emprego como de uma nova vida sem tanto valor aquisitivo. O mesmo acontece com o ser que 
é posto no mundo como Nada, precisa adaptar-se a ele. Mas assim como é necessário que o 
homem se adapte ao mundo, o próprio mundo se adapta ao homem, assim, um está interligado 
ao outro, como forças que atuam e interagem uma sobre a outra, em uma mesma proporção. 
Nesse sentido, o homem não é o que o mundo fez dele, mas sim, aquilo que fez de si mesmo 
(SARTRE, 1987).

Segundo a perspectiva da Psicologia Fenomenológico-Existencial, as experiências 
assumem um papel importante, tanto na construção da ideia que o sujeito tem de si, quanto nas 
escolhas que ele faz, são inerentes ao consumo de experiências e os significados atribuídos a 
estas. Já dizia Sartre (1987, p. 06) “o homem nada mais é do que aquilo que faz de si mesmo”. 
Os indivíduos se situam no mundo de acordo com sua intencionalidade, com seu projeto, ao 
passo em que reflete sobre o que percebe, em uma dialética interativa, vai se constituindo e 
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atribuindo sentido ao mundo que o circunda (MARQUES, et al. 1998). A consciência seria um 
tipo de ser remetido para fora de si, em busca de um ser definitivo. A consciência seria o Ser-
Para-Si, no sentido de ser presença a si e ser o ser em que seu ser está permanentemente em 
questão. Assim, a consciência seria separada de seu si por um nada. No que concerne ao Em-
Si, este é marcado por três características: o ser é, o ser é em si e o ser é o que é. O Ser-Em-Si 
seria pleno e estável, ‘confiável’. Essa dualidade ontológica é marcada por uma relação que, por 
parte do Para-Si, tenta realizar uma síntese de se tornar um Ser-Em-Si-Para-Si. Vale salientar 
que, na filosofia de Sartre, essa tentativa de síntese é sempre fracassada, dada a característica 
do Para-Si, que de acordo com a sua constituição, ou seja, nada, efetua-se como negação da 
realidade externa, como transcendência do Em-Si, ou de sua situação (SARTRE, 1997).

A liberdade expõe a condição ontológica do Para-Si, que é ser desprovida de ser, de um 
Em-Si, de uma essência. O Para-Si, para constituir-se como ser, isto é, conquistar essa essência, 
precisa construí-la, conquistá-la, já que o homem é lançado ao Em-Si, mas de imediato o 
transcende, uma vez que posicionar um objeto já é negá-lo, ao menos, como diferente de si. Na 
verdade, toda negação ocorre sob um fundo de nada decorrente do projeto de ser do Para-Si. 
Surge a realidade humana de constituir-se como um fazer-se, um ‘fazer ser’. Sartre ressalta ao 
longo de sua obra ‘O ser e o nada’ (1997), que a liberdade não é uma categoria ou mais uma 
característica do Para-Si, é sua constituição ontológica. A liberdade não é algo pertencente a 
realidade, mas é algo exercido pelo próprio sujeito, pois o Para-Si, mediante a ação, transcende 
sua situação, em busca de, por intermédio de suas escolhas, alcançar o que supostamente seria 
o Ser-Em-Si-Para-Si. Com isso, chega-se na necessidade de abordar especificamente o modo de 
acontecimento do Para-Si como agir, visto que a liberdade, ser do Para-Si, revela-se como ação 
de transcender a realidade externa, o dado, o Em-Si como situação (SARTRE, 1997).

Jasmine dedicava sua existência a ter a vida de riquezas novamente, nem que para 
isso fosse necessário pregar mentiras e enganar, principalmente, a si própria. Marques (1998, 
p. 79) corrobora ao afirmar que “a má-fé da mentira, no sentido em que a má-fé não trata de 
um comportamento que o sujeito adota contra outro sujeito, mas sim, contra ele próprio”. Da 
mesma forma, o indivíduo mente para si mesmo na tentativa de fugir da responsabilidade que 
lhe pertence. Assim, Jasmine mente para seu pretendente afirmando ser design de interiores, 
sem filhos, e mentindo ainda sobre o ex-cônjuge, ressentida pela forma como reagiria diante da 
situação. Jasmine foi quem ligou para a polícia prender o ex-cônjuge, apesar de ‘olhar para o 
lado’, com o tempo descobre que seu cônjuge se tratava de um falastrão habilidoso em enganar 
as pessoas, mas manteve-se ao seu lado até descobrir as traições amorosas. 

