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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) leitor(a)
A Caminhos - Revista Online de Divulgação Científica do Centro Universitário para
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi tem imensa satisfação na publicação da
edição 2020 do Dossiê Saúde. Os artigos selecionados para esta edição foram submetidos à
avaliação de profissionais da área, professores doutores da Unidavi.
São apresentados catorze artigos científicos e uma resenha escritos por estudantes e
docentes de diferentes cursos de Graduação desta e de outras instituições de Ensino Superior.
Os títulos dos estudos demonstram a ampla diversidade de abordagens estudadas na temática
de Saúde, sendo: A Atuação do Nutricionista na Fitoterapia; A Obesidade Infantil e Importância
da Atividade Física; Casos de Sarampo no Estado de Roraima: descrição da Cobertura Vacinal;
Comunicação em Más Notícias: uma Investigação à Esfera Oncológica Clínica; Depressão
em Adolescentes: Neurofisiologia, Fatores de Risco e de Proteção; Fatores Relacionados a
Nascimentos Prematuros em Rio do Sul, Santa Catarina; Gastronomia Hospitalar; Medicina
e o Impacto Psicológico da Depressão na Vida dos Estudantes; Qualidade de Vida em Idosos
Praticantes de Musculação; O Papel do Nutricionista Esportivo na Prescrição de Suplementos
para Praticantes de Atividades Físicas; O Processo de Parturição Humanizado segundo a
Revisão na Literatura; Sistema Imunológico e o Novo Coronavírus (Sars-Cov-2): como o vírus
ataca e o nosso corpo se defende; Síndrome Iridocorneana Endotelial - Relato de Caso Clínico;
Spikes: um Protocolo para a Comunicação de Más Notícias; Falar da Morte para Falar da Vida.
Ao considerar-se que as instituições de Ensino Superior trabalham de forma equivalente
os três eixos: Ensino, Pesquisa e Extensão ressalta-se aqui a importância deste espaço para a
divulgação da produção científica nelas desenvolvidas.
Desejamos, por fim, convidá-lo para a leitura dos artigos desta edição e, que esta sirva
de inspiração e encorajamento para a preparação e envio dos seus manuscritos.
Mark William Lopes
Arieli Carini Michels
Samantha Cristiane Lopes
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A ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NA FITOTERAPIA1

Ana Paula da Costa2
Natália Hang 3
Stéfani Nau Bridi 4
Sarita Martins Camiña Reinicke5
RESUMO
A fitoterapia é método de tratamento caracterizado pela utilização de plantas medicinais em suas diferentes
preparações, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal, sob orientação de um
profissional habilitado. Apesar de serem naturais, eles também possuem reações adversas, efeitos colaterais, contra
indicações, toxicidade e potenciais interações com outras drogas, por isso o acompanhamento deve ser feito por um
profissional qualificado para que não haja danos no organismo. Em 2007 pela resolução nº 402, que em 2013 foi
revogada pela resolução 525, foi estabelecido pelo Conselho Federal de Nutricionistas, autorizando o nutricionista
a prescrever fitoterápicos. Porém, em 2015 houve a alteração da mesma, alegando que somente um profissional
nutricionista com especialização em fitoterapia pode realizar a prescrição do medicamento (art. II) e cabendo ao
nutricionista não especializado à prescrição dietética, conforme art. I . Esse fato agregou muito no exercício das
competências do nutricionista, uma vez que trouxe um diferencial profissional e dietético terapêutico para os
que optarem aderir à especialização. O mercado de trabalho para essa área é atraente, visto que constantemente
são feitas novas descobertas na área, podendo o nutricionista auxiliar na cura e prevenção de doenças através da
detenção de tais conhecimentos, com poucos efeitos colaterais e vários benefícios para a saúde do paciente.
Palavras-chave: Fitoterapia. Nutricionista. Prescrição.
ABSTRACT
Phytotherapy is a treatment method characterized by the use of medicinal plants in their different preparations,
without the use of isolated active substances, even if of vegetable origin, under the guidance of a qualified
professional. Although they are natural, they also have adverse reactions, side effects, contraindications, toxicity
and potential interactions with other drugs, so the monitoring must be done by a qualified professional so that there
is no damage to the body. In 2007 by resolution 402, which in 2013 was revoked by resolution 525, it was established
by the Federal Council of Nutritionists, authorizing the nutritionist to prescribe herbal medicines. However, in
2015 there was a change, claiming that only a nutritionist with a specialization in phytotherapy can prescribe the
medicine (art. II) and the non-specialized nutritionist is responsible for the dietary prescription, according to art.
I. This fact added a lot to the exercise of the nutritionist’s competences, since it brought a therapeutic and dietary
differential for those who choose to join the specialization. The job market for this area is attractive, as new
discoveries are constantly made in the area, and the nutritionist can assist in the cure and prevention of diseases
through the retention of such knowledge, with few side effects and several benefits for the patient’s health.
Keywords: Phytotherapy. Nutritionist. Prescription.

Artigo desenvolvido para a disciplina de Prática Integradora: Atuação Profissional, no curso de Nutrição do
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI.
2
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3
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4
Acadêmica no curso de Nutrição do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI. E-mail: stefani.bridi@unidavi.edu.br
5
Professora do curso de Nutrição do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI. E-mail: sarita@unidavi.edu.br
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1 INTRODUÇÃO
A fitoterapia tem como objetivo o tratamento de doenças através de plantas medicinais.
É um método primitivo, mas que se mostra em constante desenvolvimento. Todavia, foi apenas
no século XXI, após amplas discussões Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos
Portaria do Ministério da Saúde nº 971, de 03/05/2006, que aprova a Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que inclui plantas medicinais e fitoterapia
com um caráter de atuação multidisciplinar no SUS, que o Conselho Federal de Nutricionistas
(CFN) estabeleceu resoluçõ para a regulamentação da prática da prescrição de fitoterápicos. Já
em 2015, houveram alterações vigentes até hoje, determinando que somente um profissional
nutricionista com especialização na área pode prescrever fitoterápicos. Neste contexto, o
nutricionista deve adquirir o título na área de fitoterapia através de um curso de pós-graduação,
ou então, também pode ser realizado junto a Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) para
concessão de Título de Especialista em Nutrição (TEN) em fitoterapia.
Diante disso, a fitoterapia pode ser incluída como uma terapia complementar, auxiliando
dessa forma o paciente no seu déficit nutricional ou tratamento de alguma doença. Porém,
enfatiza-se o acompanhamento de um especialista qualificado, pois mesmo sendo naturais, os
fitoterápicos não são isentos de efeitos colaterais (CRN1,2018).
O presente artigo objetiva apresentar o nutricionista no âmbito da fitoterapia, e mais
especificamente, a definição, origem, prescrição e atuação nesta área. A metodologia utilizada
no presente artigo é indutiva, de procedimento monográfico.

2 FITOTERAPIA

2.1 ORIGEM DA FITOTERAPIA
O termo ‘’fitoterapia’’ tem origem do latim ‘’phyton’’= vegetal e ‘’therapeia’’= terapia.
Nela são usadas plantas, ou partes, como folhas, caule, flores, raízes ou frutos, com efeitos
farmacológicos medicinais, alimentícios, coadjuvantes técnicos ou cosméticos (ABRANCHES,
2015).
Portanto, é considerado um método de utilização de plantas medicinais em variadas
preparações, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal,
engloba ainda a utilização de plantas medicinais in natura, de drogas vegetais, de derivados de
drogas vegetais e de medicamentos fitoterápicos (ABRANCHES, 2015; CRN1, 2018).
Há muito tempo o homem primitivo já utilizava plantas com fins medicinais para o
tratamento de doenças. Existem relatos dessa prática desde 3000 a.C. por chineses, indianos,
gregos e egípcios. O conhecimento angariado sobre as espécies de plantas, seus usos, indicações
e manejo por antepassados, se tornaram herança na atualidade (SIQUEIRA e MARTINS, 2018).
Ainda na Era Antiga, se têm relatos de que o ‘’Pai da Medicina’’, Hipócrates (460377 a.C.), indicava o tratamentos de base vegetal para cada enfermidade, tratando o organismo
como integrante do universo e não somente de seus sintomas (ABRANCHES, 2015).
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Todavia, durante um longo período na a Idade Média (séculos V ao XV), os estudos
relacionados a plantas medicinais foram interrompidos. Mediante a Revolução Intelectual e
Industrial, a atenção à saúde passou a necessitar de comprovação científica, e o conhecimento
e práticas terapêuticas de origem popular, como as plantas medicinais, foram desconsiderados
por não terem base científica (ABRANCHES, 2015).
Somente no final do século passado, o uso terapêutico das plantas medicinais foi
resgatado e inserido no meio científico, para ser complementar às práticas de saúde, conquistando
cada vez mais espaço nas instituições de saúde (ABRANCHES, 2015). No entanto, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (ANVISA, 2010, p.56), órgão responsável por
regulamentar os fitoterápicos alerta:
O consumo de fitoterápicos e de plantas medicinais tem sido estimulado com base no
mito “se é natural não faz mal”. Porém, ao contrário da crença popular, eles podem
causar diversas reações como intoxicações, enjoos, irritações, edemas (inchaços) e até
a morte, como qualquer outro medicamento.

Sendo assim, vale ressaltar que a orientação dos fitoterápicos deve partir de um
profissional habilitado, evitando seu uso indiscriminado, já que as plantas são drogas com alto
potencial terapêutico e, ao mesmo tempo, tóxico (TOMAZZONI et al., 2006).

2.1.1 Diferença entre planta medicinal, droga vegetal e fitoterápicos
A fitoterapia é considerada uma prática popular e universal, é caracterizada por fatores
biológicos, sociais, econômicos, culturais, e por ser de fácil acesso, podendo ser usufruída pelas
comunidades mais carentes (PRADO et al., 2010). Neste sentido, o entendimento sobre os
conceitos e diferenças entre plantas medicinais, droga vegetal e fitoterápicos, se faz necessário.
A planta medicinal pode ser definida como “todo e qualquer vegetal que possui
substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de
fármacos semisintéticos” (OMS, 1998 apud VEIGA JR, PINTO e MACIEL, 2005).
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 10/2010 da ANVISA,
o conceito de droga vegetal refere-se a ‘“planta medicinal ou suas partes, que contenham as
substâncias, ou classes de substâncias, responsáveis pela ação terapêutica, após processos de
coleta ou colheita, estabilização, secagem, podendo ser íntegra, rasurada ou triturada’’.
Por fim, ainda segundo a ANVISA, em sua portaria no. 6 de 31 de janeiro de 1995,
fitoterápico é:
[...] medicamento farmacêutico obtido por processos tecnologicamente adequados,
empregando-se exclusivamente matérias primas vegetais, com finalidade profilática,
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. É caracterizado pelo conhecimento da
eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de
sua qualidade (p.2).

O fitoterápico trata-se, portanto, do produto final acabado, embalado e rotulado. Na
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sua preparação podem ser utilizados adjuvantes farmacêuticos, conforme legislação vigente.
Reitera-se que ‘’Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição,
inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem as associações destas com extratos
vegetais’’ (ANVISA, 2010). Neste último caso encontra-se o fitofármaco, que por definição “é
a substância ativa, isolada de matérias-primas vegetais ou mesmo, mistura de substâncias ativas
de origem vegetal’’ (VEIGA JR., PINTO e MACIEL, 2005).

2.2 A FITOTERAPIA NO BRASIL
Como já visto, a fitoterapia é uma alternativa bastante primitiva. A referência mais
antiga que se tem conhecimento do uso de plantas para cuidados, é de mais de 60 mil anos.
Há relatos que em 3.000 a.C, na China, já existiam farmacopeias que utilizavam as ervas para
indicação terapêutica (REZENDE e COCCO, 2002).
No Brasil, o uso de plantas medicinais deve-se especialmente aos índios, e também,
posteriormente, aos negros e europeus, que trouxeram uma diversidade de ervas durante o
período de colonização. Na época, o acesso aos médicos era retido àqueles com mais bens e
riquezas. Enquanto índios, escravos e jesuítas, que viviam na mata, zona rural ou suburbana,
utilizavam das ervas como fonte de alívio para seus agravos à saúde. Neste cenário histórico
e cultural, a utilização de plantas medicinais como terapia alternativa de cura ganha força no
Brasil, gerando um grande conhecimento a respeito dos potenciais benefícios advindos da
diversidade de plantas e de seus modos de utilização (REZENDE e COCCO, 2002).
A posteriori, com a globalização e o avanço tecnológico após a Revolução Industrial,
a indústria farmacêutica e a medicina alopata tiveram grande crescimento. Por sua vez, os
fitoterápicos foram, em grande parte, substituídos, já que eram vistos como aliados de crenças
populares e sem bases científicas. Porém, devido a também existência de efeitos colaterais e,
principalmente, dado alto valor dos medicamentos, no final do século passado, a fitoterapia
novamente ganhou espaço dentre a população e da pesquisa científica (TEIXEIRA et al., 2012).
Assim, percebeu-se a necessidade de uma regulamentação para o uso de plantas
medicinais e fitoterápicos. Em 1978, na Conferência de Alma-Ata, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) recomendou a integração pelos estados-membros da medicina tradicional e
da medicina complementar alternativa aos sistemas de saúde. Esta iniciativa teve apoio da
população de diversos países, em especial naqueles onde havia a dependência da medicina
tradicional para a atenção primária, já que a grande maioria da população utilizava plantas e
formulações de suas preparações (TEIXEIRA et al., 2012).
A partir da década de 1980, fortaleceu-se o estudo de plantas medicinais de investigação
clínica e foi criado o Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos,
que designou o valor farmacológico de preparações à base de plantas medicinais com o objetivo
de incluí-las na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (TEIXEIRA et al.,
2012).
Somente em 1991, o Conselho Federal de Medicina (CFM) reconheceu a atividade
de fitoterapia, desde que elaborada sob a supervisão de profissional médico, sendo em 1992
protocolada como método terapêutico. Em 1995, a Secretaria de Vigilância Sanitária do
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Ministério da Saúde instituiu e normatizou o registro de produtos fitoterápicos (TEIXEIRA et
al., 2012).
Em 2006, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais
e Fitoterápicos que tem como objetivo garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso
coerente de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade,
o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. O que mais tarde, em 2009, viria
a ser chamado de Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (TEIXEIRA et al.,
2012).
Desde 2007, onde o Conselho Federal de Nutricionista (CFN) estabelece a resolução
número 402 que regulamenta a prática da Fitoterapia. Sendo que em 2013, foi revogada pela
número 525 de 2013, permanecendo o nutricionista liberado para prescrever plantas e chás
medicinais (RESOLUÇÃO CFN Nº 525, 2013). Contudo, para a prescrição de medicamentos
fitoterápicos como complemento dietético, é necessário que o nutricionista seja portador de
título de especialista em Fitoterapia (RESOLUÇÃO CFN Nº 556, 2015).

2.3 HABILITAÇÃO E PRESCRIÇÃO
Apesar dos evidentes benefícios associados a fitoterapia, é extremamente necessário
que a prescrição seja feita por um profissional qualificado. Diante da alteração da Resolução
do CFN nº 525 de 2013 pela Resolução CFN nº 556 de 2015, desde 2016, determinou-se que é
permitido somente a um profissional nutricionista com especialização em fitoterapia prescrever
fitoterápicos (SOUZA e MARTÍNEZ, 2017).
Souza e Martínez (2017) citam ainda as diferenças atribuídas aos profissionais
determinadas pelas resoluções acima:

Plantas medicinais e substâncias vegetais preparadas unicamente por decocção, maceração ou infusão, conforme indicação, são atribuições do nutricionista sem especialização. Já para a prescrição de fitoterápicos e preparações sob forma de cápsulas,
drágeas, pastilhas, xaropes, sprays ou qualquer outra forma farmacêutica, como extrato, tintura, alcoolatura ou óleo, como medicamentos fitoterápicos comerciais, ficou a
atribuição exclusiva ao nutricionista portador do título de especialista ou certificado
de pós-graduação lato sensu nessas áreas (p. 198).

Na prescrição tanto de plantas e chás medicinais, como na de medicamentos
fitoterápicos, é obrigatório conter as seguintes especificações quanto ao produto prescrito:
Nomenclatura botânica (sendo opcional o nome popular), parte utilizada, modo de utilização
e modo de preparo, posologia e modo de usar, assim como o tempo que será ministrado. Além
disso, a prescrição deve ser legível, conter o nome do paciente, data da prescrição e identificação
completa do nutricionista. Para os fitoterápicos, fica determinado também que, sempre que
disponível, acrescentar a padronização do marcador da planta, a maneira que foi extraída e a
forma farmacêutica, unicamente para consumo via oral. A prescrição deve ser exclusivamente
a partir de matérias-primas derivadas de drogas vegetais, proibido o uso de substância ativa
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isolada de qualquer origem (CRN1, 2018).
O uso de fitoterápicos na terapia nutricional é permitida desde que via oral e que os estudos
tenham embasamento em evidências científicas. No caso dos fitoterápicos industrializados,
todos devem estar registrados na ANVISA antes da comercialização e não podem ser prescritos
produtos sujeitos a restrição de prescrição médica (SOUZA e MARTÍNEZ, 2017).
O profissional nutricionista adquire o título na área de fitoterapia através de um curso
de pós-graduação com ênfase, tendo carga mínima de 360 horas e necessidade de registro dos
certificados junto aos Conselhos Regionais de Nutricionistas. Além disso, é necessário estar
inscrito e quite com o Conselho Regional de Nutricionistas (CRN, 2017).
Além disso, desde 15 de maio de 2018, os profissionais que não possuem o título e
desejam prescrever fitoterápicos, é realizado também um processo pela Associação Brasileira
de Nutrição (ASBRAN) para concessão de Título de Especialista em Nutrição (TEN) em
Fitoterapia, o qual o profissional precisa atender a alguns requisitos específicos disponibilizados
pela própria ASBRAN (ASBRAN, 2017). Podem se inscrever os profissionais que tenham, no
mínimo, dois anos de experiência como nutricionista, sendo que destes, um ano comprovado
em Nutrição Clínica ou Esportiva. Ainda, conforme já mencionado, o candidato deve estar
regularmente inscrito e quitado com o Conselho Regional de Nutricionistas da jurisdição onde
exerce sua atividade principal e em pleno gozo de seus direitos, comprovado em Certidão de
Regularidade, expedida pelo respectivo conselho regional (Edital ASBRAN, 2019).

2.4 ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA EM FITOTERAPIA
A fitoterapia pode ser utilizada pelo nutricionista como terapia complementar
na assistência nutricional dos seus pacientes, de acordo com seus conhecimentos e com
embasamento científico (CRN1, 2018).
A incorporação da fitoterapia a prática do nutricionista configura um novo momento
para a profissão e para a qualificação do profissional. É uma área em expansão, recomendada
por entidades internacionais e sendo regulamentada pelo Ministério da Saúde (CAMARGO e
PEREIRA, 2013).
Com abrangência multidisciplinar, visando aperfeiçoar a saúde da população, a atuação
do nutricionista em fitoterapia busca medidas para distúrbios nutricionais associados à baixa
ou alta ingestão de alimentos, a melhora de patologias, a melhora de condicionamento e da
qualidade de vida (TRUITE e BARG, 2012).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O profissional nutricionista, no âmbito da fitoterapia, bem como as suas definições,
origem e o estado da arte da temática foram abordados e detalhados no decorrer do artigo,
fatores importantes para a compreensão das formas de atuação e prescrição do profissional na
atualidade. Neste sentido, sendo a fitoterapia um método aplicado há gerações, e que, por muito
tempo, servia como única fonte de alívio para dores e uma das únicas esperanças de cura para
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os mais diversos males. Hoje, trata-se de uma ciência em constante evolução, ao mesmo tempo
que mantêm suas raízes e o reconhecimento de seu poder, tornando o seu uso regulamentado e
organizado como terapia complementar.
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A OBESIDADE INFANTIL E IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA1

Iohanna Hoppe2
Sarita Martins Camiña Reinicke3
RESUMO
A obesidade infantil é um problema que vem afetando milhares de crianças ao redor do mundo. Pode ser causada
por problemas genéticos, falta de exercícios físicos e má alimentação. Quando associados, esses fatores são cruciais
para o desenvolvimento dessa doença. Desse modo, o objetivo desse artigo é descrever algumas consequências da
obesidade para a saúde da criança e na sua futura vida adulta, além de explicitar a importância do exercício físico
para prevenir a mesma. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, utilizando artigos e livros que tratam
sobre o assunto de uma forma completa, desde a causa até o tratamento com o enfoque na realização da atividade
física. De maneira geral, o exercício físico aliado a uma boa alimentação, se trabalhado desde cedo, pode auxiliar
na melhora das condições físicas e fisiológicas, podendo se tornar adultos mais saudáveis e ativos.
Palavras-chave: Obesidade Infantil. Atividade Física. Qualidade de Vida.
ABSTRACT
Childhood obesity is a problem that has been affecting thousands of children around the world. It can occur mainly
due to genetic problems, lack of physical exercise and poor diet. When associated, these factors are crucial for
the development of this disease. Thus, the objective of this article is to describe some consequences of obesity
for the child’s health and for his future adult life, in addition to explaining the importance of physical exercise to
prevent it. The methodology used was a bibliographic review, using articles and books that deal with the subject
in a complete way, from the cause to the treatment with a focus on physical activity. The conclusions taken are
that physical exercise, combined with a good diet, if worked from an early age, may improve their physical and
physiological conditions, being able to be healthier and more active adults.
Keywords: Childhood obesity. Physical activity. Quality of life.