A essência de Jasmine estava presa a ideia de ser rica, não se reconhecendo mais como 
uma pessoa comum de classe média que precisava trabalhar para sustentar-se. Como a essência, 
segundo Borges et al. (2009), está presente em todas as ações dos indivíduos, poder-se-á afirmar 
que a ambição financeira seria a característica mais marcante desta em Jasmine. Como já citado, 
com o passar do tempo, Jasmine precisou trabalhar para realizar seus projetos, fazer um curso 
de informática, para futuramente cursas Design de Interiores, e conquistar o tão esmero conforto 
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financeiro novamente. A dificuldade de Jasmine em trabalhar pode estar relacionada à ideia de 
que sua existência repudia a vida humilde, remetendo-se ao passado pobre ao lado da irmã, pois 
sua essência ainda estava vinculada a vida de riqueza que possuía junto ao ex-cônjuge.

Estudos realizados por Berger e Luckmann (2009) apontam que o consumo relaciona-
se diretamente à vida humana e seus significados, que por sua vez, é resultado de uma construção 
social, intermediada pelos produtos, serviços e o contexto envolvido na sua oferta. Desta forma, 
o consumo corresponde a uma experiência social, gestada a partir de uma estrutura social 
objetiva, dentro dos significados atribuídos a socialização. Contudo, não somente de influências 
sociais constroem o sujeito. Apesar de haver previamente estabelecido um mundo, uma cultura, 
os caminhos da história, os meios de sobrevivência, as outras pessoas, o lugar que ocupamos 
no mundo e todos os demais elementos pertencentes a nossa existência, tais facticidades não 
eximem nenhum indivíduo de ser totalmente livre para fazer-se (BORGES, et al., 2009).

Liberdade, segundo o Dicionário de Língua Portuguesa, corresponde ao “estado de 
pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física ou moral. Poder de exercer livremente 
a sua vontade”. Contudo, para a abordagem Fenomenológico-Exitencial, liberdade corresponde 
a possibilidade do ser Para-Si (consciência) planejar suas realizações, que haver uma natureza 
humana que o impeça disso. O Para-Si é encarado como o Nada, isto é, não existem conteúdos 
dados e/ou inatos que o impulsionaram para determinada ação. Nesse sentido, o Nada proporciona 
ao indivíduo a oportunidade de se planejar, se constituir e se escolher (PERDIGÃO, 1995). 
Contudo, a liberdade foi roubada por si mesma, nem mesmo o ex-cônjuge foi o culpado por 
tal ato. As escolhas foram feitas por Jasmine, que determinou como seria seu futuro turbulento 
e degradável. Jasmine optou em mentir para conquistar pessoas, e decepcionando-as como 
consequência da primeira. Os sintomas que apresentava, como sudorese, falta de ar, enxaquecas 
constantes, desorganização mental, crenças irreais, podem ser encarados como consequências 
em longo prazo de uma existência presa ao ter, aos bens, ao prazer em possuir, ao contrário do 
ser, que mostrou-se irrelevante para Jasmine.

Esse Nada do ser citado anteriormente, não é uma essência do ser, mas sim um 
processo de fazer-se livremente, de constituir sua própria essência. A aquisição da essência 
se dá a partir das escolhas, entre as alternativas que o indivíduo se defronta. Este Nada faz o 
indivíduo procurar constantemente preencher suas lacunas. Compreende-se que Jasmine tenta 
preencher o seu vazio existencial com o consumo e vida luxuosos, que a proporcionavam o 
mais confortável existir, porém, sem amor algum. Como seu projeto era retornar a vida luxuosa, 
suas ações estão todas voltadas a preencher o vazio e alcançar essa finalidade (MORAIVA, 
1982). Portanto, se a essência do homem é posterior à existência, torna-se responsabilidade 
do próprio homem aquilo que veio a tornar-se. O homem é aquilo que faz de si mesmo, e, ao 
tomar escolhas, opta não apenas por si, mas por toda a humanidade, pois escolhe um modelo de 
homem. Haja vista, o homem não é responsável somente por si, mas além, por todos os homens. 
O homem ao surgir no mundo sendo Nada, tem o desejo constante de preencher este nada que 
o habita, assim como é visto no filme, porém, sem perder-se enquanto consciência. Logo, este 
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ser vê-se na necessidade de estabelecer um projeto, e este que irá movimentar suas ações em 
prol de concluí-la. Como visto, Jasmine movia-se de forma frenética em função de concluir seu 
projeto fundamental, isto é, possuir uma vida confortável e repleta de consumismos de modo 
a suprir o Nada que sentia em sua existência. Nada lhe bastava, a não ser o dinheiro e toda a 
luxuosidade, que lhe davam sensações temporárias de prazer. Seu Para-si que estabeleceu este 
projeto, mas, foi a própria Jasmine que limitou sua liberdade, fechando-se para a existência dos 
outros e demais caminhos que poderia tomar.  
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