1 INTRODUÇÃO
Uma das doenças que mais afeta crianças e jovens no mundo é a obesidade. É uma
doença multifatorial, podendo ser causada pela má alimentação, genética e muitas vezes pelo
sedentarismo ou falta de incentivo para a prática de atividades físicas. A tecnologia existente na
vida dos jovens faz com que se torne mais interessante jogar um videogame, assistir vídeos de
youtubers famosos do que jogar um futebol com os amigos, ou andar de bicicleta com a família
(JARDIM et al., 2017).
A apresentação das atividades físicas para a criança deve acontecer por parte da escola,
e por incentivo da família. Uma criança que é ativa desde pequena tem reduzidas chances de ser
um adulto obeso se continuar a ser ativo e cuidar da alimentação. Quanto mais balanceadas as
refeições sob supervisão de um profissional, e quanto mais atividades praticadas, melhor será o
1
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bem-estar do indivíduo.
Desse modo, a presente revisão busca mostrar a importância da atividade física para
prevenir e diminuir a taxa de incidência da obesidade em uma fase tão precoce na vida de um
indivíduo.

2 OBJETIVO
Descrever algumas consequências da obesidade para a saúde da criança e na sua futura
vida adulta, além de explicitar a importância do exercício físico para prevenir a mesma.

3 METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, ou também chamada de revisão de
literatura, uma vez que a busca se deu em pesquisar e avaliar dados já existentes sobre o tema,
utilizando artigos e livros que o tratam de uma forma completa, desde a causa até o tratamento
com o enfoque na realização da atividade física, e a influência dos diversos fatores presentes no
decorrer, principalmente, do crescimento da criança.

4 OBESIDADE INFANTIL
A obesidade é uma doença crônica que cresce em todo o mundo, possuindo severas
consequências em qualquer faixa etária. Esse cenário vem piorando a cada década, sendo que
no Brasil há mais pessoas obesas do que desnutridas em todas as regiões ou classes sociais
(VIUNISKI, 2005). De acordo com Bravin (2016, p. 38), a obesidade pode ser definida como
“uma doença que se resulta em um excesso de gordura corporal, ou, ainda, pode ser conceituada
como acúmulo de tecido gorduroso localizado em todo corpo”.
De acordo com Sucupira (2010), é uma doença multifatorial e pode ser resultado de
fatores genéticos, sociais, ambientais e comportamentais, de modo que a hereditariedade tem
grande influência sobre o desenvolvimento da doença desde a infância. Porém, a obesidade não
pode ser diretamente relacionada com o sobrepeso, pois,
sobrepeso é tido como aumento excessivo do peso corporal total, o que pode ocorrer em consequência de modificações em apenas um de seus constituintes (gordura,
músculo, osso e água). [...] A obesidade, porém, refere-se especialmente ao aumento
na quantidade generalizada ou localizada de gordura em relação ao peso corporal,
associado a elevados riscos para a saúde (GUEDES, 2003. p. 22).

Outros autores, como Cairo (2003) citam que a raiz da obesidade de uma criança está
diretamente relacionada com a mãe, pois, desde seu desenvolvimento, nascimento e maturação,
sofre influências diretas de sua progenitora. Viuniski (2005) traz também em suas pesquisas que
um adulto obeso não obrigatoriamente foi uma criança obesa, mas que uma criança obesa pode
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desenvolver obesidade adulta se não houver o cuidado na alimentação e mudanças no estilo de
vida.

4.1 INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA
Diversos estudos trazem que o sedentarismo, ou seja, a ausência da prática de atividades
físicas está diretamente relacionado com o surgimento da obesidade tanto em adultos, mas
principalmente em crianças. De acordo com Viuniski (2005, p. 179), “a atividade física age
no combate e prevenção da obesidade pelo aumento do gasto total de energia, pelo ajuste
entre a energia ingerida e gasta e pelo balanço de macronutrientes especialmente as gorduras.”
Bouchard (2003) apresenta também que, embora a atividade física possua influência pequena
no gasto energético total de um indivíduo, ela pode influenciar no não desenvolvimento da
obesidade por inúmeros motivos, um deles sendo o aumento de massa livre de gordura.
Bouchard (2003 apud SILVA 2007, p. 396) cita que,
exercitar-se está intimamente ligado também ao aumento do bem-estar e da melhora
do humor. Essas alterações alteram positivamente quadros de depressão e ansiedade.
Sinais afetivos negativos são com frequência os que disparam à alimentação excessiva ou o comer compulsivamente.

Para Borba (2006) não somente a prática de atividades físicas, como também
uma melhora na alimentação, sendo essa balanceada, são fatores que se iniciados o mais cedo
possível podem trazer uma vida saudável para as crianças futuramente. Alves (2003, apud
BORBA 2006, p. 10) considera então que,
ser fisicamente ativo desde a infância apresenta muitos benefícios, não só na área
física, mas também nas esferas sócio e emocional, e pode levar a um melhor controle
das doenças crônicas da vida adulta.

Paes (2015, p. 124) diz que os principais efeitos dos exercícios metabólicos que a
atividade física proporciona são em geral: “aumento da massa muscular, esquelética, ganho de
força, propriocepção, diminuição do estoque de gordura, aumento do gasto calórico, aumento
da taxa metabólica em repouso [...], entre outros,”. Dessa forma, fica evidente que a prática de
atividades físicas tem um papel importante no tratamento da obesidade, pois “o gasto calórico
proveniente da atividade física se mostra como grande aliado na perda de massa corporal, sendo
também fator contribuinte para o aumento nos níveis de aptidão física.” (BRAVIN, 2016. p. 41).
O aumento da atividade física no cotidiano das crianças e jovens é muito importante
para diminuir os níveis de sedentarismo que estão presentes nessa fase da vida, considerando o
mundo eletrônico, e a facilidade de locomoção, sempre utilizando meios de transporte que não
exigem esforço físico (SUCUPIRA, 2010; GUEDES, 2003). Borba (2006, p. 10-11) comenta
que,
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uma criança que assiste regularmente à televisão, não só está em postura sedentária,
como também sofre a influência das propagandas que promovem uma maior ingestão
de alimentos ricos em gorduras e açúcares de baixo valor nutricional.

Bravin (2016) ainda traz que com a influência da atividade física, serão diminuídas as
chances de desenvolver uma série de doenças que são desencadeadas com a obesidade, sendo
algumas delas: artroses, geno valgo, hipertensão arterial, aumento da altura, menarca precoce,
dermatites, micoses, resistência a insulina, discriminação social e isolamento.
Uma curiosidade que o trabalho de Guedes (2003, p. 269) também traz é que,
o nível de concentração de insulina plasmática é reduzida com a prática de exercícios
físicos, e esta redução, associada à maior tolerância à glicose, reflete maior sensibilidade insulínica em vários tecidos. A maior sensibilidade insulínica pode resultar em
redução de peso corporal por si só.

Porém, não é todo tipo de atividade física que crianças devem ou querem executar.
Paes (2015) traz que, diferente dos adultos, as crianças não gostam de períodos de longos
exercícios repetitivos. Desse modo, é interessante a aplicação de atividades recreativas que
façam a criança se divertir, querer executar e que principalmente envolvam grandes quantidades
de massa corporal. A natação é uma das atividades que geralmente é bem aceita pelos pequenos
e uma das mais completas também, envolvendo todas as necessidades motoras na sua execução.
Para haver o incentivo à atividade física para as crianças, a família e a escola são de
suma importância, pois é com a família que a criança vai criar seus hábitos alimentares e sua
rotina, e se houver estímulo às atividades físicas, a criança se tornará mais suscetível a continuar
executando-a durante a vida adulta. E na escola, mais precisamente nas aulas de Educação
Física, é onde as crianças têm o primeiro contato com esportes e brincadeiras recreativas, e
assim, poderão ser levadas para casa, e serem executadas em família, se tornando um círculo de
benefícios (VIUNISKI, 2005; GUEDES, 2003).

4.1.1 Papel da Família
A família é o primeiro contato da criança com as regras da sociedade. E é a partir dela
que a criança criará seus hábitos de vida, seu comportamento, e terá o cuidado com sua saúde.
Borba (2006) traz que um dos gatilhos da obesidade infantil é um aumento de consumo de
alimentos não saudáveis, relações instáveis com a família e grande tempo de ócio em frente à
televisão e videogame.

A prática de assistir à televisão durante várias horas por dia, a difusão dos jogos eletrônicos, o abandono do aleitamento materno, a utilização de formulados na alimentação infantil e a substituição dos alimentos processados em nível doméstico pelos
alimentos industrializados (BORBA, 2006. p. 8).

Viuniski (2005, p. 180) também salienta que o perfil familiar da criança irá definir seu
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nível de atividade física, pois uma família que tem como preferência passar o final de semana
em frente à televisão ao invés de passear, ou estar em contato com a natureza, fará crescer uma
criança com os mesmos hábitos. “As atividades recreativas, junto à natureza, envolvendo toda
família, são as que costumam ter mais valor, no tratamento da obesidade.”
Guedes (2003, p. 268) reforça a importância da família para que os filhos tenham mais
adesão à prática das atividades físicas. “Situações em que a família é orientada a reforçar e a
incentivar a prática de atividades físicas dos filhos têm elevado sensivelmente a adesão dos
jovens aos programas de controle de peso corporal.”
A prevenção pode iniciar na infância, e quanto mais cedo existir a mudança, maior o
potencial de praticar exercícios com efeitos benéficos (BRAVIN, 2016; BORBA, 2006). De
acordo com Viuniski (2005, p. 181),
é mais provável que vamos conseguir aumentar a atividade física de uma criança
por meio de mudanças comportamentais e ambientais, sendo essa incorporadas no
dia-a-dia. Um exemplo prático é passear com o cachorro. Podemos ainda convidá-la
a cuidar do jardim, cortar a grama, varrer a casa, pedalar, [...]. A companhia do pai ou
da mãe é altamente vantajosa, na prática de alguma atividade física. [...]

Sucupira (2010) comenta também que um comportamento ativo na infância, juntamente
com o estímulo da atividade física baseando-se no estilo de vida familiar, faz com que a criança
se torne um adulto ativo. Essa mudança positiva no cotidiano, com uma rotina regular de
exercícios, ao invés de exercícios extenuantes em poucos períodos, faz com que a criança não
tenha um apetite exagerado, tenha mais disposição nas atividades, e consequentemente, um
equilíbrio entre gasto e ganho de energia.
Rotman (1991, p. 208) traz também o outro lado da influência familiar, que seria o
lado negativo, pois a vida corrida na metrópole, acaba sendo um dispositivo para a geração da
obesidade, onde
congestiona e dificulta muitas vezes a vida familiar em comum, a vida conjugal, refletindo-se de forma direta no equilíbrio emocional das crianças. É interessante observar
o número cada vez maior de pacientes com obesidade infanto-juvenil no grupo de filhos de pais desquitados. Por não poderem elas, as crianças, resolver o conflito criado
entre os pais ou pela ausência de um ou de ambos numa tenra idade [...], o relacionamento criança/alimento se faz de uma forma sempre anormal.

E frente a isso, Cairo (2003) comenta que é grande o relacionamento da criança com
a mãe, uma vez que se há a separação dos indivíduos durante certa fase da criança, ela se vê
perdida, pois não possui mais o ponto referencial que é a mãe. Isso faz com que ela se torne
independente precocemente, sem o afeto da mãe, podendo desenvolver diversos distúrbios,
sejam eles emocionais e também alimentares.

4.1.2 Papel da Escola
A escola é o primeiro contato da criança com a sociedade em si, e ela tem o papel de
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apresentar todas as possibilidades de convívio. Mais precisamente a aula de Educação Física
será uma opção de
formação educacional em que as crianças e os adolescentes têm a oportunidade de
participar de atividades recreativas, esportivas, e de condicionamento físico, constituindo-se, portanto, em oportunidade única de desenvolvimento de atitudes favoráveis
à prática de exercícios físicos que possam favorecer o equilíbrio energético (GUEDES, 2003. p. 270).

Viuniski (2005) e Silva (2007) trazem em seus trabalhos que, a escola deve ser uma
grande aliada para a prevenção da obesidade na infância, e os governos deveriam dar mais
apoio, adotando políticas de práticas de atividades físicas, pois em muitos casos deverá haver
o acompanhamento da família com o apoio direto da escola, implementando modificações
principalmente nos hábitos familiares.
A escola é a principal facilitadora de atividades físicas (VIUNISKI, 2005), uma vez
que o “intervalo próximo aos 5 e 7 anos de idade pode representar outro período crítico para o
desenvolvimento da adiposidade” (GUEDES, 2003. p. 255). Este período é quando a criança
inicia sua vida no pré-escolar estando em contato com as diversas atividades realizadas nesse
período. É também nessa fase que as crianças adquirem o prazer em realizar as atividades
físicas (VIUNISKI, 2005).
Militão et al. (2013, p. 448-449) traz uma pesquisa realizada que:
um programa de atividade física recreativa e orientação a hábitos saudáveis, utilizando um diário ilustrativo, mostrou efeitos positivos no perfil de risco cardiovascular de
escolares com sobrepeso e obesos com idades entre 9 e 11 anos, [...]. Esses resultados,
apesar da duração relativamente curta da intervenção, provavelmente ocorreram porque, além das 20 horas de atividades recreativas na escola, a orientação para hábitos
saudáveis através do uso do diário ilustrativo os incentivou a praticar atividade física
todos os dias e a adotar uma dieta saudável.

Desse modo nota-se que as atividades aeróbias podem auxiliar de forma efetiva na
perda de peso corporal. Mcardle et al. (2000, apud BORBA 2006) explicitam que as atividades
ideais para a diminuição da massa corporal consistem principalmente nos exercícios aeróbios
contínuos que são realizados com os grandes grupos musculares, como caminhadas, corridas,
natação, pular corda, etc. Principalmente quando envolvidos em atividades esportivas ou
recreativas.
Entretanto, nem todas as crianças que sofrem com a obesidade infantil podem executar
todos os tipos de atividade. Sucupira (2010, p. 377) comenta que é importante sugerir o aumento
gradativo da intensidade dos exercícios e atividades físicas, iniciando com uma intensidade de
baixa à moderada, e executá-la em um período de 60 minutos. Traz também que “vale lembrar
que, na vigência do excesso de peso, as atividades de alto impacto, como pular cordas, por
exemplo, não devem ser indicadas pois podem ser fontes importantes de lesões nessas crianças”.
Assim, o professor de Educação Física é quem está apto e especializado em identificar
que tipo de atividade pode ser realizada por cada criança, sempre incentivando a executar
as atividades e não desistir da trajetória. (VINIUSKI, 2005) Para isso as atividades lúdicas
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executadas principalmente na escola, tem um papel importante, de modo que “além de ser
extremamente prazerosa, é também um artifício para que a criança possa atingir um hábito de
vida mais saudável.” (BORBA, 2006. p. 13).
Paes (2015, p. 127) também cita que,
é importante que atividades lúdicas, como jogos e/ou brincadeiras, que envolvam a
resistência do próprio corpo ou de companheiros, sejam estimuladas. A iniciação esportiva na ginástica ou em lutas em geral, [...], é uma forma interessante de trabalhar
o componente da força nessa população, principalmente por dinamizar a prática prazerosa de atividades que requeiram potência aeróbia e neuromuscular.

Aliada ao estímulo da escola precisa haver, fora dela, a continuação desses estímulos,
uma vez que medidas de apoio podem tornar possível essa adoção das práticas de exercícios pela
comunidade, com a adequação de espaços próprios para o lazer, segurança nas ruas para utilizálas na forma de caminhadas, ciclovias, além da construção de parques e locais para recreação.
Além da conscientização sobre a alimentação saudável, que também deve ter o apoio da escola
e em cada família a adoção de bons hábitos alimentares (SUCUPIRA, 2010. p. 378).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente ao que foi exposto, pode-se concluir que a atividade física, aliada à bons hábitos
alimentares, e se realizada sua prática desde a infância, pode ser um grande aliado na prevenção
da obesidade infantil que está tão presente no cenário mundial.
A influência e incentivo da família em todo esse processo também se mostraram de
suma importância, de modo que a partir do momento que o meio de convívio diário apresenta
mudanças a favor de bons hábitos, a criança passa a executá-los, e torná-los parte do seu dia-adia, podendo promover sua saúde futura.
A escola também se mostra transformadora de hábitos, trazendo às crianças as
possibilidades de brincadeiras, jogos, esportes, incentivando sua prática, trabalhando até mesmo
com aqueles que já possuem a doença de forma que não se sintam envergonhados de praticar e
possam levar para vida a prática corporal, possuindo a chance de mudar seu destino para uma
vida adulta saudável e ativa.
Uma criança ativa tende a ser um adulto ativo, e isso, juntamente com uma alimentação
balanceada contendo todos os tipos de nutrientes necessários para uma vida saudável, fará com
que a obesidade não seja uma preocupação, nem os problemas que com ela podem surgir como
doenças articulares, problemas cardiovasculares, diabetes, pressão alta.
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RESUMO
O presente artigo objetiva descrever a cobertura vacinal contra o sarampo no estado de Roraima, no período de
1994 a 2017. Para tanto, foi feita uma pesquisa descritiva e documental, através da coleta e análise quantitativa de
dados secundários, obtidos a partir de bancos de dados online do DATASUS e os bancos de dados demográficos e
de indicadores do IBGE. Os resultados obtidos demonstraram que as ações de vigilância em saúde proporcionaram
certa eficácia da cobertura vacinal no estado de Roraima, possibilitando uma situação satisfatória no combate à
proliferação do sarampo, apesar das imigrações de infectados vindos de países vizinhos. Outra constatação possível
foi que o estado de Roraima conseguiu, aparentemente, conscientizar a população quanto à vacinação de crianças e
outros grupos de risco. De um modo geral, apesar de o Brasil ser, segundo a Organização das Nações Unidas, um
“território livre” do sarampo, os anos recentes tem apresentado diversos casos “importados” da doença. As ações
de combate ao contágio, aliados à distribuição gratuita da vacina e a realização de campanhas de conscientização
da população, contudo, parece impedir epidemias e o retorno de casos de contaminação doméstica.
Palavras-chave: Cobertura Vacinal. Roraima. Sarampo.
ABSTRACT
The present article aims to describe the effectiveness of measles vaccination coverage in the state of Roraima,
from 1994 to 2017. To this end, a descriptive and documentary research was conducted, through the collection and
quantitative analysis of secondary data, obtained from SUS online databases, DATASUS, and IBGE demographic
and indicator databases. The results showed that health surveillance actions provided some effectiveness of the
coverage in the state of Roraima, enabling a satisfactory situation in the fight against measles proliferation, despite
the immigration of infected from neighboring countries. Another possible finding was that the state of Roraima
apparently managed to raise awareness of the vaccination of children and other at-risk groups. In general, although
Brazil is, according to the United Nations, a “free territory” of measles, recent years have presented several
“imported” cases of the disease. Action against contagion, coupled with free distribution of the vaccine and public
awareness campaigns, however, seems to prevent epidemics and the return of cases of domestic contamination.
Key words: Vaccination Coverage. Roraima. Measles.

1 INTRODUÇÃO
O recente surto de sarampo ocorrido no Brasil, no ano de 2018, chamou a atenção dos
médicos, de órgãos de saúde, de pesquisadores e do poder público, pois o país, desde 2012,
tem o certificado internacional de “território livre do sarampo”. O Brasil é um dos países que
conseguiu erradicar o vírus de sua população e acabar com a transmissão doméstica, interna ao
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território, graças às campanhas de vacinação e políticas públicas realizadas desde a década de
1970 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2019).
Hoje observa-se novos casos da doença no país, através de importação do vírus por
pessoas infectadas vindas de outros países. Tal fato deve-se, em sua maioria, à desinformação
das pessoas sobre a importância da vacinação. Campanhas anti-vacinas tem se propagado nas
redes sociais nos anos recentes, e a atitude reticente de alguns pais em vacinarem seus filhos haja visto que o grupo de risco do sarampo são as crianças e os recém-nascidos - tem elevado o
número de casos da doença a patamares de quatro décadas atrás.
No Brasil, o estado de São Paulo, principal porta econômica e migratória do país,
tem apresentado alguns casos em anos recentes. Mas, o principal foco de contágio da doença
no país, nos últimos anos, está nos estados fronteiriços da região Norte, especialmente os que
fazem fronteira com a Venezuela, como é o caso de Roraima.
A vacinação, por sua vez, surgiu em um momento em que o mundo buscava erradicar
a Varíola, doença que foi responsável por inúmeras mortes ao longo do tempo, principalmente
crianças, quando a maioria nem sequer chegava a fase adulta (BARBIERI; COUTO; AITH,
2017). Essa doença chegou aos seres humanos pelo contato de agricultores e criadores de gado
com o vírus da varíola bovina. Apenas no século XVIII, o médico inglês Edward Janner teve a
iniciativa de inocular, em um garoto de oito anos, o material genético da “Varíola Bovina” de
um animal, fazendo assim, com o que o organismo do garoto adquirisse resistência ao vírus.
Como fato histórico no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1904, houve a primeira iniciativa
governamental de conscientização de vacinação, que se deu logo após a Revolta da Vacina,
quando se obrigava a população a vacinar-se contra a varíola. Desde então, no Brasil, foi sendo
construída uma espécie de “cultura de vacinação”, que teve uma grande contribuição de outras
campanhas como a Bacillus Calmette-Guérin (BCG), Poliomielite etc. Segundo Hochman
(2011, p. 02) “Essa ‘cultura’ se constituiu ao longo do século passado e se expressa pela adesão
da população aos programas governamentais de imunização e pela demanda cada vez maior de
que novas vacinas sejam oferecidas pelo poder público”.
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi regulamentado pela Lei Federal
nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, e pelo Decreto nº 78.321, de 12 de agosto de 1976. O
programa, quando foi instituído, tinha como objetivo organizar as campanhas de imunização
do Brasil. O primeiro calendário de imunização, com foco no público infantil, contava com as
seguintes vacinas: tríplice bacteriana (DTP), contra difteria, tétano e coqueluche; vacina Bacilo
Calmette-Guerin (BCG), contra tuberculose, vacina monovalente contra sarampo e vacina oral
contra poliomielite (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). Dessa forma, o Brasil estava tomando
controle de muitas doenças que antes assolavam a saúde pública nacional, e isso se deu devido
à grande adesão à vacinação por parte dos brasileiros, contribuindo para o controle dessas
doenças em todo o território, principalmente o sarampo. De acordo com Hochman (2011, p.
02), “Pelo seu caráter extraordinário, as epidemias, e o medo que elas geram, podem explicar
episódios particulares de adesão a campanhas de imunização, ou a desconfiança delas, mas não
explicam a imunização como rotina social”.
Há fortes indícios de que o Brasil conquistou um “Costume biomédico”, isto é, o país
adquiriu altos parâmetros de imunização com o sistema público de saúde, livrando a população
de muitas doenças infecciosas que em anos anteriores eram consideradas “doenças mortais” ou
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com poucas chances de sobrevivência (BARBIERI; COUTO; AITH, 2017).
O sarampo começou a ser notificado de forma compulsória ainda em 1968, pois a
doença se comportava de forma endêmica entre um período de dois a três anos e o principal
alvo era as crianças (FERREIRA, 2019). Segundo Lisboa, Freire e Figueiredo (2019) o
sarampo representou um sério problema de saúde pública até o início da década de 1990, sendo
uma importante causa de morbimortalidade entre crianças menores de cinco anos de idade. A
enfermidade, nesse período, assolava o Brasil, principalmente pontos mais remotos e de matas
fechadas, onde os índios eram os mais contaminados pelo vírus, a doença era temida por seus
sintomas, e as crianças eram as mais vitimadas pela enfermidade.
Segundo o Ministério da Saúde (2018) o sarampo é uma doença infecciosa exantemática
aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo ser grave, evoluir com complicações
infecciosas e óbito, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade.
O país teve grandes resultados quando implantada a Campanha Nacional de Vacinação
contra o sarampo, em 1991, alcançando uma redução histórica dos casos notificados da doença
(81%), isto é, reduzindo de 42.934 casos, em 1991, para 7.934 casos, em 1992 (JESUS et al,
2015).
Ainda dentro desse contexto, destaca-se que
A vacina contra o sarampo foi introduzida no Brasil na década de 1960, e sua utilização na saúde pública foi resultante de iniciativas de alguns governos estaduais que,
de acordo com suas possibilidades, importavam o imunobiológico no mercado internacional, embora de forma descontínua. Em 1973, foi criado o Programa Nacional de
Imunizações -PNI, com os objetivos principais de organizar, implementar e avaliar as
ações de imunização em todo o país. (DOMINGUES et al. 1997, p. 08).

O Brasil se empenhou no papel de imunização de sua população, tornando-se um
país livre do sarampo, com políticas voltadas para o controle e prevenção, chegando às áreas
mais remotas do país, adotando medidas de vacinação preventiva para pessoas que viajam para
zonas de matas, como é o caso do Norte do país. De acordo com Lisboa, Freire e Figueiredo
(2019), com base nesta situação, o país assumiu a proposta de controle e eliminação do sarampo,
visando conseguir a interrupção da cadeia de transmissão num curto espaço de tempo.
Foi, então, criado um plano com o objetivo de apresentar as bases das ações técnicas
propostas para se controlar o vírus no país, entre os anos de 1991 a 1995. A elaboração e
implantação (em 1992) desse plano foi um grande feito para o Ministério da Saúde, representando
um alto investimento em dinheiro, profissionais capacitados e procedimentos técnicos, como:
imunização, vigilância epidemiológica e laboratório (PEREIRA; BRAGA; COSTA, 2019).
Nesse mesmo pensamento, afirma Jesus et al (2015) que, visando atingir essa meta, o Brasil
definiu a extinção da doença como prioridade da sua política de saúde implantada em 1992, o
Plano Nacional de Eliminação do sarampo.
Calcula-se que os casos de sarampo no Brasil tenham sido encerrados ainda nos anos
2000, e isso pode estar diretamente ligado à intensificação da cobertura vacinal realizada pelo
Ministério da Saúde. Porém, casos isolados notificados foram associados a doença, alguns
verificados no estado de São Paulo (FERNANDES, et al., 2013).
O Ministério da Saúde trata os casos da doença dividindo-a por partes. Primeiro são os
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casos notificados, nos quais todas as suspeitas são levadas em conta e, em seguida, analisadas.
Na segunda etapa de investigação vem os casos de confirmação da doença, quando se tem a
comprovação sorológica da mesma. De acordo com Leite, Ramalho e Souza (2019), nos anos
posteriores à Campanha Nacional de 1992, houve uma importante diminuição do número de
casos confirmados de sarampo. Dessa forma o monitoramento da cobertura vacinal é realizado
de maneira sistemática e rotineira pelas equipes de enfermagem das unidades básicas de
saúde dos bairros, sendo de responsabilidade do Ministério da Saúde manter a imunização da
população por meio dos dados de produção. A cobertura é calculada pelo número de doses de
vacinas administradas e pelo quantitativo estimado da população alvo.
A cobertura vacinal é calculada através dos registros das unidades básicas de saúde.
Nesse sentido, o monitoramento da cobertura é de extrema importância para a avaliação dos
programas de imunização instituídos pelo Ministério da Saúde, criando, assim, estratégias para
a quebra das barreiras que o país enfrenta para a vacinação de sua população, principalmente
as crianças, que têm o sistema imunológico ainda em desenvolvimento. Porém esses registros
tornam-se comprometedores, pois parte dos registros não são completos e os dados podem,
de certa forma, omitir quem é o público-alvo, o que implica na vulnerabilidade dos dados
administrativos (QUEIROZ et al. 2012).
Pelo fato de o Brasil ter erradicado a doença nos anos 2000, não há estudos recentes
sobre o número de casos ou a cobertura vacinal desta moléstia. O sarampo é uma doença
infecciosa e que, em tempos mais antigos, era causa de óbito. Mesmo sendo causa de morte,
ainda possui desigualdades no controle de contenção do vírus em várias regiões brasileiras,
principalmente no norte do país, pois, de acordo com Barata e Pereira (2013), apesar da
vacinação possuir caráter voluntário e universal, e as vacinas serem distribuídas pelas unidades
de saúde de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme os indicadores
socioeconômicos realizados no Brasil, ainda existem diferenças na cobertura vacinal para
grupos sociais estratificados.
Nos últimos anos o sarampo vinha sendo notificado em diversas partes do Mundo, de
acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde, 2019), sendo de maior intensidade nos
continentes europeu e africano. No Brasil, ocorreram casos notificados da doença registrados
em 2015, nos estados do Ceará, São Paulo e Roraima. Logo em seguida, no ano de 2016, o
país recebeu da OMS o certificado de eliminação da doença, e também declarava que todo o
continente americano estava livre do vírus. Em 2018, no estado de Roraima, os casos de sarampo
voltaram a ser notificados, após uma desregrada entrada de venezuelanos no estado. O país
vizinho vivia uma situação crítica sociopolítica e econômica, e essa crise estava ocasionando a
migração da população para o Brasil. A Venezuela enfrentava um surto de sarampo desde 2017
e o país não estava conseguindo controlar a doença. Lá, a maioria dos casos notificados foram
na cidade de Caroni, localizada no estado de Bolívar, sudeste do país, que faz fronteira com o
estado de Roraima (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
O presente estudo pretende contribuir para o desenvolvimento de políticas de saúde
pública sobretudo para o estado de Roraima visto que permitirá uma avaliação do processo de
realização de uma campanha nacional de vacinação a partir das percepções que serão observadas
na produção, avaliação e apresentação desse trabalho e assim, contribuir para possíveis novas
ações nessas campanhas.
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Por isso a importância da realização do presente estudo, o qual tem os seus objetivos
descritos a seguir.

2 OBJETIVOS
O cenário apresentado anteriormente chamou a atenção para a necessidade de realização
de um estudo que tivesse por objetivo ‘descrever a cobertura vacinal contra o sarampo no
estado de Roraima’. Para tanto recorreu-se a série histórica disponibilizada por bancos de dados
governamentais, a qual detinha dados do período de 1994 a 2017.
De forma específica, também foi objetivo da pesquisa 1) levantar o número de casos
confirmados da doença; 2) descrever o processo de cobertura vacinal ocorrido naquele estado,
ao longo do período citado e, ainda, 3) verificar as estratégias adotadas para minimizar os riscos
de proliferação do vírus.

3 METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa do tipo descritiva.
Para Gil (2002, p. 42) “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição
das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de
relações entre variáveis”. Ou seja, a pesquisa tem como finalidade descrever como ocorrem as
campanhas de vacinação, sem interferir nos resultados pesquisados.
A pesquisa também teve caráter de tipo documental, pois esse tipo de pesquisa apresenta
vantagens por ser “fonte rica e estável de dados”, não implica altos custos, não exige contato
com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. Ela é semelhante
à pesquisa bibliográfica, e o que as diferencia é a natureza das fontes, sendo material que ainda
não recebeu tratamento analítico, ou que ainda pode ser reelaborado de acordo com os objetivos
da pesquisa (GIL, 2002). Portanto a pesquisa se fundamentou em documentos disponíveis nas
plataformas digitais de saúde.
Essas plataformas são abastecidas por meio da avaliação das campanhas vacinais,
quando as secretarias de saúde inserem dados no sistema de avaliação do programa de
imunizações - API, que, por sua vez, se utiliza dos boletins de doses aplicadas de vacina. Por
meio da internet, o DATASUS, em conjunto com a Coordenação Geral do Programa Nacional
de Imunizações (CGPNI), disponibiliza as principais informações para tabulação sobre as bases
de dados do sistema de avaliação do programa de imunizações.
A continuidade do trabalho de aquisição dos dados foi realizada através da coleta e
análise de dados secundários recuperados do seguinte endereço eletrônico: http://datasus.saude.
gov.br; além de consulta ao DATASUS e ao sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE: https://www.ibge.gov.br/, sistemas que integram relevantes base de dados
governamentais.
O estudo pode ser classificado como um estudo de caso (YIN, 2015), com base em
investigação realizada com foco no norte do país, mais especificamente no estado de Roraima,
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entre os anos de 1994 e 2017. Esse período de tempo foi delimitado a partir da série histórica
disponível nos bancos de dados pesquisados.
Os dados disponibilizados no DATASUS, sobre a cobertura vacinal e a notificação de
casos epidemiológicos, foram provenientes do Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações
- API, sistema este gerido pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações CGPNI, do Departamento de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Vigilância em Saúde,
do Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais de saúde e suas regionais,
onde as coletas se dão por meio do boletins diários de doses aplicadas de vacinas.
Os dados foram analisados de forma quantitativa, por meio da geração de gráficos e
tabelas, sendo utilizado para tal o software Microsoft Excel, versão 2016, ou seja, a pesquisa
quantitativa busca a validação das circunstâncias através de dados estatísticos e estruturados
com a análise de números de casos representativos (MATTAR et al, 2001).

4 RESULTADOS OBTIDOS
Nesse tópico serão apresentados os dados de cobertura vacinal no estado de Roraima,
juntamente com os resultados alcançados na campanha de vacinação, retirados do DATASUS,
salientado que alguns municípios do estado não repassaram as informações sobre a cobertura
vacinal e a capacidade de cobertura que foi alcançada em seus territórios, o que gera certa
limitação às análises.
O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a vacina tríplice viral, que previne
o sarampo, a caxumba e a rubéola. A primeira dose deve ser tomada aos 12 meses de idade.
Aos 15 meses, é necessária uma dose da vacina tetra viral, que corresponde à segunda dose da
vacina tríplice viral mais uma dose da vacina contra a varicela. Caso haja atraso na vacinação,
pessoas de até 49 anos de idade podem se vacinar (SESAU, 2018). Para calcular como foi
alcançada a Cobertura Vacinal tem-se como base para a sua formulação o número de doses
aplicadas da dose indicada, como D1 (dose 01), D2 (dose 02), D3 (dose 03), DU (dose única) ou
D (dose), dividida pela população alvo, multiplicado por 100 (X/X*100), quando o indicador
alcançado, condiz com o percentual de pessoas vacinadas e, consequentemente, protegidas
contra determinada doença.
Os dados expostos no gráfico 1, representam a cobertura vacinal, no estado de Roraima,
entre os anos de 1994 e 2017, quando foram realizadas campanhas de vacinação da tríplice viral
D1, tríplice viral D2, tetra Viral (SRC+VZ) e sarampo.
Junto com a imigração da Venezuela para o Brasil, novos surtos de sarampo apareceram,
e com isso novas pesquisas passaram a ser desenvolvidas a partir de 2017, para se descobrir
o motivo do reaparecimento de uma doença que já estava controlada e que, até então, não era
mais um problema de saúde no Brasil. Com as notificações registradas, a comunidade de saúde
“reabriu os olhos para a doença” em regiões de surtos, como no território do estado de Roraima.
Dessa forma, novas campanhas e estratégias de controle voltaram a ser discutidas depois de
anos, reforçando o controle biológico na fronteira com o país vizinho.
O Ministério da Saúde tem mantido equipes técnicas tanto no estado do Amazonas,
quanto em Roraima para controlar a doença, com ações de treinamento do pessoal da saúde para
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identificar sinais e sintomas da doença.
Como o sarampo trata-se de um doença infectocontagiosa, que pode levar ao óbito,
justamente pelo contato direto entre pessoas por meio de secreções respiratórias, Roraima adotou
algumas estratégias de contenção do vírus através de uma vigilância em saúde organizada pelo
Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Ministério da Saúde.
Em decorrência de o estado de Roraima receber imigrantes venezuelanos
constantemente, a situação epidemiológica se agrava e condiciona um grande enfrentamento ao
vírus. Devido a maioria dos imigrantes estarem alojados em praças públicas e em abrigos, locais
de grande circulação de pessoas e fácil contágio, a Secretaria de Saúde do Estado (SESAU)
realizou um bloqueio seletivo, ou seja, a campanha de vacinação, em parceria com o Ministério
da Saúde, que teve como objetivo imunizar os imigrantes. Desde julho de 2015, o Brasil não
registrava casos de sarampo. Em Roraima, a última notificação havia sido em janeiro 2015.
O gráfico 1, a seguir, retrata a cobertura vacinal no estado de Roraima, entre os anos
de 1994 e 2017.
Gráfico 1 – Percentual de cobertura vacinal no estado de Roraima entre 1994 e 2017.

Fonte: DATASUS (2018)

A cobertura vacinal, demonstrada no gráfico 1, representa um importante indicador
para acompanhamento e tomada de decisões por parte do poder público, e é através desse
indicador que é possível mensurar e acompanhar o controle das doenças. O Programa Nacional
de Imunizações (PNI), dispõe de uma cartilha que estabelece uma cobertura mínima a
ser alcançada de acordo com a doença e o público alvo: (i) 80% para as vacinas influenza
sazonal (Influenza) e Papiloma vírus humano (HPV); (ii) 90% para as vacinas bacilo de
Calmette e Guérin (BCG) e rotavírus humano (VORH); (iii) 95% para as vacinas adsorvida
difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae B e hepatite B - DTP/Hib/HB (Penta);
Poliomielite inativada - VIP/poliomielite atenuada oral - VOP (Poliomielite); Pneumococo
10-valente (Pneumo 10); Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23); Meningocócica conjugada
C (Meningo C); Sarampo, rubéola e caxumba (Tríplice viral); Sarampo, caxumba, rubéola e
varicela atenuada (Tetra viral); Hepatite A; Hepatite B (HB); (iv) 100% para as vacinas Febre
amarela (FA) em áreas com recomendação de vacinação (ACRV); vacina adsorvida difteria
e tétano adulto – dupla adulto (dT); vacina acelular adsorvida difteria, tétano, pertussis, dose
adulto (dTpa) (BRASIL, 2014).
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Dentro desse contexto, é válido destacar que embora a campanha de vacinação contra
o sarampo tenha se iniciado em 1992, o DATASUS dispõe de resultados a partir de 1994.
Verificou-se que o percentual médio da cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde,
é de 95%, conforme destacado no parágrafo anterior. Porém, verificado todo o período de 1994
a 2017 obteve-se uma média de 91,16%, o que significa dizer que, no período analisado, o
resultado ficou abaixo do estimado pelo Ministério da Saúde.
Verificou-se, também, que em 1995 houve um aumento da cobertura de vacinação do
público alvo. Isso pode ter acontecido pelo aumento de visitas turísticas a região, já que é uma
área de proteção ambiental e com isso é obrigatória a vacinação de quem chega ao local; ou,
até mesmo, pelo aumento da entrada de estrangeiros na fronteira brasileira, tendo em vista que
o estado faz divisa com outros países e esses ainda não conseguiram controlar a doença. Esse
cenário se repetiu nos anos de 1997, 2004, 2005 e 2009, ficando, o percentual de cobertura
vacinal acima dos 100%.
Já nos anos de 1999, 2007, 2008, 2011, 2014 e 2015 os casos de vacinação ficaram
abaixo dos 100%, mais atingiram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Nos anos de
2006 e 2010 o percentual de vacinação chegou perto da meta mínima definida. Isso pode ser
explicado pelo fato da vacina do sarampo ser dividida em duas doses: D1 e D2, e, agora, com a
vacina pentavalente, que é um outro tipo de vacina que incorpora o vírus atenuado do sarampo
(vírus enfraquecido), junto com os agentes de outras doenças como caxumba e rubéola, sendo
necessária a ida do cidadão, pelo menos, três vezes ao posto de saúde, pois esta vacina é dividida
em três doses.
Verificou-se que nos anos de 2003 e 2013 o estado registrou baixos índices de
vacinação, e os motivos não estão presentes nas plataformas de saúde do governo federal
e estadual. É importante salientar que os fatores naturais também podem ter “contribuído”
para que a meta não tenha sido alcançada, já que o estado é cercado por flora, podendo assim
dificultar o deslocamento da população até as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além de ser
uma região muito rica em povos indígenas, onde a comunicação muitas vezes pode não chegar,
ou chegar com dificuldades.
O gráfico 2, ilustra a quantidade de casos confirmados de sarampo, no estado de
Roraima. De acordo com os Indicadores e Dados Básicos (IDB) do DATASUS, a definição dos
casos de doenças consideradas confirmadas são aquelas em que as mesmas se instalam por mais
tempo em determinada região e que indicam persistência na transmissão do vírus. Na maioria
das vezes são contabilizados os casos daqueles que adquiriram a doença em território brasileiro,
e por esse motivo os casos de confirmação do sarampo estão sujeitos a condições operacionais
do sistema de vigilância epidemiológica.
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Gráfico 2 - Casos confirmados de sarampo no estado de Roraima entre os anos de 1994 e
2017

Fonte: Datasus (2018)

De acordo com a Rede Interagências de Informações para a Saúde (RIPSA, 2007),
durante a década de 1990 houve dois períodos em que a confirmação de sarampo foi
especialmente alta. No início dos anos 1990 houve 61.435 casos, no Brasil. Essa incidência teve
uma diminuição em 1991, quando ocorreram 42.532 casos; já em 1996 esse número foi de 791
casos. Em 1997, contudo, houve uma epidemia, com 53.664 casos. Depois, em 1999, obteve-se
resultado expressivo de erradicação do vírus, com o registro de, apenas, 908 casos confirmados
no país (RIPSA, 2000).
Destes casos confirmados de sarampo ocorreram alguns óbitos antes do período de
estudo abrangido, quando sistemas de vigilância em saúde e erradicação do vírus não possuíam
tanto êxito. De acordo com Ripsa (2000) foram confirmados óbitos no estado de Roraima em
1991, 1992 e 1993, sendo um caso respectivamente para cada ano.
Quando em um determinado período nenhum caso foi confirmado, significa que o
estado de Roraima conseguiu realizar uma boa cobertura vacinal. Mesmo ocorrendo, no Brasil,
em 2001, 2002 e 2003 casos importados do Japão e Europa, é possível observar, pelo gráfico 2,
que não houve nenhum caso confirmado no estado da região Norte brasileira, de acordo com os
dados do Ministério da Saúde (2018).
Observa-se, então, que em 2015 um primeiro caso confirmado de sarampo foi
identificado por uma composição genética do vírus chamada genótipo D84, ocorrendo o mesmo
no estado do Ceará. Ocorreram, no Brasil, outras variações do vírus como: genótipos B3 e
D4, mas nenhum deles encontrados no estado de Roraima. Conforme os dados atualizados
disponíveis no DATASUS, foram confirmados 72 casos da doença, no estado, de 1994 a 2017.
De outra forma, até abril de 2018, de acordo com Ministério da Saúde (2018), já haviam sido
confirmados 79 casos de sarampo no estado de Roraima.
No período abrangido de análise de casos confirmados de sarampo no estado de
Roraima, ocorreram, até abril de 2018, dois casos de óbito. Isso significa que durante 1994
a 2017, mudanças nas secretarias de saúde e certificações de erradicação do vírus, permitiu

4

Composição genética do DNA do vírus (sarampo) que apresenta variações diferentes e foi a que se instalou no
estado de Roraima em 2015, sendo o primeiro caso no estado, do genótipo D8.
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ao estado de Roraima uma visão de planejamento e a prática de políticas públicas de saúde
que foram eficazes na erradicação do vírus, pois observou-se que ao longo da década de 1990
a função principal era realizar campanhas de vacinação, que mostraram-se satisfatórias ao
conseguir eliminar o problema de saúde pública em questão.
O estado de Roraima mostrava-se comprometido com o envio de informações
ao Ministério da Saúde, tendo em vista que a meta estabelecida durante o período para os
indicadores epidemiológicos do sarampo foi atingida.
Numa relação entre a cobertura vacinal e o número de casos de sarampo confirmados,
verifica-se êxito da cobertura vacinal e avanço das campanhas de acordo com as estratégias de
imunizações adotadas pelo SUS, tendo algumas sazonalidades que anteriormente foram citadas.
Observa-se que entre 2014 e 2015 o Brasil teve um alto desempenho da cobertura vacinal em
relação ao sarampo, porém observa-se que ainda em 2015 foi registrado, no estado roraimense,
um caso confirmado da doença. Mas, a eficácia das campanhas estaduais rendeu para o Brasil
o título de erradicação da doença em 2016, dado pela Organização das Nações Unidas (ONU),
ocorrendo apenas alguns casos importados de outros países que não conseguiram erradicar
a doença. Percebe-se, também, que em 2003 houve uma baixa na procura da vacina contra a
enfermidade, quando foi registrado apenas 43,46% da população vacinada. Sobre isso não se
identificou nenhuma explicação nas plataformas de saúde dos governos estadual e federal, mas
nesse período não se obteve nenhuma notificação de sarampo ou morte causada pelo vírus.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se, através da plataforma digital de saúde DATASUS, que as ações
de vigilância em saúde proporcionaram cobertura vacinal efetiva no estado de Roraima,
possibilitando um resultado satisfatório nos relatórios anuais de vacinação para combate à
proliferação do sarampo. Porém, no período estudado (1994-2017), o resultado ficou abaixo
do estabelecido pelo Ministério da Saúde, que era de 95% de cobertura vacinal. Apesar das
eventualidades, como imigração e capacitação de agentes de saúde, o estado se manifestou
de forma positiva, pois promoveu conscientização acerca da importância da vacinação para
crianças e pessoas que eram consideradas em situação de risco, devido a exposição à doença,
principalmente com a entrada de imigrantes nas fronteiras brasileiras. Isso indica que a articulação
do sistema de saúde com o estado de Roraima teve importância para coletar informações através
da Secretaria de Saúde do estado, para maior controle dos dados de vacinação.
A eficácia para combate e controle da epidemia se dá primordialmente ao bom
funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e responsabilização dos profissionais
da saúde, além do preparo que foi dado para o enfrentamento da doença. E mesmo o Estado
oferecendo gratuitamente a vacina, o Ministério da Saúde intensifica a conscientização para
a vacinação das crianças, por ser o público mais suscetível ao vírus, por ainda está com seu
sistema imunológico em formação. As vacinas estão durante todo o ano disponíveis nas UBSs,
considerando que manter a cobertura vacinal é essencial para erradicar a doença mesmo em
lugares de difícil acesso.
Observou-se que os dados dos casos confirmados apresentavam algumas limitações de
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informações, pois algumas delas não estavam presentes nas plataformas digitais de saúde dos
governos federal e estadual, sendo algumas extraídas da Rede Interagências de Informações
para a Saúde (RIPSA). Em relação a cobertura vacinal observou-se que, no período estudado, o
Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em conjunto com o Sistema
de Saúde do estado de Roraima, realizou campanhas de vacinação contra a doença, por meio do
Programa Nacional de Imunizações (PNI), tendo um considerável declínio nos casos da doença
durante os anos que foram estudados. Durante esse período o país chegou a receber título de
território livre da enfermidade (sarampo), tendo uma reincidência após anos, com a entrada
de estrangeiros, como venezuelanos, no território roraimense. Apesar deste impasse, o estado
mantém-se eficaz no combate ao vírus na região.
O presente estudo foi realizado no estado de Roraima, pois era o ente federado que
apresentava os maiores casos de sarampo depois de um longo período sem ocorrências. Teve-se
limitações em relação aos dados extraídos, visto que no DATASUS encontram-se informações
de vacinação contra o sarampo; depois informações da vacina tríplice viral (Sarampo, Rubéola
e Caxumba) e, também, a tetra viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba e varicela-zoster). Sobre
esses dois últimos tipos de vacina, os dados não estavam disponíveis por ano e nem idade dos
vacinados, embora as campanhas tenham isso definido em seu público alvo.
A pesquisa apresentou algumas outras limitações em relação aos dados completos e
correlatos, pois o DATASUS não apresentava dados dos casos confirmados de 1994 a 2017
de forma completa. Por esse motivo foi realizada a busca de informações através da Rede
Interagências de Informações para a Saúde (RIPSA) que apresentou dados da década de 1990.
Com isso foi possível completar a informação de casos confirmados de sarampo no estado de
Roraima de acordo com o período abrangido de estudo.
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RESUMO
A comunicação de más notícias é a aplicação prática de teorias e argumentos que visam conhecer a subjetividade
humana, desenvolvendo um processo dinâmico de troca de informações. Baseada na relação interpessoal
entre médico e paciente, desenvolver habilidades de intercomunicação é uma competência clínica essencial
ao profissionalismo médico, pois, especialmente na área oncológica, a forma com que se comunica impacta
drasticamente no cotidiano e na perspectiva de futuro dessa pessoa. O objetivo do presente estudo foi sistematizar
as determinantes de uma comunicação efetiva e os principais desafios dos profissionais de saúde. Realizou-se
uma revisão de literatura técnico-científica produzidas a partir da década de 1980, na perspectiva de entender a
complexidade de informações ligadas à comunicação e ao câncer. Por fim, apresenta-se a comunicação de notícias
negativas em oncologia como uma tarefa complexa, pela simbologia e contexto envolvido na doença, tendo o
médico como fonte de conhecimento e valorização que impacta significativamente no cuidado e na qualidade de
atenção à saúde.
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ABSTRACT
The bad news communication is the practical application of theories and arguments that aim to know human
subjectivity, developing a dynamic process of information exchange. Based on interpersonal relationship
between doctor and pacient, developing intercommunication skills is an essential clinical competence to medical
professionalism, because, specially in the oncologic area, the way we communicate impacts drastically on the
daily life and future perspective of that person. The objective of this study was to sistematizare the determinants
of effective communication and the main challenges of health professionals. A review of technical-scientific
literature produced since the 1980’s, was carried out in order to understand the complexity of information related
to communication and cancer. Finally, the communication of bad news in oncology is presented as a complex task,
due to the symbology and context involved in this disease, having the physician as the source of knowledge and
valorization that significantly impacts the quality of health care.
Keywords: Communication. Bad news. Oncology

1 INTRODUÇÃO
A criação de uma sociedade relacional é pautada por meio de três princípios básicos
das relações humanas: alfabetizar, incentivar e desenvolver. Esses conceitos fundamentam
a capacidade de observação e apropriação do cidadão ativo para o desenvolvimento da
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comunicação, onde esta caracteriza-se pelo processo dinâmico de intercâmbio de informações.
À medida em que essa sociedade adquire maior complexidade, a base das relações interpessoais
objetivam cada vez mais entender o mundo que nos cerca, relacionar-se e transformar a si
mesmo.
A forma como nos comunicamos reflete aspectos da personalidade individual
sustentados pelas emoções, motivações e atitudes. A definição de uma comunicação eficaz
está na compreensão da mensagem transmitida, sendo esta uma ferramenta primária utilizada
no âmbito profissional, pois favorece o consentimento e a confiança mútua. Na saúde, o
desenvolvimento de competências comunicacionais permite a construção de uma relação
interpessoal de qualidade e o alinhamento de um sistema efetivo de cuidado. Ou seja, o diálogo
do profissional de saúde têm como premissa única a elaboração de estratégias de comunicação
que reconheçam o paciente como um sujeito de crenças e valores, e que o modo como a situação
clínica é narrada tem repercussões significativas.
Todos esses aspectos ficam evidentes na comunicação de más notícias, especialmente
por causa de seus elementos de ordem subjetiva e que não devem ser mensurados, mas
avaliados de forma dinâmica e em sua complexidade. Má notícia significa “toda a informação
que envolva uma mudança drástica e negativa na vida da pessoa e na perspetiva do futuro”
(BUCKMAN, 1992, p.11). Por esse motivo, a intercomunicação em saúde assume um papel
central no vínculo profissional entre as partes, onde a revelação de informações deve respeitar
a autonomia e autodeterminação do paciente, sem infringir os demais princípios bioéticos.
Por parte do profissional da saúde, a caracterização de atitudes é essencial na transmissão de
informações de caráter negativo, logo, as ações médicas devem iniciar por meio da compreensão
da autenticidade, do respeito incondicional à individualidade e do comportamento empático.
A transmissão de más notícias é uma tarefa difícil e heterogênea que permeia todas as
classes da saúde. Nesse sentido, a comunicação configura-se como um elemento fundamental
no cuidado com o paciente, principalmente pelos impactos subsequentes na vida dessa pessoa.
Essa análise fica clara nos cuidados paliativos em oncologia, pois além do câncer estar
associado a vulnerabilidade, morte e ansiedade, o universo simbólico dessa patologia evoca
involuntariamente conteúdos de caráter negativo. Por essa razão, a dificuldade dos profissionais
de saúde em transpassar as barreiras da relação interpessoal está na incapacidade do médico
em promover uma atenção humanizada e que atenda a singularidade de cada paciente e sua
história, pois não é possível entender completamente suas emoções e visão de mundo. Segundo
Arantes (2016), “desejar ver a vida de outra forma, seguir outro caminho, [...] a vida é breve e
precisa de valor, sentido e significado. E a morte é um excelente motivo para buscar um novo
olhar para a vida.”

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A medicina, como ciência, transforma-se ao longo da história. É significativo os
avanços da prática médica tanto no campo tecnológico como humano e social, uma vez que
essa evolução é natural e intrínseca à uma área fundamentalmente científica, resultando em
melhorias relevantes no cuidado em saúde.
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A arte da medicina é transitória, uma vez que a compreensão de seu significado hoje
é fundamentada na ideologia, organização e compreensão de mundo aceita e divulgada hoje.
Ou seja, é única, dependente do contexto histórico, cultural e sociológico. Essa transição de
conceitos é convergente aos aspectos filosóficos da sociedade, uma vez que medicina e filosofia
são áreas de construção do conhecimento científico, pautadas no desenvolvimento de padrões
éticos e epistemológicos.
Uma sociedade é baseada na relação entre indivíduos, bens e serviços intermediados
por métodos comunicacionais inerentes à evolução da vida humana. Essa comunicação é vista
pelas ciências sociais como uma ferramenta de desenvolvimento e transmissão de saberes. A
filosofia é a investigação da dimensão existencial, ultrapassando as opiniões do senso comum
que mantém o conceito de uma realidade empírica, tendo relação direta com os valores morais
e a linguagem. Já a sociologia estuda a organização e o funcionamento das sociedades humanas,
com base em leis, relações e no cotidiano.
As ciências humanas estudam a sociedade e a ideologia do pensamento a fim de
interpretar as práticas desenvolvidas pelos indivíduos dentro dessa organização social.
A medicina, por sua vez, incorpora essa metodologia no processo de comunicação com os
pacientes, bem como em inovações tecnológicas. Segundo Lucien Febvre (1989), a história é
uma resposta às perguntas de hoje, as quais o indivíduo necessariamente se põe com o propósito
de entender a construção dos padrões sociais.

2.1 ETIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO CONVERGENTE À ONCOLOGIA
A palavra comunicação teve sua primeira exposição em português registrada no
século XV. Sua origem vem do latim communicare, que significa tornar comum, compartilhar,
associar, trocar opiniões. Ou seja, comunicação é a provocação de significados comuns entre
indivíduos utilizando signos e símbolos, traduzidos em palavras. Embora o emprego desse
instrumento da linguagem seja involuntariamente usado, dentro de uma organização teórica, o
ato de comunicar-se tem como premissa básica estabelecer relações e integração de ideias. Essa
dinâmica relacional intrínseca à comunicação pode ser utilizada em diversas esferas sociais,
uma vez que configura-se como uma ferramenta linguística de produtividade (TORQUATO,
2002).
As teorias da linguagem são reconhecidas na classe médica, uma vez que configuram
uma alternativa de análise, cujas práticas vão além dos objetivos instrumentais. Segundo
Bertachini (2012), a linguagem e comunicação em saúde são essenciais para obtenção de uma
assistência de qualidade porque voltam o processo de cuidado para uma esfera humana.
O cuidado em saúde é caracterizado pela transmissão de informações que efetiva o
procedimento médico fundamentado na intersubjetividade, compreendida como o resultado da
interação de indivíduos num espaço relacional que proporcione o acolhimento e o diálogo,
a favor do entendimento mútuo (RIOS, 2012). O impacto dessas habilidades médicas foi
demonstrado, por exemplo, na publicação da revisão literária em 1995 pela revista acadêmica
Social Science & Medicine, a qual traduz por meio de uma metanálise a relação positiva entre
o aumento da qualidade da atenção em saúde e a comunicação sócio-afetiva.
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Tanto a medicina como a ciência e a sociedade estão em constante transformação,
seja esta organizacional, ideológica ou cultural. Um desafio dos pesquisadores de comunicação
em saúde é definir um conceito que englobe todos os elementos e campo de atuação de uma
“má notícia”. A oncologia é a área clássica de transmissão de notícias negativas, uma vez que
esta estuda o desenvolvimento de uma anomalia que pode ou não resultar na morte. Já na
esfera paliativa, o objetivo é o estudo de mecanismos que melhorem a qualidade de vida de
um paciente crônico, sem intenção de tratar ou curar o doente, é a atuação de uma abordagem
médica multidisciplinar.
A palavra câncer parece originar-se tanto do idioma grego como latim, decorrente da
complexidade envolta em sua história e influência de ideais astrológicos. Porém, o significado
primário é simples: “caranguejo”. Estudos apontam que essa nomenclatura é decorrente da
evolução da doença e disseminação à locais secundários, como as pinças de um caranguejo, que
originam-se primeiramente do cefalotórax.
Hoje, o câncer é um problema emergente de saúde pública em razão do significativo
crescimento e da esfera imaginária intrínseca. Todavia, não é possível definir com clareza
a divergência entre a dimensão teórica e figurativa da doença, mas em parte, é resultado de
conceitos construídos historicamente pela sociedade de algo incurável, correspondente ao medo
e a sentença de morte, que se configura na análise dos pacientes à comunicação do diagnóstico.
O que estabelece a noção de verdade é a crença envolvida nas representações simbólicas. A lógica do imaginário é passível de ser construída e reconstruída e é distinta
da simples ilusão. O imaginário tem relações com a vida circundante, é constituído e
legitimado socialmente. (GUERRIERO et al, 2001, p. 100)

A comunicação pelo profissional da saúde é o limite entre o estilo de vida atual do
paciente e a transformação abrupta instituída pelo diagnóstico. Em vista disso, reconhecer cada
pessoa como um indivíduo completo de sentimentos é fundamental para respeitar a resposta
emocional, como incerteza, medo e angústia, associados a tentativa iminente de visualização
dessa nova realidade.
A dificuldade inerente dos profissionais da saúde à exposição da doença oncológica
aos pacientes demonstra estar na incompetência destes em desenvolver uma prática médica
baseada na filosofia humana, onde a medicina não pode ser determinada como ciência, pois esta
não exige a aplicação prática do conhecimento, portanto a prática médica é uma metodologia
humanística de observação e instrumentalização da ciência para benefício da vida. Segundo
Nunes Silva (2000), a explicação teórica hipotética dessa dificuldade está no temor dos médicos
à reação emocional e subjetiva dos paciente ao diagnóstico e possível desistência dos mesmos
as abordagens terapêuticas, pois o médico, em sua formação acadêmica, é preparado para a
cura, e não para a morte.
O cuidado ao paciente oncológico torna-se mais complexo devido a qualidade negativa
e o significado atribuído ao câncer, uma vez que os conceitos pré existentes na sociedade e
na classe médica induzem malefícios ao paciente, bloqueando a manifestação de mecanismos
de defesa mental e imunológico e maximizando as dificuldades intrínsecas ao tratamento.
Como consequência, a dor e a aflição denotam ser exposições emocionais primárias. A dor é
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um processo fisiológico, mas é inerentemente subjetivo, pois não é possível definir como um
padrão doloroso se traduz anatomicamente, somente que a experiência perceptiva é reconhecida
e sua linguagem inconstante. A aflição, por sua vez, é definida conforme o foco perceptivo
individual decorrente de perdas reais e simbólicas, associadas ao sentimento persistente de dor
física ou moral. Ou seja, aspectos atribuídos ao paciente não devem ser privados ao meio físicobiológico, mas sociocultural e espiritual.
[...] a percepção tem um caráter de representação, ou seja, de codificação, que é a
transformação do objeto percebido em objetos ou elementos de outra ordem, outro
código, neste caso, de caráter abstrato, mental. Estes objetos mentais não são, evidentemente, a coisa percebida, pois o subjetivo é o processo de captação do valor, uma
vez que a percepção não cria o objeto mas o capta; o mesmo sucede com a valoração.
(BALIEIRO, 1999, p. 56)

2.2 EVOLUÇÃO CIENTÍFICA DOS CUIDADOS PALIATIVOS
Independente do prognóstico, o diagnóstico inicial de câncer ainda é entendido por
muitos pacientes como uma sentença de morte, associados com transtornos de ordem psíquica
e diminuição da qualidade de vida, uma vez que estudos da Organização Mundial da Saúde
(OMS) indicam que um terço dos indivíduos com câncer apresenta algum grau de ansiedade e
depressão. A área de cuidados paliativos é uma dimensão clássica que demonstra a configuração
tanto do sofrimento psíquico como físico.
A palavra “paliativo” vem do latim pallium, que significa pano ou manto que cobre.
Também é usado metaforicamente como encobrir ou disfarçar. Contudo, no sentido médico,
os cuidados paliativos não servem para encobrir ou disfarçar, mas sim para proteger. São um
conjunto de atitudes que visam melhorar a qualidade de vida de uma pessoa doente e dos seus
familiares, com o objetivo de aliviar e prevenir o sofrimento diante de uma doença que pode
pôr fim à sua vida.
A esfera paliativa teve seu marco histórico na década de 1960, a partir da fundação do
Saint Christopher’s Hospice, em Londres, pela Drª Cicely Saunders, o qual foi considerado a
base filosófica do cuidado integral ao paciente. A partir dessa construção, o movimento social
hospice conquistou reconhecimento científico, uma vez que defende o cuidar de um ser humano
que está morrendo, com compaixão e escuta empática. (MENDES et al, 2015).
Na primeira definição da OMS para cuidados paliativos, em 1998, estes foram
categorizados como o último estágio de diligência médica: “cuidados oferecidos por uma equipe
interdisciplinar voltados para pacientes com doença em fase avançada, ativa, em progressão,
cujo prognóstico é reservado e o foco da atenção no bem-estar” (DOYLE et al. 1998). Entretanto,
sabe-se que esses “cuidados” devem ser implementados o mais cedo possível durante qualquer
doença crônica potencialmente fatal.
Os cuidados paliativos, portanto, afirmam a vida e tratam a morte como um processo
normal, e não atuam em apressar ou adiar-lá. Ou seja, é uma abordagem que visa estabelecer um
estado de equilíbrio limitado, por meio do planejamento de ações para controle de impactos. A
conversão dessa área com a oncologia possibilita a análise da importância de uma comunicação
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eficaz objetivando identificar as dimensões do sofrimento humano.

3 OBJETIVOS
Ao realizar a pesquisa, buscou-se determinar os princípios da comunicação de más
notícias com enfoque no âmbito oncológico, uma vez que comunicar-se significa fundamentar
uma relação.
A partir da reflexão definida anteriormente, o presente estudo tem por objetivo
identificar as principais dificuldades pelos profissionais de saúde, definir que a intercomunicação
não é baseada em uma conduta impecável e contribuir para a formação profissional, acadêmica
e pessoal dos profissionais de saúde, especialmente, na atuação em oncologia, com base no
desenvolvimento e análise de habilidades de comunicação por padrões sociologicamente aceitos
pela comunidade médica e na abordagem humana centrada no paciente.

4 METODOLOGIA
Optou-se pelo estudo de abordagem qualitativa, uma ferramenta de investigação das
relações, representações, crenças, percepções e opiniões dos seres humanos a realidade que os
cerca. As dimensões qualitativas são caracterizadas pelo intuito histórico e social do estudo.
Diante da singularidade do objeto em pesquisa, delimitou-se o estudo de cunho qualitativo
exploratório, especialmente da análise empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em
sua complexidade e contexto na vida real.
A busca pelo conhecimento dos métodos de comunicação de más notícias no cenário
oncológico, tanto na esfera humana como científica, dá-se por meio de padrões teóricos e
documentais delineados a partir de uma revisão integrativa da literatura científica, método que
implica a busca, seleção e sistematização de informações acerca de um determinado objeto
(SCORSOLINI-COMIN, 2014).
Classicamente, as revisões integrativas elaboradas em diferentes etapas, inclui
materiais heterogêneos em termos de evidência, isto é, a utilização de conhecimentos com
divergentes estágios de evidência, decorrentes da busca sob distintas metodologias. As etapas de
desenvolvimento da revisão integrativa definidas pela literatura, como identificação da questão
de pesquisa, estabelecimento de critérios de busca, seleção e incorporação de estudos, avaliação
e interpretação dos resultados, foram compreendidos na presente análise, a fim de contemplar
os objetivos discutidos (CALSAVARA; COMIN; CORSI, 2019).
Com o objetivo de empregar uma investigação ampla e heterogênea, foram analisados
e selecionados artigos científicos, livros e tratados médicos, relativos à ciência como foco
na abordagem integrativa do campo da saúde. A busca nas bases de dados ocorreu em três
momentos, conforme representa Figura 1.
A primeira etapa, deu-se nas principais bases de dados no meio eletrônico: LILACS
(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), SciELO (Scientific Electronic
Library Online), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online)
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e Google Acadêmico®. Os descritos comumente utilizados foram: “comunicação de más
notícias”, “comunicação em oncologia” e “cuidados paliativos”. A pesquisa foi realizada no
primeiro semestre de 2020, sem delimitação temporal, pois a intenção foi analisar produções
acerca do tema ao longo dos anos, observando a mudança de padrões científicos bem como o
comportamento social.
A segunda etapa, foi uma busca secundária de aprofundamento nas temáticas “câncer”
e “filosofia humana”, por meio de produções que demonstram o aspecto humano da relação
médica, fazendo uma inter relação com os profissionais de saúde atuais, bem como sua formação
acadêmica e humanística.
A terceira etapa efetivou a ligação das temáticas envolvidas nessa revisão bibliográfica,
identificando a necessidade de exploração das condutas médicas facilitadoras da comunicação de
cunho negativo, especialmente no departamento oncológico, por meio da análise de protocolos,
medicina centrada no paciente e características éticas intrínsecas do profissional de saúde.
Figura 1 - As etapas da metodologia

Fonte: Elaborado pelas autoras.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O diálogo é um processo essencial nas relações humanas, uma vez que traduz um
processo dinâmico de socialização e transmissão de ideias. A comunicação como medida
terapêutica, portanto, além de ser uma ferramenta comprovadamente eficaz, fornece subsídios
para uma assistência de qualidade voltada para o processo de humanização (PONTES; LEITÃO;
RAMOS; 2008).
A transmissão de informação negativas representa uma área enigmática, constituindo
uma problemática das relações interpessoais, especialmente em cuidados paliativos, conceituado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “uma abordagem que visa a melhorar a
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qualidade de vida dos doentes, e das suas famílias, que enfrentam problemas decorrentes de
uma doença incurável e com prognóstico limitado”. Em razão disso, as atitudes do médico em
encorajar o debate de informações pelo envolvimento da pessoa doente é determinante para
diminuir a ansiedade, bem como reduzir os índices de insuficiência, imprecisão e ambiguidade
de informação.
Como destacado na introdução deste artigo, o câncer é um conceito que compreende
diversos símbolos e significados, sendo considerado uma doença metafórica (GUERRIERO et
al, 2001). A menor valorização dos componentes psicossocial do doente influencia não só na
relação profissional, mas na leitura clínica da esfera emocional e na dificuldade intrínseca em
lidar com situações que não são totalmente claras, nem no ponto de vista físico, como biológico
e mental. Ou seja, hoje é indiscutível os benefícios apresentados por uma comunicação empática
e objetiva, pois permite ao doente, acima de tudo, conhecer sobre a sua própria história clínica e
torná-lo um elemento ativo no processo, mudando a perspectiva biomédica para uma abordagem
psicossocial.
Como forma de auxiliar os profissionais de saúde na transmissão e compreensão de uma
“má notícia”, foram desenvolvidos protocolos técnicos, os quais, na verdade, constituem guias
metodológicos com orientações que auxiliam na sistematização das informações, tornando-as
menos traumáticas, tanto para o médico e, sobretudo para o paciente. Segundo Pereira, Fortes
e Mendes (2013), os protocolos mais comumente utilizados são o SPIKES, CLASS e P-A-CI-E-N-T-E-S, os quais utilizam uma fundamentação teórica baseada no pressuposto de que há
a necessidade de sistematizar a comunicação em má notícia, destacando a assertividade pelo
profissional de saúde por meio de uma relação interpessoal de confiança.

5.1 INTRODUÇÃO AO PROTOCOLO SPIKES
A literatura, então, oferece guias apresentando como coordenar a comunicação de uma
má notícia, tornando-a menos complexa para o profissional, e focalizando a atenção no paciente.
Diversos autores, desde a década de 1980, procuraram resumir as principais recomendações ao
processo médico de transmissão de informações, sendo a maioria de uma abordagem linear e
passos semelhantes: preparação para a informação; comunicação da notícia; e acompanhamento
(VICTORINO, Alessandra Begatti et al, 2007).
Na revisão bibliográfica deste estudo, é significativo destacar como as palavras ética,
humanização e formação acadêmica insistem em tornar-se pontos chaves para o desenvolvimento
de uma comunicação médico-paciente transparente e efetiva. Entretanto, estudos realizados
entre 1950 e 1970 evidenciaram que a maior parte dos profissionais de saúde considerava
desumano revelar ao doente más notícias, especialmente em pacientes oncológicos, onde o
diagnóstico significava a terminalidade da vida (PEREIRA; FORTES; MENDES; 2013).
A partir do final da década de 1970, portanto, a prática médica começou a adotar
padrões comunicacionais que favorecessem uma atenção clara, observando que a transmissão
de notícias negativas poderia ser melhorada pela compreensão desse processo e uma abordagem
passo-a-passo. Na área oncológica, um médico pode transmitir uma má notícia diversas vezes, e
muitos pacientes desejam informações precisas sobre a doença, principalmente para que possam
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tomar decisões importantes a respeito da qualidade e continuidade da vida.
Nas literaturas citadas, o modelo mais comumente utilizado é o Protocolo SPIKES. Ele
constitui uma ferramenta de orientação em seis etapas (Quadro 1), os quais objetivam habilitar
o médico à recolher informações do paciente, transmitir pontos essenciais de seu diagnóstico,
proporcionar suporte e induzir a formulação de uma estratégia de tratamento conjunta (LINO
et al, 2011).
Quadro 1: Protocolo SPIKES
S

Setting up

Preparando-se para o encontro

P

Perception

Percebendo o paciente

I

Invitacion

Convidando para o diálogo

K

Knowledge

Transmitindo as informações

E

Emotions

Expressando emoções

S
Strategy and summary
Fonte: BUCKMAN, Robert (1992).

Resumindo e organizando estratégias

5.1.1 ETAPA 1: planejando a entrevista (S – Setting Up)
O preparo do profissional que vai transmitir uma má notícia é fundamental para a
organização das informações que devem ser ditas ao paciente, mas também como forma de
planejar uma tarefa naturalmente estressante. É interessante preparar-se emocionalmente para
responder à perguntas difíceis, e sempre esperar sentimentos negativos. Algumas ferramentas
demonstram-se efetoras nesse processo: buscar um local privativo, envolver uma rede de apoio,
conectar-se com o paciente por meio do contato visual e lidar com as restrições de tempo ou
interrupções.

5.1.2 ETAPA 2: avaliando a percepção do paciente (P – Perception)
Uma estratégia de análise da condição psicológica do paciente é realizar perguntas
abertas, antes de transmitir a notícia, com o intuito de entender suas percepções sobre o próprio
quadro clínico, bem como hipóteses de diagnóstico, como “Qual sua compreensão sobre o
seu quadro clínico até agora?”. Baseado nessas informações, o médico pode corrigir possíveis
desinformações, moldando as percepções em relação a doença. Esse momento também se
configura como uma oportunidade de estabelecer um bom vínculo com o paciente e a família.

5.1.3 ETAPA 3: obtendo o “convite” do paciente (I – Invitation)
Embora a maioria dos pacientes oncológicos expressa o desejo de saber informações
íntegras sobre seu diagnóstico, opções de tratamento e detalhes da doença, mas alguns não o
fazem. Então, para que o médico possa ter dimensão do interesse do paciente é interessante
realizar perguntas como “Você gostaria de ter toda a informação sobre o diagnóstico e discutir
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planos de tratamento?”. Caso, o paciente não queira saber dos detalhes, se disponibilize para
responder qualquer pergunta futura ou falar com um parente ou amigo.
5.1.4 ETAPA 4: dando conhecimento ao paciente (K – Knowledge)
Anunciar ao paciente que irá transmitir uma má notícia pode diminuir o impacto da
informação e condições de ansiedade, mas é necessário entender o nível de compreensão e
vocabulário do paciente, sem utilizar excessivamente termos técnicos, pois facilita a absorção
das informações. Perguntas como “Infelizmente eu tenho más notícias”, proporcionam esse tipo
de abordagem.

5.1.5 ETAPA 5: abordar as emoções dos pacientes (E – Emotions)
Responder às reações emocionais transmitidas pelos doentes à uma notícia negativas é
uma tarefa complexa, entretanto, mesmo que os sentimentos diferem entre pacientes, ações de
apoio e solidariedade mostram-se positivas. Quando essas emoções não estão claras, o médico
deve fazer perguntas exploratórias antes de dar uma resposta afetiva. Especialmente na área
oncológica, os pacientes olham para seus médicos como fontes de reconforto e apoio psicológico,
por isso investir em afirmações afetivas propõem-se um dos métodos mais eficientes de vínculo.

5.1.6 ETAPA 6: estratégia e resumo (S – Strategy and Summary)
É interessante analisar que paciente que tenham um plano definido sobre o futuro, não
costumam desenvolver, com frequência, sentimentos como ansiedade, estresse ou insegurança.
Por esse motivo, antes de discutir uma estratégia de tratamento, é importante perguntar como
está o psicológico do paciente e se aquele é o momento ideal para essa discussão. Compartilhar
responsabilidades é uma estratégia que engloba o doente como personagem ativo no processo,
explorando seus conhecimentos, expectativas e esperanças.

5.2 ABORDAGEM CENTRADA NO PACIENTE E FAMILIARES COM CÂNCER
Câncer é o nome genérico de mais de 200 doenças distintas, com várias causas, formas
de tratamento e prognósticos. Para o senso comum, ele é uma das enfermidades mais associadas
à morte na contemporaneidade. Por carregar o estigma da doença que mata, o câncer exige
que o paciente e seus familiares busquem recursos internos e externos em seu enfrentamento,
apresentando atitudes resilientes. (REX, 2012).
A resiliência é uma das características fundamentais ao processo do enfrentamento
do câncer e faz parte de um modelo de assistência em saúde centrado na pessoa, no qual o
paciente seja considerado, em sua totalidade, com recursos intrínsecos que levam a uma melhor
qualidade de vida. Essa assistência se mostra na forma como o paciente é acolhido, através de
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uma comunicação eficaz entre médico e paciente, na qual o médico fornece as informações
necessárias de maneira clara e sutil, escuta o paciente com atenção e sente suas dificuldades.
(BRASIL, 2010; CAMPOS, 2005).
Ressalta-se que as pessoas, em geral, buscam nos profissionais de saúde não somente
um diagnóstico. Elas esperam ser acolhidas, receber atenção e esclarecimentos. Segundo Rogers
(2001), o processo de mudança na forma de tratar as pessoas age como facilitador no processo
de enfrentamento da doença e o atendimento centrado na pessoa com câncer se propõe a focar
nas dimensões da patologia, no contexto e momentos existenciais da vida da pessoa (SILVA,
2009; STEWART et al., 2010).
Ressalta-se a necessidade dos profissionais de saúde, na assistência oncológica,
tomarem também a família como objeto de cuidado, considerando seus limites e possibilidades
de enfrentamento à doença. Com o propósito de construir espaços para uma participação
integrada durante todo o processo de tratamento, onde ela possa aprender a cuidar, mas também
ser cuidada, na perspectiva de uma assistência integral e de qualidade.
A família do paciente com câncer vivencia todo o seu processo de adoecimento, e,
também passa pelos mesmos sentimentos e emoções que surgem com a doença e seu tratamento.
Ao vivenciar a confirmação do diagnóstico de câncer, o indivíduo sente necessidade de ser
cuidado, compreendido e principalmente de poder compartilhar suas preocupações e medos.
Neste momento, a família enfrenta um conflito emocional, por precisar conceder apoio ao
doente, mas ao mesmo tempo, aceitar o câncer em um ente querido. A realidade apresenta-se
dura, frente a uma patologia com crenças simbólicas negativas e histórias pessoais, familiares e
culturais marcadas por tristeza, solidão e sensação de impotência.
No cotidiano da doença, os familiares apresentam a necessidade de equilibrar seus
próprios sentimentos e apoiar afetiva e psicologicamente a própria pessoa acometida. Muitas
vezes, o sofrimento é então disfarçado, guardado e transformado em uma espécie de acordo de
silêncio tácito que, aparentemente, mantém a situação estável. (SOUZA; GOMES, 2012).
Neste contexto, percebe-se que a resiliência, muitas vezes, não é percebida no ser
humano fora das adversidades, mas que a mesma é uma capacidade adquirida do ser. Ou seja,
apresenta-se como uma capacidade de reorganização da vida e planejamento do futuro diante a
um problema ou, no caso, frente a uma doença. A abordagem centrada na pessoa pode oferecer
grandes contribuições e se torna fundamental para que se consiga compreender e auxiliar os
pacientes oncológicos e seus familiares, principalmente no intuito de estimular emoções e
atitudes positivas, as quais são afetadas pelo diagnóstico do câncer. (PEDROSA et al., 2018).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relacionamento interpessoal entre médico e paciente é um momento de assistência
que proporciona espaço e oportunidade à uma comunicação objetiva, de modo a promover
uma relação humanizada, pois o equilíbrio traduzido biologicamente é consequência da esfera
psicológica, cultural e cotidiana. Ou seja, não é possível realizar um atendimento em saúde
eficiente sem a humanização, uma vez que é por meio desta que há a democratização das relações,
o reconhecimento de direitos do paciente, sua subjetividade e expectativas, direcionando-as
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para um melhor cuidado.
O profissional de saúde, num contexto de intercomunicação de más notícias em
oncologia, assume inevitavelmente o papel de intermediador de uma informação que irá
transformar de forma significativa a vida dessa pessoa, bem como sua perspectiva de futuro.
Portanto, quando se enxerga a possibilidade de comunicar algo dessa natureza, deve-se estar
preparado para responder a questionamentos em relação à terminalidade da vida de forma
segura, ética e equilibrada.
No contexto da ética médica contemporânea, segundo Beauchamp e Childress (2002),
princípios como sinceridade e honestidade são considerados essenciais aos profissionais da área
da saúde, especialmente em cuidados paliativos, os quais em conjunto com o desenvolvimento
da comunicação objetivam, em benefício do paciente, desenvolver uma medicina humana.
[...] comete-se um erro fundamental quando se considera como objeto de trabalho
médico o corpo de um indivíduo isolado, pois são perdidas as determinações (históricas) que lhe conferem suas características únicas e irreversíveis: vida e humanidade.
(TESTA, 1992, pg. 82)

O presente estudo, portanto, propôs-se a investigar os princípios determinantes da
comunicação de más notícias na prática oncológica, de forma a contribuir para uma maior
compreensão das habilidades de comunicação em saúde enquanto vivência psicológica do
paciente. Ficou claro, a dimensão familiar do paciente com câncer e a capacidade desses
indivíduos em lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos e enfrentar o
desconhecido.
No plano social de cuidado, o estudo sobre a complexidade da vida, desenvolve saberes
científicos essenciais as ciências humanas e sociais, especialmente em paciente portadores de
doenças crônicas e degenerativas. Entretanto, foi possível compreender, que apesar do profissional
de saúde valorizar a comunicação interpessoal, estes encontram dificuldade em desenvolver as
habilidades necessárias para a transmissão de uma má notícia. Por esse motivo, é essencial
investigar até que ponto quem carrega uma má notícia é sensibilizado psicofisiologicamente por
ela, uma vez que o câncer carrega um imaginário social e os profissionais de saúde apresentam
sensações como ansiedade, responsabilidade e medo de uma avaliação negativa.
Os argumentos apresentados nesta revisão bibliográfica, portanto, reinteram a
necessidade da esfera comunicativa na prática médica ser fundamenta numa relação médicopaciente-família qualitativa, única, ética e subjetiva. Segundo Vogel et al (2019) há pouca
inclusão da transmissão de más notícias na grade curricular dos profissionais de saúde, bem como
pouca utilização dos métodos sistemáticos na vida profissional. A partir dessa afirmação nota-se
que esse despreparo é reflexo de uma lacuna na formação acadêmica acerca de más notícias,
principalmente, em oncologia, e resulta em condutas heterogêneas que impactam diretamente
na relação e vínculo com o paciente. Por esse motivo, faz-se essencial a implementação de
um aprendizado sobre o protocolo SPIKES dentro de uma abordagem que valorize o contexto
biopsicossocial humano.
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DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES: NEUROFISIOPATOLOGIA, FATORES DE
RISCO E DE PROTEÇÃO1
Nicolas Ramos2
Nicolle Alves Bathke3
Cintia Adam4
RESUMO
A adolescência é uma fase de transição entre criança e adulto, sendo importantes todos os conflitos internos para o
amadurecimento físico e psicológico do indivíduo. Eventos externos podem interferir nesse processo, colaborando
para o desenvolvimento cada vez mais precoce da depressão. O transtorno depressivo pode ser caracterizado por
tristeza persistente e pela perda de interesse em práticas prazerosas, sendo um preditor do suicídio. Dessa maneira,
constitui um problema de saúde pública, o qual possui inúmeros fatores de risco e de proteção, de acordo com
as alterações fisiológicas desencadeadas. A proposta do presente artigo baseia-se na realização de uma revisão
bibliográfica narrativa entre os anos de 1999 e 2017 por meio de pesquisas em sites da internet, artigos e demais
trabalhos que referem sobre a temática, buscando identificar os fatores precipitantes, bem como estabelecer uma
conexão com a neurofisiologia do transtorno. Os resultados obtidos e discutidos demonstraram a multifatoriedade
desencadeante da depressão. Em especial para o desenvolvimento deste transtorno psicológico em adolescentes,
identificou-se na literatura a extensa descrição da depressão associada com características socioambientais, como
rede familiar, habilidades e condição social, além dos diversos fatores biológicos reconhecidamente envolvidos na
patogênese da depressão, como alterações na neurotransmissão monoaminérgica e de ativação do sistema imune.
Devido a relevância da temática e escassez de dados e pesquisas para a compreensão da problemática causada
pela depressão em adolescentes, aponta-se para a necessidade de desenvolver mais estudos específicos com essa
população. Por fim, percebeu-se também a importância do subsidiamento destes para a elaboração de práticas de
saúde preventivas e intervencionistas, a fim de minimizar os potenciais danos da depressão nos jovens.
Palavras-chave: Depressão. Adolescência. Teoria monoaminérgica. Sistema imune. Fatores de risco. Fatores de
proteção.
ABSTRACT
Adolescence is a period of transition between being child and adult, in that way all the inner conflicts is important
for the individual’s physical and psychology maturing. External episodes can collide in this process, collaborating
for a precociously depression development. Depression is classified as a persistent unhappy humor associated with
loss of interest for pleasure activities, being a suicide predictor. Therefore it is a public health problem that has
countless risk and protection factors, according to connected physiologic modifications. The purpose of the article
is to develop a bibliographic review of the literature from 1999 to 2017, using searches on the internet, articles,
and some researches about the theme with the goal of identifying the factors and to establish a connection with
depression neurophysiology. The results achieved and discussed demonstrated a multifactorial side that unchain
the depression. In special, about its progress in teenagers, in the literature was identified a wide description of
depression based on social environment characteristics like the family atmosphere, the social skills and condition.
It’s worth to mention the biologic factors involved in depression pathogenesis, like changes in monoaminergic
neurotransmission and the activation of the immune system. As the relevance of the topic and the scarceness of
data and researches to understand the problems caused by depression in teenagers, there is a need to develop more
specific researches about this population. Well then, it was noticed the importance of these studies to elaborate
prevention and intervention actions for health, with the purpose of minimizing the harm of depression in teenagers.
Keywords: Depression; Adolescence; Monoaminergic theory; Immune system; Risk factors; Protection factors;
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1 INTRODUÇÃO
A adolescência é uma etapa importante do desenvolvimento humano, com a transição
de papéis da infância para vida adulta, caracterizada por transformações biopsicossociais como
busca de identidade pessoal e independência. Segundo Monteiro (2007) e Schneider e Ramires
(2007), todos os conflitos que permeiam essa fase são necessários para o amadurecimento físico
e psicológico destes indivíduos, refletindo na formação de novos hábitos, condutas e padrões
de socialização.
Além das transformações naturais, próprias da fisiologia do organismo do adolescente,
elementos externos podem colaborar para subverter o equilíbrio e imprimir novos desafios
para o jovem, como os problemas familiares e socioeconômicos, violência, doenças orgânicas,
dependência química, dificuldades financeiras, discriminação e pressão social, colaborando para
que a depressão, cada vez mais precoce, se estabeleça nessa fase da vida (MELO; MOREIRA,
2008).
A depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda
de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade
de realizar atividades diárias. Além de acometer aproximadamente 300 milhões de pessoas de
diferentes idades no mundo, é frequentemente retratada na literatura como a mais prevalente na
adolescência. Por isso é também considerada um dos preditores do suicídio, o que a torna um tópico
importante de Saúde Pública (AMERICAN FUNDATION FOR SUICIDE PREVENTION;
UNICEF, 2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012; ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2016).
É desconhecido a existência comum de um fator único, específico e predeterminante
responsável por desencadear ou desenvolver a depressão. Diante disso é válido questionar quais
são os fatores envolvidos, tanto de risco quanto de proteção, relacionados à apresentação da
depressão em adolescentes.
Dentre as bases neurobiológicas da depressão, já foi demonstrado que há um desbalanço
na produção de neurotransmissores e neuromoduladores como a serotonina e a endorfina, que,
dentre outros, conferem sensação de conforto, prazer e bem estar quando têm sua ação. Apesar
de muitos estudos nesta e em outras direções, a etiologia do distúrbio permanece ainda incerta.
Assim, além da teoria monoaminérgica da depressão e de seus desdobramentos, atualmente
estão sendo discutidas outras hipóteses; dentre as quais, o envolvimento dos sistemas endócrino
e imune na gênese da depressão (ALVES, PALERMO-NETO, 2004).
Neste cenário, Martins, Trindade e Almeida (2003), ao discutirem sobre fatores de
proteção à depressão na adolescência, afirmam que, ao mesmo tempo em que os adolescentes
relatam precisar de liberdade para se divertir, referem a necessidade de apoio e de proteção
para sentirem-se seguros. Os autores demonstram que, para os jovens integrantes do estudo,
o bem-estar está ligado ao sentimento de proteção oferecido pelos pais. Acrescentam ainda,
que o apoio e a proteção são elementos significativos para a vida e que a responsabilidade
para seu futuro está, neste momento, colocada em agentes externos (pais, escola, entre outros).
Caracterizando assim a contribuição do meio socioambiental para a estabilização emocional.
O investimento potencializado em pesquisas que caracterizem os fatores de risco
e proteção envolvidos na etiologia da depressão na adolescência, portanto, pode ser muito
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útil para programas de prevenção, de promoção e tratamento de saúde . Ademais, reitera-se
a aplicação de um investimento focado comunicação global, para que o repertório social do
adolescente seja, cada vez mais, ampliado (KOSTERMAN ET AL. (2010). Portanto, diante
dos apontamentos apresentados, o presente estudo se deteve, principalmente, em identificar
quais são os fatores de risco e de proteção associados a neuropatofisiologia da depressão em
adolescentes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Organização Pan-Americana da Saúde (2016) conceitua a depressão como um
transtorno da mente que se caracteriza por tristeza constante e pela perda de interesse em
atividades que normalmente são prazerosas, juntamente com a incapacidade de realizar
atividades diárias, durante pelo menos duas semanas.
Campos, Del Prette e Del Prette (2014) analisam as habilidades sociais e algumas
variáveis sociodemográficas como preditivos da depressão em adolescentes. Apesar de
avaliá-los como fatores de risco/proteção, não é claro sua criticidade. Ademais, observou-se
o predomínio das habilidades de empatia, autocontrole, idade de até 12 anos, como fatores de
proteção, enquanto, o sexo feminino e a dificuldade nas habilidades de civilidade como fatores
de risco para o desenvolvimento da depressão em adolescentes.
Welang, Borges, Fensterseifer (2005) se detêm à identificação de fatores de risco e de
proteção para a ideação suicida na adolescência. Diante de uma amostra de 526 adolescentes,
estudantes de 15 a 19 anos de idade, de Porto Alegre/RS, verificaram a presença de depressão
dentre os jovens e o conhecimento sobre algum caso de tentativa de suicídio. Apontam também
que os fatores de risco identificados não vulnerabilizam nem protegem os adolescentes. Posto
isso, o cenário merece receber mais atenção, principalmente quando os fatores se fizerem
presentes.
Barbosa et al. (2016), diante de 135 adolescentes em vulnerabilidade social na
cidade de Florianópolis/SC, buscaram os principais indicadores de depressão, utilizando o
Children’s Depression Inventory (CDI) e correlaciona-os com variáveis sociodemográficas
e comportamentais. Verificou-se que adolescentes do sexo masculino apresentaram maior
prevalência de sinais e sintomas depressivos e, ainda,constatou-se de modo geral, que os índices
foram elevados independentemente de questões sociodemográficas e comportamentais.
Segrin & Flora (2000), em uma pesquisa com 118 estudantes de 17 a 19 anos de
idade, evidenciam que a escassez de habilidades sociais deixa as pessoas mais vulneráveis a
problemas psicossociais em episódios com eventos estressantes. Além disso, retratam que a
relação da falta de habilidades sociais em eventos estressante estimula mudanças em escalas de
depressão e sentimento de solidão.
Já, Culbertson e Boren (1977), compreendem que os sintomas depressivos em geral
decorrem, em parte, de padrões comportamentais associados a uma história de punição, extinção
ou baixas taxas de reforçamento, que geram o declínio da frequência de comportamentos,
respostas de fuga e esquiva dos eventos sociais.
De maneira geral, uma série de estudos têm descrito relatos de adolescentes deprimidos,
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os quais referem que desenvolver e manter relacionamentos interpessoais satisfatórios é uma
habilidade difícil. Tal achado converge com literaturas que apontam que o baixo repertório de
habilidades sociais tido como um dos fatores de risco para o desenvolvimento da depressão,
contribue para esta dificuldade (SEGRIN, 2000; GRESHAM ET AL., COOK, CREWS &
KERN, 2004; GARBER, 2006).
Além disso, a vulnerabilidade, concomitantemente demonstrada pelo indivíduo
diante da carência de habilidades sociais, parece ajudar no desenvolvimento da depressão.
Por conseguinte, apresentar bom repertório de aptidões sociais passa a ser considerado como
fator de proteção, já que facilita o enfrentamento de eventos estressantes que servem como
gatilhos para períodos depressivos. Entre as aptidões mencionadas, Del Prette e Del Prette
(2009) identificaram empiricamente no contexto brasileiro algumas de grande importância: o
autocontrole, civilidade, empatia, assertividade, abordagem afetiva e desenvoltura social.
Reppold e Hutz (2003) investigam a prevalência de indicadores depressivos, bem como
os fatores de risco, em adolescentes no Rio Grande do Sul. Evidenciam, assim, perante a pesquisa
com 456 adolescentes entre 14 e 15 anos de idade, diferenças relevantes ligadas a variáveis
demográficas e contextuais foram encontradas, mostrando que os fatores correlacionados
positivamente com a depressão referem-se especialmente à baixa responsabilidade parental.
Além disso, os preditores foram avaliados através de fatores individuais e ambientais com
intuito de elaborar projetos de intervenção psicoprofilática e terapêutica.
Teixeira (2011) enfatiza que a hipótese monoaminérgica é ainda utilizada como a base
da terapia medicamentosa instituída em pacientes com depressão. Entretanto, a investigação
sobre o envolvimento do sistema monoaminérgico, com constatação de redução nos níveis
de catecolaminas, para as alterações pós-sinápticas que estas podem desencadear e sua
repercussão sobre o sistema nervoso central (SNC). Neste contexto, verificou-se que o eixo
hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) encontra-se em hiperestimulado em grande parte dos
pacientes depressivos, promovendo resistência dos receptores glicocorticóides periféricos.
Acredita-se que a etiopatogenia da depressão pode ser diferente frente a presença ou ausência
de fatores estressores cotidianos. Teixeira estabelece uma correlação entre os níveis de citocinas
inflamatórias e o humor depressivo. Por fim, discute a perspectiva frente ao conhecimento de
novas etiopatogenias permitem avanços terapêuticos individualizados, diagnósticos precoces e
na própria prevenção da depressão por fatores antes desconhecidos.
Para Varela (2017), é cada vez mais significativa a importância das terapêuticas
existentes para melhorar a sintomatologia associada da depressão. Uma das terapêuticas
atuais muito discutida, são os inibidores da monoamino oxidase (MAO), uma enzima que
promove desaminação principalmente de serotonina e noradrenalina, associadas à depressão
em quantidades diminuídas. Dessa maneira, a inibição da flavoenzima promove aumento nos
níveis de 5-HT e NA circulantes na fenda sináptica, gerando resultados positivos no transtorno
depressivo.
Conceição (2012) destaca que o sistema monoaminérgico é considerado o principal
sistema envolvido na neurobiologia da depressão. Ainda assim, o estresse e, consequentemente,
a ativação desregulada do eixo HPA também desempenha um importante papel. Em sua tese,
ressalta a importância em desenvolver áreas ainda pouco estudadas que necessitem de maior
base científica para possibilitar explicitar conclusões mais fundamentadas.
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Ademais, as condições clínicas necessárias para o diagnóstico da depressão são definidas
através da presença de determinados sintomas que se manifestam numa certa intensidade,
frequência e duração. Os manuais psiquiátricos os descrevem com detalhes e classificam de
Transtornos do Humor (APA, 1995) ou Transtornos Afetivos (OMS, 1993) o que se costuma
chamar de depressão.
Em seu artigo, Alberto (1999) ressalta que os antidepressivos associados ao aumento
da disponibilidade de serotonina e norepinefrina na fenda sináptica, apresentaram eficácia
satisfatória em sua ação. Contudo, o uso foi limitado por causarem efeitos colaterais, por suas
ações pleiotrópicas e o bloqueio de receptores histaminérgicos, colinérgicos e alfa-adrenérgicos.
Diante disso, o desenvolvimento de inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou de
noradrenalina, tem ganho destaque na terapêutica para a depressão nas últimas décadas, com
redução significativa dos efeitos colaterais e de interações farmacológicas.
Vladimir (2007), no presente artigo, objetiva uma revisão sobre as implicações do
transtorno depressivo maior e uma maximização das terapias antidepressivas. Além disso, faz
uma relação com as estruturas neuroanatômicas afetadas, como o hipocampo. Os glicocorticóides,
as citocinas inflamatórias e os fatores de crescimento são discutidos como mediadores dessas
alterações. A partir disso, a farmacologia antidepressiva minimiza e restaura a homeostasia dos
processos nessa região.
Elizabeth, Mark e Gwenn (2004) discutem sobre o envolvimento da teoria
monoaminérgica da depressão e o funcionamento do sistema imunológico. O ácido araquidônico
(AA) e as prostaglandinas (PGs) são importantes sinalizadores no SNC, participando em cascatas
inflamatórias. A ativação da cascata do AA e seus metabólitos demonstra ter relação aos estados
afetivos da doença. Diante disso, surgem também, novas possibilidades de tratamento para a
depressão.
Schiepers, Wichers e Maes (2005) trazem resultados com base na psiconeuroimunologia
da depressão, associando os sistemas nervoso, endócrino e imune. Neste trabalho, evidenciouse a liberação e ação de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1 (IL-1), o fator de
necrose tumoral (TNF) e o interferon-γ, como fatores importantes na etiologia e patofisiologia
do transtorno depressivo. Ainda, demonstrou-se que a atuação de determinadas citocinas próinflamatórias ocorre no eixo HPA, resultando em hiper-secreção de glicocorticóides, conforme
frequentemente constatado em pacientes com depressão.
De acordo com Vismari, Alves e Palermo-Neto (2008), a hipótese monoaminérgica da
depressão não é capaz de, isoladamente, explicar a fisiopatologia dos transtornos depressivos.
A partir disso, foi analisada a resposta imunoinflamatória em pacientes medicados por
sofrerem de estresse crônico e depressão, com ativação direta do eixo HPA. Como resultado,
constatou-se que a utilização de antidepressivos não apenas aumenta a disponibilidade de
neurotransmissores catecolaminérgicos na fenda sináptica, mas também induz modificações
no padrão de resposta imune. Ademais, Alves e Palermo-Neto (2007), reiteram ainda que há
a existência de uma relação estrita entre o SNC e o sistema imune, discutindo o potencial de
fármacos neuroimunomoduladores como estratégias terapêuticas interessantes para indivíduos
depressivos.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ao realizar a pesquisa, objetiva-se compreender quais são os fatores de proteção e
de risco na depressão em adolescentes. Nesta fase percebem-se mudanças orgânicas e sociais,
que influenciadas por elementos externos, podem tornar o jovem mais suscetível (ou não) a
desenvolver este transtorno mental retratado em literaturas como o mais prevalente na faixa
etária abordada. A partir disso, busca-se entender a etiologia desse transtorno por diferentes
perspectivas, posto que as fisiopatologias apresentadas abrangem diversos sistemas corporais.
Ainda, o presente artigo enfatiza, no espectro adolescente, o envolvimento interventivo das
habilidades sociais e variáveis sociodemográficas no processo de prevenção e da morbidade
depressiva.
Foi realizado uma revisão narrativa da literatura, consultando-se bibliografias entre
os anos de 1999 e 2017 por meio de pesquisas em sites da Internet, artigos e demais trabalhos
que discorrem sobre o tema. Dentre as bases de dados, o Google Acadêmico foi a de maior uso.
Foram lidos 38 artigos, dos quais 13 foram utilizados para a revisão.
As fontes consultadas embasaram os referenciais teóricos sobre a teoria monoaminérgica
da depressão, o envolvimento do sistema imune no transtorno depressivo, a importância
do desenvolvimento das habilidades sociais e de variáveis sociodemográficas no aspecto
biopsicossocial do adolescente. Além disso, da maneira como o conhecimento desses contribui
notoriamente na elaboração de medidas e projetos de intervenção, profiláticos e terapêuticos,
voltados à depressão na adolescência.
Concluída a compilação bibliográfica, percebeu-se a necessidade de novas pesquisas
e bibliografias consistentes sobre o tópico e a importância desse para o desenvolvimento de
propostas de intervenção.

4 DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA

4.1 ADOLESCÊNCIA
Definida com uma fase da vida de reorganização psíquica, a adolescência é uma
etapa na qual incertezas e conflitos geram sentimento de tristeza, dor psicológica e até ideação
suicida (Adolescence Committee, 1996). No seu início, os cenários interpessoais são vistos
essencialmente importantes, assim como as maneiras de desenvolvê-los que são permeadas por
uma gama de fatores, com principal enfoque no repertório de aptidões sociais.
Em pesquisa, Sadler (1991) e Steinberg (1999) mostram que a depressão na adolescência
tem se tornado o distúrbio psicológico mais incidente. Desta forma na fase primária, identificar
quais classes de habilidades sociais e variáveis sociodemográficas são fatores de risco ou
proteção da depressão, é um grande aspecto preditivo. Mendez, Olivares & Ross (2005), por
conseguinte, apontam que a prevalência deste transtorno vem aumentando com a idade, tendo
como início entre 12 e 15 anos e com um aumento contínuo entre os 15 e 18 anos, conforme
também sustentado por Leadbeater & Baker (2004). (SADLER, 1991; STEINBERG, 1999;
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CAMPOS, DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2014; MENDEZ, OLIVARES & ROSS, 2005;
LEADBEATER & BAKER, 2004)
Rudolph (2009), APA (2005) e Bahls & Bahls (2002) referem que adolescentes
divergem dos adultos porque eles manifestam com regularidade comportamentos de
irritabilidade e impulsividade ao invés de apenas tristeza e retraimento. Como aborda Sherman
(2005), a cultura atual provoca no jovem a busca por satisfação imediata dos seus desejos
levando a condutas indesejáveis. Aliás, os adolescentes podem adotar atitudes que causam dano
a si mesmos juntamente com outras manifestações, contribuindo para o crescimento dos riscos
de problemas emocionais, em particular a ideação suicida e os sintomas depressivos (BrooksGunn & Petersen, 1991).
Ainda que a maioria dos adolescentes viva com os pais, Werlang, Borges e Fensterseifer
(2005) argumentam que o fato de apenas morar junto não garante a existência de uma rede de
apoio e confiança entre os familiares. Culp, Clyman, & Culp (1995) também apontam que é
comum adolescentes com depressão e ideação suicida pensarem que são capazes de resolver
seus problemas sem ajuda. O que está de acordo com a pesquisa realizada por Chartier e Lassen
(1994) com crianças e adolescentes com ideação suicida, demonstrando que apenas 6% dos
pais participantes sabiam das intenções e dificuldades de seus filhos. Barbosa et al. (2016)
expõe que o adolescente não possui garantia de ser autônomo nas escolhas e atitudes devido a
possibilidade de seu desenvolvimento incompleto o propiciar aos sintomas depressivos. Desta
maneira, deve-se relacionar o papel do suporte familiar ativo como um pilar necessário no
desenvolvimento adolescente, seja ele social ou mental.

4.2 FATORES DE RISCO
É incomum a existência de um fator isolado específico e predeterminante que
desenvolve, desencadeia ou mantém a depressão. Desta forma, pode-se dizer que se tem um
espectro multifatorial. É válido ainda ressaltar que a ocorrência de sintomas depressivos nem
sempre é caracterizado por um diagnóstico psiquiátrico, pois o humor deprimido pode variar
desde uma resposta adaptativa a uma incapacitante física e cognitiva (Reppold e Hutz, 2003).
A falta de reforço e punição persistente podem provocar sentimentos de frustração,
raiva e tristeza, sendo que a inexistência ou baixas taxas de reforçadores contribuem na
diminuição de comportamentos e respostas de fuga, como também a evitação de eventos sociais
que comumente se traduz como queixas, reclamações e pedidos de ajuda. Além de que, a falta
de interesse diante de um episódio pode surgir pela perda do sentimento de prazer, que antes era
desencadeado (Dougher e Hackbert (2003); Ferster (1973); Culbertson e Boren, 1977).
Garber (2006) e Segrin et al. (2000) apontam em estudos que adolescentes deprimidos
relataram certa dificuldade em criar e estabilizar um relacionamento interpessoal satisfatório,
podendo ter como uma forte influência o baixo repertório de habilidades sociais. Tal obstáculo
caracteriza-se como um fator de risco já que envolve perda de afeto, ajuda e aprovação social,
ou seja, reforçadores. Ademais, Segrin e Flora (2000) e Del Prette, Rocha, Silvares e Del Prette
(2012) convergem que o baixo repertório e a dificuldade em habilidades sociais podem deixar
o indivíduo propício a desenvolver transtornos psicológicos, e, assim, estejam intimamente
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ligados a indicadores depressivos.
Ao mesmo tempo, a rejeição por parte de colegas e a probabilidade de exclusão social
são favorecidos pela baixa frequência da classe de habilidades sociais, o que pode ainda gerar
sentimentos de baixa autoestima e potencializar o isolamento característico de adolescentes
deprimidos, principalmente em contexto brasileiro visto que apresentar-se, cumprimentarse e despedir-se aparentam ser habilidades de socialização essenciais. Aliado a isso, Warnes,
Sheridan, Geske & Warner (2005) relatam que estes adolescentes também possuem dificuldade
na interação com familiares e professores. Por outro lado, Coyne (1976) argumenta que a
depressão afeta o desempenho nos contatos sociais e não ao contrário, ademais os deprimidos
possuiriam poucas oportunidades de interagir porque não haveria muitas pessoas dispostas a
interação, sendo o ato de rejeitar gerado pela apresentação dos comportamentos deprimidos.
Alguns estudos, como Barbosa et at.(2016), observaram que abusos sofridos na
infância, diminuição da concentração de serotonina na fenda pré-sináptica e predisposição
genética estão associados a sintomas de depressão na adolescência.
Não somente isso, como também Mash e Graham (2005), apresentam as desvantagens
econômicas como uma variável composta, sendo que a baixa escolaridade, o baixo nível de
emprego, os recursos limitados e a exposição à violência fora e dentro da residência, culminam
de forma negativa. Em concordância, Malvasi associa a influência do envolvimento com drogas,
perda de garantia dos direitos e oportunidade nas áreas de educação, saúde e proteção social,
e trabalho infantil na vulnerabilidade social em adolescentes. Aliás, Barbosa et al. (2016),
observou que baixa autoestima, fadiga, e perda ou ganho de peso explicam 20,9% da depressão
infantil em adolescente que estão na situação abordado de vulnerabilidade.
Já Moraes & Rolim (2012) abordam que as mudanças presentes no desenvolvimento
do adolescente exigem respostas adaptativas inéditas que podem se tornar um fator de estresse.
Assim, entendendo a adolescência como um período de descobertas e transformações, entendese a alta prevalência de depressão nesta faixa etária já que Hammen (2009) aponta que eventos
estressantes aumentam a probabilidade de desenvolver transtornos depressivos.
Garber (2006) ainda traz o gênero sexual como um influenciador de fatores de risco,
principalmente pela diferença de respostas ao estresse e níveis de neurotransmissores. Neste
sentido, Campos, Del Prette e Del Prette (2014) caracterizam que ser do sexo feminino é um
fator de risco, corroborando com Petersen e colaboradores (1993), que por meio de um estudo,
evidenciaram a variação do nível de humor deprimido de 20% a 35% entre meninos e de 25%
a 40% entre meninas de amostras não-clínicas. Reppold e Hutz (2003) também observaram em
estudo que as meninas de 14 anos apresentam índices de depressão duas vezes maior. Entretanto,
os meninos são mais propícios a apresentar irritabilidade e agressividade juntamente com a
depressão, se comparado às meninas (Barbosa et al., 2016).
A incidência significativamente maior de depressão entre garotas é frequentemente
atribuída ao funcionamento neuro-hormonal feminino, à maior preocupação com o
autoconhecimento, e por terem maior ciência de suas situações internas (Allgood-Merten,
Lewinshohn, & Hops, 1990; Lima, 1999; Soares, 1999).
Revisões realizadas também associam o aumento dos casos de depressão entre
adolescentes nos últimos anos com o crescimento do estresse cotidiano, à diminuição dos
padrões de tolerância e frustração e da negligência parental (DIEKSTRA, 1995). Reppold e
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Hutz (2003) acrescentam que apesar de os filhos criados por pais vistos como autoritários,
geralmente, apresentarem um bom desempenho escolar e baixo frequência de problemas com
drogas e delinquência, demonstram um baixo nível de habilidades sociais, bem estar subjetivo,
e principalmente um alto nível de depressão. Atado a isso, possivelmente a imposição e o
controle de regras que limitam a busca moratória dos adolescentes e demandando obediência,
podem desencadear emoções como desesperança, raiva, ansiedade exacerbada, associadas à
depressão.
O fato de que adolescentes receberem um baixo nível de afetividade dos pais e
possuírem uma maior incidência de depressão, pode estar relacionado com o cenário de que
estes pais dificilmente os incentivam a entender os episódios estressantes vivenciados, os
sentimentos decorrentes e a necessidade de mudar as atitudes que não deram bons resultados.
Apesar disso, tal avaliação de apoio familiar não busca potencializar a hipótese de culpa dos
pais perante o nível psíquico dos adolescentes (Reppold e Hutz, 2003).
Quadro 1 - 0s principais fatores de risco na depressão em adolescentes
Fatores de risco

Autores

Punição persistente, falta de reforço, falta de interesse, extinção Dougher e Hackbert (1994/2003); Culbertson e
ou baixas taxas de reforçadores.
Boren (1977); Ferster (1973).
Dificuldade
em
desenvolver,
relacionamentos interpessoais.

apresentar,

manter Garber (2006);
Warder al. (2010); Ross et al. (2010); Lee et al.,
(2010); Nilsen at al., (2013);

Baixo repertório de habilidades sociais, dificuldade em Segrin e Flora (2000);
habilidades sociais.
Gresham, Cook, Crews & Kern (2004);
Del Prette, Rocha, Silvares e Del Prette (2012);
Ser do sexo feminino.
Campos, Del Prette e Del Prette (2014);
Irritabilidade e agressividade, principalmente em meninos.

Barbosa et al (2016).

Desesperança e ansiedade exacerbada.

Reppold e Hutz (2003).

Abusos sofridos na infância.

Barbosa et al (2016).

Vulnerabilidade social associada à desvantagens econômicas.

Mash e Graham (2005);
Campos, Del Prette e Del Prette (2014).

Perda ou ganho de peso, baixa autoestima e fadiga.

Barbosa et al. (2016).

Ter pais autoritários, muito exigentes e pouco responsivos.

Reppold e Hutz (2003).

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

4.3 FATORES DE PROTEÇÃO
Del Prette e Del Prette (2009) apresentam no contexto brasileiro autocontrole,
civilidade, empatia, assertividade, abordagem afetiva e desenvoltura social como classes de
habilidades sociais de grande importância para os adolescentes. Em sequência, Warde al.
(2010), Ross et al. (2010), Lee et al. (2010) e Nielsen et al (2010) apontam que apresentar um
bom repertório de habilidades sociais se configura como um fator de proteção, pois facilita o
enfrentamento de eventos estressantes, os quais muitas vezes são gatilhos para desenvolver
transtornos depressivos.
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Campos, Del Prette e Del Prette (2014) ainda verificam habilidades de empatia,
autocontrole e a idade de 12 anos como fatores de proteção. Foi destacado também a autopercepção
positiva, competência social, bom rendimento escolar, e apoio social e instrumental como fatores
protetivos, além de que os níveis de exigência e responsividade dos pais em relação a seus filhos
são variáveis que podem ser consideradas. (Merikangas e Angst, 1995). Aliado a isso, mesmo
que filhos de famílias indulgentes apresentem baixo desempenho acadêmico e tendência aos
problemas de comportamento, eles possuem baixos índices de ansiedade e depressão e altos
escores nas escalas de comportamentos pró-sociais e de autoestima. Portanto, a disponibilidade
da rede de apoio familiar ajuda no enfrentamento de episódios estressantes/aversivas, além de
influenciar na autopercepção adolescente (Reppold e Hutz, 2003).

4.4 ALTERAÇÕES NO SISTEMA MONOAMINÉRGICO COMO BASE
NEUROPATOLÓGICA DA DEPRESSÃO
D’Aquila (2000) propõe a existência de um consenso geral, abordando que a depressão
pode resultar da disfunção de vários neurotransmissores ou sistemas metabólicos. Fortes
evidências sugerem uma associação da fisiopatologia da depressão com anormalidades no
sistema monoaminérgico, particularmente os sistemas de neurotransmissão noradrenérgicos e
serotoninérgicos. Ainda que, estudos clínicos e pré-clínicos de Teresa (2012) e Jorge (2011)
também indiquem que o sistema dopaminérgico esteja fortemente envolvido com a regulação
do humor, uma vez que várias evidências correlacionam anormalidades na neurotransmissão
dopaminérgica com a fisiopatologia da depressão.
A hipótese monoaminérgica da depressão sugere que a depressão seja resultante
de uma deficiência de 5-hidroxitriptamina (5-HT) (serotonina) e/ou noradrenalina (NA) na
fenda sináptica, ou mesmo da expressão reduzida de receptores de tais neurotransmissores na
célula pós-sináptica. A depleção em número e qualidade pode ser advinda de fatores genéticos
(hereditariedade), fadiga sináptica, alterações dos níveis hormonais (especialmente em
mulheres), efeitos colaterais medicamentosos e fatores estressores exógenos (BASTOS, 2011).
De acordo com Nemeroff (2007) e Ricardo (1999), a hipótese monoaminérgica da
depressão surgiu em 1965 e se sustenta até os dias atuais, principalmente pelo fato de a maioria
dos antidepressivos utilizados no tratamento aumentarem os níveis de monoaminas no cérebro
através da inibição da recaptação de 5-HT (ISRS), NE (ISRN) ou DA e/ou ainda age como
inibidor da enzima monoamina oxidase (MAO), que degradaria tais neurotransmissores na
fenda sináptica. O resultado são níveis aumentados desses neurotransmissores disponíveis na
fenda sináptica e o fortalecimento dos contatos sinápticos.
A partir dos estudos de Manuel (2017), certificou-se que a MAO é uma flavoenzima
com duas isoformas (MAO-A e MAO-B), e que está envolvida na desaminação oxidativa
de monoaminas. No caso da MAO-A, os substratos são principalmente a noradrenalina e a
serotonina, enquanto na MAO-B é a dopamina. Em doentes com depressão observa-se redução
da síntese de 5-HT e aumento da expressão da oxidase das monoaminas A (MAO-A), enzima
que metaboliza as monoaminas.
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Figura 1 – Neurofisiologia Monoaminérgica da Depressão

Figura 1 | Hipótese da monoamina de transtornos de humor. a | No cérebro normal, os neurotransmissores de
monoamina (amarelo) são liberados e se ligam a receptores no neurônio pós-sináptico. A transmissão é encerrada
pela recaptação do transmissor. b | Na depressão, a diminuição da concentração de monoamina nos locais
sinápticos produz um transtorno de humor. c | O bloqueio dos locais de recaptação (cinza) aumenta a concentração
de neurotransmissores monoaminas disponíveis nos locais receptores e restaura o humor. Fonte: Semantic Scholar
(2005).

Conforme proposto por Wong, Licinio (2001), Taylor (2005) e Vladimir (2007), o
papel do sistema noradrenérgico na depressão segue sendo discutido através da participação
de α-adrenoceptores e β-adrenoceptores na ação de fármacos antidepressivos. O bloqueio de
α1-adrenoceptores está associado a estados depressivos, enquanto que o tratamento crônico
com antidepressivos causa um aumento na densidade e na atividade de α1-adrenoceptores no
córtex frontal e no hipocampo. O tratamento crônico com antidepressivos, conforme Millan
(2004), também causa uma “down-regulation” dos auto-receptores α2- adrenérgicos e dos β1adrenoceptores.

4.5 CORRELAÇÃO ENTRE TRANSTORNOS DEPRESSIVOS E SISTEMAS
ENDÓCRINO E IMUNE
Elizabeth Mark e Gwenn (2004) notaram que, por mais de quatro décadas, a fisiopatologia
dos transtornos depressivos foi associada à hipótese monoaminérgica da depressão. No entanto,
apesar de diversos estudos nesta direção, bem como apostas em novas elucidações acerca
da origem da depressão, a etiologia ainda permanece incerta. Assim, nos dias atuais, ganha
destaque também uma teoria que enfoca a participação dos sistemas endócrino e imune.
Através dos anos, as evidências apontam que a depressão maior está associada a uma
disfunção dos mediadores inflamatórios. Diversas linhas de pesquisas afirmam que as citocinas
cerebrais devem ter um papel na biologia da depressão maior e devem ser adicionados no
envolvimento na fisiopatologia da doença e também nos efeitos do tratamento antidepressivo.
Olga, Marieke e Michael (2005) pontuaram que, em nível celular, os pacientes
depressivos apresentaram leucocitose, neutrofilia, redução da contagem absoluta das células
natural killer (NK) e contagem relativa dos linfócitos T (LT), aumento da relação de LT CD4+
e LT CD8+, redução da resposta linfoproliferativa a mitógenos e da atividade fagocítica dos
neutrófilos e moderada diminuição das funções das células NK, LT e monócitos. Em nível
Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 11 (n. 39), p.55-69, jul./set. 2020.

66

molecular, verificou-se elevação dos níveis séricos de cortisol basal, dos componentes do
complemento C3 e C4, das proteínas de fase aguda e uma mudança no balanço da resposta
imune mediada pelos linfócitos Th1 e Th2. Outro componente da resposta imune que pode ser
alterado pela depressão é a produção de citocinas. Elevações dos níveis séricos das interleucinas
IL-1 e IL-6, dos receptores solúveis de IL-2 e de IL-6 foram relatadas em pacientes com
depressão, sugerindo que as concentrações das citocinas pró-inflamatórias se correlacionam
com a severidade da doença e com a atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA).
De acordo com os estudos de Luciana, Glaucie e João (2008), o eixo neuroendócrino
estudado na depressão é o HHA e sua conexão com estruturas do sistema límbico. Sabe-se que
na vigência de situações depressivas ocorre maior liberação de CRH e maior estimulação de
estruturas do locus coeruleus, com ativação do sistema nervoso simpático. As catecolaminas
liberadas modulam a proliferação de linfócitos e produção de citocinas e anticorpos. O resultado
a partir dessa depreciação do eixo HHA seria um prejuízo na neurotransmissão noradrenérgica e
serotoninérgica cerebral, alterações estas que se refletiram em alguns dos sintomas da depressão.
Figura 2- Interação entre SNC e Sistema Imune

Fonte: Interações imunocerebrais e implicações nos transtornos psiquiátricos (2007)

Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 11 (n. 39), p.55-69, jul./set. 2020.

67

Glaucie e João avaliaram as interações entre os sistemas catecolaminérgico e
inflamatório. Os estudos se mostram importantes já que alguns antiinflamatórios possuem efeitos
antidepressivos, particularmente os inibidores da enzima cicloxigenase do tipo 2 (COX-2), e
a maioria dos antidepressivos pode modular a resposta imune, mostrando inclusive efeito anti
inflamatório. No entanto, há observações clínicas de que os antiinflamatórios não-esteroidais
(AINEs), conhecidos por inibir a síntese de prostaglandinas, produziriam piora dos sintomas
depressivos, o que não foi confirmado em outros estudos.
Por conseguinte, novos estudos têm demonstrado o papel de antidepressivos na
resposta inflamatória, com resultados indicando downregulation na produção de citocinas
pró-inflamatórias e mudança de padrão Th1 para Th2, que são anti-inflamatórias e protetoras.
Logo, a neuroproteção e/ou proliferação de células neuronais seria o mais provável mecanismo
molecular da terapia antidepressiva, já que o tratamento crônico com antidepressivos também é
responsável pelo aumento de fatores neurotróficos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da realização da revisão bibliográfica, percebeu-se na busca por literaturas, e
em apontamentos dos autores, um avanço nos estudos acerca da temática da depressão. Apesar
disso, ainda é necessário mais estudos visando esclarecimentos mais concretos.Compreende-se
a complexidade do transtorno psicológico abordado e, portanto, enfatiza-se sobre a importância
em ampliar investigações, pesquisas e estudos acerca dos fatores protetivos e de risco da
depressão, uma vez que o conhecimento sobre esses constitui uma forma de prevenção.
Por isso, reforça-se a necessidade de maior atenção aos programas de intervenção,
promoção e tratamento. Deve-se destacar não só as habilidades de comunicação, como também
a rede familiar, escolar e saúde emocional, a fim de que auxilie o adolescente a desenvolver o
seu repertório social. Além disso, levando em consideração as particularidades apresentadas
em relação ao gênero sexual e a prevalência da depressão, é essencial elaborá-los de maneiras
diferentes e individuais de acordo com o sexo.
A neurofisiologia da depressão também se encontra incerta até o atual momento.
Percebe-se que o transtorno pode ser decorrente de alterações em diversos sistemas, com
alguns aspectos já estabelecidos. A teoria monoaminérgica ainda é muito aceita, entretanto,
novas descobertas estão sendo evidenciadas. Apesar disso, poucos estudos foram passíveis
de utilização, dado que novas descobertas estão sendo feitas, tornando o conhecimento ainda
pouco esclarecido.
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Por fim, estratégias que também buscam abranger melhorias de condição social como,
maior acesso a saúde, educação e lazer e que promovem atitudes parentais, auxiliam na profilaxia
e também na terapêutica de modo que as necessidades de saúde mental dos adolescentes sejam
devidamente atendidas.
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FATORES RELACIONADOS A NASCIMENTOS PREMATUROS EM RIO DO SUL,
SANTA CATARINA1
Ana Júlia Franceschi2
Tatiane Muniz Barbosa3
RESUMO
A prematuridade, nascimento antes das 37 semanas completas de gestação, impacta na vida materna e na vida
dos neonatais, com repercussões biológicas, psicológicas e sociais. O Brasil está entre os 10 países com os
maiores índices de prematuridade no mundo. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo analisar o número
de nascimentos prematuros em Rio do Sul, no estado de Santa Catarina. Realizou-se uma busca no Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos, ano de 2017, de nascidos vivos prematuramente em relação a fatores prédeterminados, como: realização do pré-natal; grau de instrução da mãe; idade materna; tipo de parto; peso do
nascituro e ocorrência de anomalias congênitas. Os dados analisados apontam que a cidade de Rio do Sul possui
um considerável índice de prematuridade, mesmo que seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal seja
alto. Nesse estudo não houve a correlação entre a inadequação do Pré-Natal e as anomalias congênitas e o número
de nascidos vivos prematuros, visto que a maioria das mães realizaram Pré-Natal mais que adequado e, em geral, os
nascituros não desenvolveram anomalias, respectivamente. Em contrapartida, as taxas de prematuridade possuem
ligação direta com o tipo de parto escolhido, no caso, a cesariana. Assim sendo, o pré-natal se mostra essencial para
o bom seguimento da gestação e do puerpério, bem como do nascimento e desenvolvimento infantil.
Palavras-chave: Prematuridade. Gestação. Pré-Natal.
ABSTRACT
Prematurity, birth before the 37th week of gestation, has an impact on maternal and neonatal life, with biological,
psychological and social repercussions. Brazil is among the 10 countries with the highest rates of prematurity in
the world. Thus, this research aimed to analyze the number of premature births in Rio do Sul, in the state of Santa
Catarina. A search was carried out in the Live Birth Information System, in 2017, for premature live births in
relation to predetermined factors, such as: prenatal care; mother’s education level; maternal age; type of delivery;
birth weight and occurrence of congenital anomalies. The data indicate that the city of Rio do Sul has a prematurity
index, even though its Municipal Human Development Index is high. In this study, there was no correlation
between the inadequacy of prenatal care and congenital anomalies and the number of premature live births, since
most mothers had more than adequate prenatal care and, in general, the unborn children did not develop anomalies,
respectively. In contrast, prematurity rates are directly linked to the type of delivery chosen, in this case, cesarean
section. Therefore, prenatal care is essential for the good follow-up of pregnancy and the puerperium, as well as
child birth and development.
Keywords: Prematurity. Gestation. Prenatal.

1 INTRODUÇÃO
A prematuridade é uma condição em que o nascimento ocorre antes das 37 semanas
completas de gestação (Organização Mundial de Saúde - OMS, 2018). Os nascidos vivos
nessa condição, chamados de pré-termos ou prematuros, estão mais propensos à morbidades
neonatais, pois são clinicamente frágeis e podem sofrer distintos distúrbios, dentre eles síndrome
de sofrimento respiratório, hemorragia intraventricular, problemas graves neurossensoriais,
deficiências cognitivas, incapacidade de aprendizado, hiperatividade e transtornos do espectro
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autista, influenciando, assim, seu desenvolvimento (Zelkowit, 2017).
O parto prematuro também impacta na vida materna, à medida que dificulta a elaboração
da separação do momento do parto, uma vez que frustra a expectativa da imediata relação mãebebê. A interação com esses nascituros pode ser difícil devido a sua fragilidade, podendo causar
ansiedade e depressão na genitora. Pode afetar a decisão da mãe quanto a ter outros filhos no
futuro, além de interferir na lactação e no desenvolvimento do vínculo mãe-bebê (Pontes e
Cantillino, 2014; Zelkowit, 2017).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (2012), o número de nascimentos prematuros
em todo o mundo é de 11,1%, nos países mais pobres em média 12% dos bebês nascem prétermos, ao passo que nos com renda mais elevada a taxa é de 9%.
No Brasil, os dados do Departamento de informática do Sistema Único de Saúde do
Brasil - DATASUS revelam que, aproximadamente 11,07% dos nascituros têm entre 22 e 36
semanas de gestação, taxa que condiz com as mundiais. Apesar disso, de acordo com a Unicef
– Fundo das Nações Unidas para a Infância – (2013), o País está entre os 10 países com os
maiores índices de prematuridade, posicionando-se no mesmo nível de países de baixa renda.
Santa Catarina (SC) registrou 10,5% dos nascimentos prematuros no ano de 2017, sendo que
Rondônia teve as menores ocorrências, com 8,86%, enquanto o Acre teve os maiores registros,
14,37%.
Esse índice dispõe SC na oitava posição em relação às demais unidades da federação,
destacando-se por ter as médias menores do que as mundiais e as do Brasil. No município de
Rio do Sul/SC, a taxa de nascimentos prematuros corresponde a 11,6% do total, valor esse que
ultrapassa as médias do mundo, do País e do estado.
Estudos apontam que a etiologia da prematuridade se dá por múltiplos fatores, dentre
esses se destacam a escolaridade materna como influência nos cuidados gestacionais. Isso foi
verificado por um estudo epidemiológico realizado no município de Guarapuava, que relacionou
a baixa escolaridade com os baixos níveis socioeconômicos, fator que pode propiciar situações
de risco para a mãe e para o bebê, como o início tardio ou ausência da adequação ao pré-natal.
A mesma pesquisa revelou que a ausência de cuidados pré-natais está associada a um aumento
do risco de partos prematuros e morbimortalidade infantil e materna (Ramos e Cuman, 2009).
Outro fator relacionado ao meio socioeconômico e que pragmatiza a prematuridade
são as anomalias e deformações congênitas. De acordo com um estudo transversal realizado
em São Paulo, a cada 1000 nascidos 17,9 casos possuíam algum tipo de anomalia. Entre suas
causas está a idade materna, em gestantes com idade acima de 40 anos e menores de 19 anos,
a qual é coerente não só com as deformações congênitas, como também com os índices de
prematuridade (Cosme, Lima e Barbosa, 2017).
Observa-se que os aspectos que determinam a prematuridade estão interligados, uma
causa pode desencadear outras condições, por exemplo, o baixo peso ao nascer (abaixo de
2500g) é uma característica dos conceptos pré-termo que está correlacionada ao tipo de parto
realizado. A cesárea tem sido escolhida por 57% das mulheres, segundo dados do Unicef,
embora a OMS recomende que essa taxa não ultrapasse 15%. O estudo observacional do tipo
coorte realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais entre agosto de 2012 e abril de
2013 comprova que os partos prematuros e o diminuto peso, além de grande ocorrência (29,1 e
20,0%, respectivamente), foram influências significativas na cesariana.
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Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo analisar o número de nascimentos
prematuros em Rio do Sul, no estado de Santa Catarina, no ano de 2017 em relação a fatores
pré-determinados, como: realização do pré-natal; grau de instrução da mãe; idade materna; tipo
de parto; peso do nascituro e ocorrência de anomalias congênitas.
Essa pesquisa assume relevância posto que pode contribuir para a criação e o
direcionamento de políticas públicas, a fim de diminuir o número de nascimentos prematuros,
bem como prevenir agravos na saúde materna e do bebê prematuro.
A realização dessa pesquisa possibilita que pesquisadores e profissionais de saúde
considerem a relação entre prematuridade, fatores biopsicossociais e realização de pré-natal.
A fim de propor medidas para que cada bebê nasça em seu tempo e por métodos humanizados,
visto que, a humanização é essencial em todos os momentos da vida e diretriz assumida pelo
SUS.

2 METODOLOGIA
Estudo quantitativo e qualitativo, do tipo descritivo realizado por meio do DATASUS
(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde). O DATASUS, surgiu em 1991 e
tem como responsabilidade prover sistemas de informação e suporte de informática, necessários
ao processo de planejamento, operação e controle do sistema de saúde. Dentre suas ferramentas
destaca-se o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) que tem por objetivo
coletar e fornecer dados sobre os nascimentos informados em todo território nacional e sobre
natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde.
A presente pesquisa faz referência ao número de nascimentos prematuros no ano de
2017, no município de Rio do Sul, Santa Catarina. O município localiza-se na região do Alto
Vale do Itajaí, tem população de 61.198 habitantes e o Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) de 0,802, considerado muito alto (IBGE, 2010). A mortalidade infantil é de
13,26 óbitos por mil nascidos (2017), taxa classificada como baixa.
Na amostra da pesquisa foram considerados todos os registros no DATASUS, 2017,
de nascidos vivos prematuramente, entre 22 e 36 semanas de gestação, por ocorrência segundo
o mês de nascimento. Esses dados foram relacionados com: a adequação ao pré-natal, o grau
de instrução materno, a idade materna, o tipo de parto, o peso ao nascer e os diversos tipos de
anomalias congênitas.
Os dados foram analisados por meio de tabelas elaboradas segundo os fatores prédeterminados, em que cada fator é considerado uma categoria de análise baseada no tempo de
gestação.
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3 RESULTADOS

3.1 NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS PREMATUROS DE ACORDO COM A
ADEQUAÇÃO QUANTITATIVA AO PRÉ-NATAL
No que tange ao número de nascimentos prematuros entre 22 e 27 semanas de
gestação indicado na Tabela 1, constata-se que, na categoria adequação ao pré-natal, as maiores
ocorrências, total de 57,89%, estão entre as mulheres que o realizaram de modo intermediário,
ou seja, não realizaram todas as consultas ou não as iniciaram no primeiro trimestre.
Tabela 1- Número de nascimentos prematuros segundo adequação quantitativa ao prénatal entre 22 e 27 semanas por mês de nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
do nascimento

Inadequado

Intermediário

Adequado

Total

Janeiro

-

3

-

3

Fevereiro

1

-

-

1

Março

2

-

1

3

Abril

-

5

-

5

Maio

1

-

1

2

Junho

-

1

-

1

Julho

-

1

-

1

Agosto

1

-

-

1

Setembro

-

1

-

1

Outubro

1

-

-

1

11

2

19

Total
6
Fonte:
MS/SVS/
DASIS - Sistema de
Informações sobre
Nascidos Vivos –
SINASC

Analisando a quantidade de crianças prematuras entre 28 e 31 semanas de gravidez
apresentada na Tabela 2, as maiores ocorrências de pré-termos foram constatadas entre as
mulheres que realizaram pré-natal mais que adequado, total de 38,09%.
Tabela 2- Número de nascimentos prematuros segundo adequação quantitativa ao prénatal entre 28 e 31 semanas por mês de nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
do nascimento

Inadequado

Intermediário

Adequado

Mais
adequado

que

Janeiro

3

2

-

1

6

Março

-

1

-

5

6

Maio

1

-

-

-

1

Junho

1

1

-

1

3

Julho

-

1

-

-

1

Setembro

-

-

-

1

1

Dezembro

2

-

1

-

3

Total
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Total

7

5

1

8

21

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Ao estudar o número de nascimentos prematuros entre 32 e 36 semanas de gestação apontado na Tabela 3, é possível constatar que em relação ao pré-natal, a maioria, total de
57,8%, realizou-o de maneira mais que adequada.
Tabela 3- Número de nascimentos prematuros segundo adequação quantitativa ao prénatal entre 32 e 36 semanas por mês de nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
do nascimento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Fonte:
MS/SVS/
DASIS - Sistema de
Informações sobre
Nascidos Vivos SINASC

Inadequado
3
3
3
5
3
1
4
2
2
26

Intermediário
4
2
4
7
3
8
2
4
2
2
3
41

Adequado
2
8
4
2
5
4
3
2
1
1
1
33

Mais
adequado
8
9
17
12
15
9
15
9
4
13
9
17
137

que

Total
14
19
28
19
23
25
26
19
7
20
14
23
237

O Pré-Natal é um componente essencial da atenção à saúde das mulheres, seja no período
gravídico, seja no puerperal. Dessa forma, as práticas desenvolvidas durante a assistência prénatal são fundamentais para se ter melhores desfechos perinatais (Ministério da Saúde, 2006).
Segundo recomendações do Ministério da Saúde (2006), essa assistência deve se
dar de forma acolhedora e humanizada, por meio de atividades preventivas e educativas,
sem intervenções desnecessárias; com detecção precoce de patologias e de situações de risco
gestacional; estabelecimento de vínculo entre o pré-natal e o local do parto; e fácil acesso
a serviços de saúde de qualidade, desde o atendimento ambulatorial básico ao atendimento
hospitalar de alto risco.
Ainda, é imprescindível que a assistência pré-natal assegure o respeito a autonomia
da mulher, garanta o acesso a uma rede integrada de serviços e a uma adequada infraestrutura
física e tecnológica e incentive o parto seguro e confortável, assim como o aleitamento materno.
Por isso, de acordo com a Portaria n°570/2000, o Ministério da Saúde recomenda
que sejam realizadas, no mínimo, seis consultas pré-natais, sendo uma no primeiro trimestre,
duas no segundo e três no terceiro, além de uma consulta no puerpério, até 42 dias após o
nascimento.
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3.2 NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS PREMATUROS DE ACORDO COM O GRAU DE
INSTRUÇÃO MATERNO
Um aspecto importante para a adequação ao pré-natal e para a comunicação médico
paciente é o grau de instrução, o qual se refere ao nível de escolaridade que determinado
indivíduo possui, que pode variar de nenhum até 12 anos ou mais de estudo, de acordo com o
DATASUS. As mulheres com grau de instrução entre 8 e 11 anos de escolaridade foram as que
mais tiveram partos até as 27 semanas de gravidez, total de 68,42% (Tabela 4).
Tabela 4- Nascimentos prematuros entre 22 e 27 semanas por ocorrência segundo grau de
instrução da mãe de acordo com o mês do nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
do nascimento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Total

4 a 7 anos
1
1
1
3

8 a 11 anos
1
1
2
5
1
1
1
1
13

12 anos e mais
1
1
1
3

Total
3
1
3
5
2
1
1
1
1
1
19

Fonte: MS/SVS/
DASIS - Sistema de
Informações sobre
Nascidos Vivos –
SINASC

Ao analisar o grau de instrução materna entre 28 e 31 semanas de gravidez exposto na
Tabela 5, verificou-se que as genitoras com 8 a 11 anos de escolaridade deram à luz a 61,9%
dos bebês prematuros. Ainda, o estudo mostra que houve maior ocorrência de pré-termo, de 32
a 36 semanas de gestação, entre as mães com 8 a 11 anos de escolaridade, total de 58,22% de
acordo com Tabela 6.
Tabela 5- Nascimentos prematuros entre 28 e 31 semanas por ocorrência segundo grau de
instrução da mãe de acordo com o mês do nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
do nascimento Nenhuma

1 a 3 anos

4 a 7 anos

8 a 11 anos

12 anos e
mais
Total

Janeiro

1

-

2

2

1

6

Março

-

1

-

5

-

6

Maio

-

-

-

1

-

1

Junho

-

-

-

2

1

3

Julho

-

-

1

-

-

1

Setembro

-

-

1

-

-

1
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Dezembro

-

-

-

3

-

3

Total

1

1

4

13

2

21

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos- SINASC

Tabela 6- Nascimentos prematuros entre 32 e 36 semanas por ocorrência segundo grau de
instrução da mãe de acordo com o mês do nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
do nascimento Nenhuma

1 a 3 anos

4 a 7 anos

8 a 11 anos

12 anos e mais Total

Janeiro

-

-

1

9

4

14

Fevereiro

-

-

-

12

7

19

Março

-

-

-

16

12

28

Abril

-

-

1

13

5

19

Maio

-

-

5

11

7

23

Junho

-

1

5

14

5

25

Julho

-

1

3

11

11

26

Agosto

1

-

-

15

3

19

Setembro

-

-

-

5

2

7

Outubro

-

-

4

9

7

20

Novembro

-

1

2

8

3

14

Dezembro

-

-

3

15

5

23

Total

1

3

24

138

71

237

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos- SINASC

Em pesquisa realizada em Aracaju, Sergipe, no ano de 2009, entrevistou dez mães cujos
filhos eram prematuros e estavam internados na UTI neonatal de uma maternidade pública,
demonstrou-se que 20% das mães investigadas não terminaram o ensino fundamental e 10%
delas o concluíram. Nessa mesma pesquisa 40% das mães afirmaram ter o nível médio, 20%
não o completaram e apenas 10% delas concluíram o ensino superior (Cunha, 2013). O estudo
epidemiológico do tipo transversal na cidade de Guarapuava, Paraná, no ano de 2009, apontou
que das 101 mães participantes da pesquisa, em 2%, o grau de escolaridade é ignorado; 13%
têm mais de 12 anos de estudo; 38% têm entre 8 e 11 anos de estudo; 30%, entre 4 e 7 anos de
estudo; e 17%, entre 1 e 3 anos de estudo (Ramos e Cuman, 2009).

3.3 NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS PREMATUROS DE ACORDO COM A IDADE DA
MÃE
Ao considerar a idade materna, constata-se que as gestantes entre 25 e 29 anos são as
que mais tiveram filhos pré-termos, total de 36,84% (Tabela 7).
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Tabela 7- Nascimentos entre 22 e 27 semanas por ocorrência segundo idade materna de
acordo com o mês de nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
do nascimento 15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

Total

Janeiro

1

1

1

-

-

3

Fevereiro

1

-

-

-

-

1

Março

-

-

2

1

-

3

Abril

-

1

4

-

-

5

Maio

1

-

-

1

-

2

Junho

-

-

-

-

1

1

Julho

-

1

-

-

-

1

Agosto

1

-

-

-

-

1

Setembro

-

-

-

1

-

1

Outubro

1

-

-

-

-

1

Total

5

3

7

3

1

19

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos- SINASC

Quando se compara o número de nascimentos entre 28 e 31 semanas exibido na Tabela
8, constata-se que as maiores ocorrências estão entre mulheres com idade entre 25 e 29 anos,
total de 42,85%.
Tabela 8 – Nascimentos entre 28 e 31 semanas por ocorrência segundo idade materna de
acordo com o mês de nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
d
o
nascimento
15 a 19 anos
Janeiro
Março
Maio
1
Junho
Julho
1
Setembro
Dezembro
Total
2

20 a 24 anos
1
1
1
3

25 a 29 anos
2
3
2
2
9

30 a 34 anos
2
1
3

35 a 39 anos
1
1
2

40 a 44 anos
1
1
2

Total
6
6
1
3
1
1
3
21

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos- SINASC

Enquanto que a idade materna em que mais ocorreram partos prematuros de 32 a 36
semanas, foi entre 30 e 34 anos, total de 27,84% como mostra a Tabela 9.
Tabela 9- Nascimentos entre 32 e 36 semanas por ocorrência segundo idade materna de
acordo com o mês de nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
d
o 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
nascimento
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
Total
Janeiro
4
3
2
4
1
14
Fevereiro
3
4
4
3
5
19
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Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

4
5
4
2
4
1
1
4
2
2
36

5
3
2
4
5
5
7
2
4
44

6
3
7
6
5
7
3
3
6
4
56

12
4
6
9
7
5
1
3
3
9
66

1
2
2
4
2
2
2
4
25

2
2
2
1
1
1
9

1
1

28
19
23
25
26
19
7
20
14
23
237

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos- SINASC

As gestações em mulheres nas faixas etárias extremas (abaixo de 19 e acima de 35
anos) podem trazer prejuízos, tanto para a mãe quanto para o bebê, uma vez que estão mais
suscetíveis a resultados perinatais adversos. A gravidez na adolescência pode resultar em
nascimento prematuro, assim como a gestação em idade tardia está associada a maior risco de
mortalidade perinatal (Gravena, 2013).

3.4 NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS PREMATUROS DE ACORDO COM O TIPO DE
PARTO
De acordo com o tipo de parto escolhido, entre 22 e 27 semanas, a cesárea foi mais
realizada que o parto vaginal, sendo 57,89% para o primeiro e 42,1% para o segundo de acordo
com a Tabela 10.
Tabela 10- Nascimentos por ocorrência entre 22 e 27 semanas de gestação segundo o tipo
de parto de acordo com o mês do nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês do nascimento

Vaginal

Cesário

Total

Janeiro

2

1

3

Fevereiro

1

-

1

Março

-

3

3

Abril

1

4

5

Maio

1

1

2

Junho

1

-

1

Julho

-

1

1

Agosto

-

1

1

Setembro

1

-

1

Outubro

1

-

1

11

19

Total
8
Fonte:
MS/SVS/
DASIS - Sistema de
Informações
sobre
Nascidos Vivos –
SINASC
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Ao analisar entre 28 e 31 semanas de gravidez, o parto cesáreo foi mais realizado, total
de 52,38%, enquanto que o vaginal foi opção de 10 gestantes (Tabela 11). Ademais, em relação
ao tempo gestacional de 32 a 36 semanas, as taxas de parto cesáreo foram de 61,6%, enquanto
que as do vaginal foram de 38,39% (Tabela 12).
Tabela 11 - Nascimentos por ocorrência entre 28 e 31 semanas de gestação segundo o tipo
de parto de acordo com o mês do nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês do nascimento

Vaginal

Cesário

Total

Janeiro

2

4

6

Março

1

5

6

Maio

1

-

1

Junho

2

1

3

Julho

1

-

1

Setembro

1

-

1

Dezembro

2

1

3

11

21

Total
10
Fonte:
MS/SVS/
DASIS - Sistema de
Informações
sobre
Nascidos Vivos –
SINASC

Tabela 12- Nascimentos por ocorrência entre 32 e 36 semanas de gestação segundo o tipo
de parto de acordo com o mês do nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês do nascimento

Vaginal

Cesário

Total

Janeiro

6

8

14

Fevereiro

12

7

19

Março

12

16

28

Abril

7

12

19

Maio

10

13

23

Junho

7

18

25

Julho

10

16

26

Agosto

6

13

19

Setembro

2

5

7

Outubro

7

13

20

Novembro

3

11

14

Dezembro

9

14

23

Total
Fonte: MS/SVS/DASIS Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos –
SINASC

91

146

237

O nascimento é responsável por trazer ao mundo um novo ser, uma nova vida e um
novo futuro, possibilitando a construção de uma história. Por isso, o tipo de parto escolhido
é uma decisão em conjunto entre a equipe multiprofissional e a gestante, a qual deve ter sua
autonomia assegurada (Priszkulnik e Maia, 2009).
Nesse propósito, o Ministério da Saúde (2006) orienta para a realização do parto
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vaginal, respeitando, assim, o tempo do nascimento de cada bebê, dando especial valor a
individualidade da gestante e do seu nascituro, pois esse tipo de parto é um processo natural
e biológico. A recomendação de cesárea se faz em casos especiais, os quais são classificados
como desencadeadores de risco tanto para a mãe, quanto para o feto. Dessa forma, o tipo de
parto escolhido deve prezar pela humanização, estabelecendo o vínculo entre a mãe e o recémnascido que está vindo ao mundo (Priszkulnik e Maia, 2009).
3.5 NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS PREMATUROS DE ACORDO COM O PESO AO
NASCER
O peso ao nascer registrou um maior número, total de 78,94%, de bebês entre 500 e
999g em idade gestacional de 22 a 27 semanas conforme a Tabela 13.
Tabela 13- Nascimentos por ocorrência entre 22 e 27 semanas de gestação segundo peso ao
nascer de acordo com o mês do nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
do nascimento

Menos de 500g

500 a 999g

1000 a 1499 g

Total

Janeiro

-

3

-

3

Fevereiro

1

-

-

1

Março

-

2

1

3

Abril

-

4

1

5

Maio

-

2

-

2

Junho

-

-

1

1

Julho

-

1

-

1

Agosto

-

1

-

1

Setembro

-

1

-

1

Outubro

-

1

-

1

15

3

19

Total
1
Fonte:
MS/SVS/
DASIS - Sistema de
Informações sobre
Nascidos Vivos –
SINASC

Relacionando o número de nascimentos entre 28 e 31 semanas, verificou-se que
95,23% dos bebês nasceram com peso entre 1000 e 2499g (Tabela 14).
Tabela 14- Nascimentos por ocorrência entre 28 e 31 semanas de gestação segundo peso ao
nascer de acordo com o mês do nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês do nascimento

500 a 999g

1000 a 1499 g

1500 a 2499 g

Total

Janeiro

-

3

3

6

Março

-

4

2

6

Maio

-

1

-

1

Junho

1

-

2

3

Julho

-

1

-

1

Setembro

-

-

1

1
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Dezembro

-

Total
1
Fonte:
MS/SVS/
DASIS - Sistema de
Informações
sobre
Nascidos Vivos –
SINASC

1

2

3

10

10

21

Considerando entre 32 e 36 semanas de gestação, a maioria, 43,45%, nasceu com peso
entre 1500 e 2499g (Tabela 15).
Tabela 15- Nascimentos por ocorrência entre 32 e 36 semanas de gestação segundo peso ao
nascer de acordo com o mês do nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.
Mês
do nascimento 1000 a 1499 g 1500 a 2499 g 2500 a 2999 g 3000 a 3999 g 4000g e mais

Total

Janeiro

-

3

6

5

-

14

Fevereiro

-

9

4

6

-

19

Março

1

14

7

6

-

28

Abril

-

6

10

3

-

19

Maio

1

12

8

2

-

23

Junho

1

8

13

3

-

25

Julho

-

7

18

-

1

26

Agosto

-

12

4

3

-

19

Setembro

-

3

3

1

-

7

Outubro

1

11

5

3

-

20

Novembro

-

11

2

1

-

14

Dezembro

-

7

11

3

2

23

Total

4

103

91

36

3

237

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos- SINASC

Após o nascimento, o infante inicia seu desenvolvimento, que está diretamente
relacionado ao peso de seu nascimento que é fator de risco para complicações neonatais quando
for abaixo de 2500g e considerado macrossômico quando for acima de 4000g (DATASUS).
O peso ao nascer é um parâmetro mundial que é aferido na primeira hora após a
nascença e é utilizado para avaliar as condições de saúde do recém-nascido. Esse critério é
importante, pois alerta os profissionais sobre o risco de morbimortalidades, reflete as condições
nutricionais da gestante e do neonato e tem influência direta no crescimento da criança e nas
condições de saúde do indivíduo na vida adulta (Tourinho e Reis, 2012).

3.6 NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS PREMATUROS DE ACORDO COM O TIPO DE
ANOMALIAS CONGÊNITA
Ao se examinar o tipo de anomalia congênita entre 22 e 27 semanas de gravidez,
verificou-se que a maioria dos bebês, 89,47%, nasceu sem anomalias ou ela não foi informada
de acordo com a Tabela 16.
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Tabela 16- Nascimentos por ocorrência entre 22 e 27 semanas de gestação segundo o tipo
de anomalia congênita de acordo com o mês de nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.

Mês do nascimento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Total
Fonte:
MS/SVS/
DASIS - Sistema de
Informações sobre
Nascidos Vivos –
SINASC

Outras malformações
do
aparelho
geniturinário
1
1

Outras malformações
e
deformações
congênitas aparelho
osteomuscular
1
1

Sem
anomalia congênita/
não informado
3
1
2
5
2
1
1
1
1
17

Total
3
1
3
5
2
1
1
1
1
1
19

Do total de nascimentos com 28 a 31 semanas de gestação indicados na Tabela 17,
90,47% nasceram sem nenhum tipo de anomalia ou ele não foi informado.
Tabela 17- Nascimentos por ocorrência entre 28 e 31 semanas de gestação segundo o tipo
de anomalia congênita de acordo com o mês de nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.

Mês
do nascimento
Janeiro
Março
Maio
Junho
Julho
Setembro
Dezembro
Total
Fonte:
MS/SVS/
DASIS - Sistema de
Informações sobre
Nascidos Vivos –
SINASC

Outras
malformações
e deformações
congênitas aparelho
osteomuscular
1
1

Outras
malformações
congênitas
1
1

Sem anomalia
congênita/não
informado
6
4
1
3
1
1
3
19

Total
6
6
1
3
1
1
3
21

Da mesma forma, a maior parte dos bebês, 98,31%, nasceu sem nenhum tipo de
anomalia congênita entre 32 e 36 semanas de gravidez (Tabela 18). Totalizando 237 nascimentos
prematuros, sendo que o mês de maior ocorrência foi o de março com 28 nascimentos.
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Tabela 18- Nascimentos por ocorrência entre 32 e 36 semanas de gestação segundo o tipo
de anomalia congênita de acordo com o mês de nascimento. Rio do Sul, SC, 2017.

Mês
do nascimento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Fonte: MS/SVS/
DASIS - Sistema
de Informações
sobre Nascidos
Vivos – SINASC

Outras
malformações
congênitas do
sistema nervoso
1
1

Outras
malformações
do aparelho
geniturinário
1
1

Outras
malformações
e deformações
congênitas
aparelho
osteomuscular
1
1
2

Sem anomalia
congênita/não
informado
14
19
28
19
23
25
23
19
7
19
14
23
233

Total
14
19
28
19
23
25
26
19
7
20
14
23
237

Outro fator que influencia no desenvolvimento biopsicossocial infantil é a ocorrência
de anomalias congênitas, as quais são defeitos funcionais ou estruturais presentes no momento
do nascimento ou que se manifestam em períodos posteriores da vida (Santos e Dias, 2005).
As causas das anomalias estão ligadas a eventos que precedem ao nascimento, por exemplo,
condições hereditárias (genéticas), exposição a substâncias (medicamentos, álcool e drogas
ilícitas), infecções (citomegalovírus, rubéola e toxoplasmose) e radiações, sendo na maioria das
vezes por razões desconhecidas (Arruda, Amorin e Souza, 2008).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo revelou que entre os nascidos vivos de 22 a 36 semanas de gestação, a maioria,
52,34%, das mães realizou pré-natal mais que adequado. Nessa perspectiva, salienta-se que a
atenção à saúde da mulher parece funcionar de modo efetivo, posto que o pré-natal é um direito
assegurado pelo SUS. O cuidado com as gestantes gera desfechos favoráveis durante a gravidez
e a perinatalidade, podendo, inclusive, diminuir as ocorrências de partos prematuros.
Nesse sentido, tendo a universalidade, a equidade e a integralidade como princípios
filosóficos, o SUS atua na atenção primária à saúde e trabalha com as diferenças e desigualdades
da população, nesse caso, as mulheres. Assim, considerando essa diversidade de condições e
determinações, a pesquisa constatou que 59,20% tinha grau de instrução de 8 a 11 anos de
escolaridade, ou seja, com ensino fundamental completo e médio incompleto, e a maior parte
delas, 23,82%, tiveram seus filhos entre 30 e 34 anos de idade. Isso mostra que a maioria das
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mulheres Rio-sulenses não se enquadram na faixa etária extrema para se ter filhos, resultado
que pode ser dedicado a resolutividade da Atenção Primária à Saúde.
Quanto ao tipo de parto escolhido, sobressaiu-se o cesáreo com 60,64%, enquanto que
o vaginal foi realizado por 39,35% das mulheres. O parto a ser realizado é aquele que satisfaz
as necessidades tanto da mãe quanto do bebê e é essencial que se garanta a humanização nesse
momento, pois a chegada de um ser humano marca o início de uma nova história. Ademais,
por meio de métodos humanizados é possível a construção do vínculo imediato entre a mãe
e seu filho. A Rede Cegonha, instituída em 2011, é uma ação do SUS que visa assegurar à
mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério. Bem como, garante à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao
desenvolvimento saudáveis. Seguindo essas disposições, o Ministério da Saúde recomenda o
parto natural por meio da elaboração de diretrizes para assistência ao parto normal para serem
utilizadas na rede de saúde brasileira.
O cuidado com o bebê desde sua concepção faz com que ele nasça e se desenvolva
de modo mais saudável. Sobre o peso do nascimento, 40,79% das crianças nasceram com
peso entre 1500 e 2499g, tendo baixo peso ao nascer. Em relação às anomalias congênitas,
97,11% bebês não apresentaram anomalia congênita ou ela não foi informada. Esses aspectos
estão diretamente ligados ao desenvolvimento infantil e seu aprendizado, por isso, a luta pela
realização adequada do pré-natal, cuidando da mãe e de seu bebê, traça destinos favoráveis para
a vida de ambos.
O total de nascidos prematuros entre 22 e 36 semanas no município de Rio do Sul foi
de 277 crianças, e o mês de maior ocorrência foi o de março com 34 nascimentos. Mesmo que
o município tenha IDH alto e baixa mortalidade infantil, o índice de prematuridade é alto se
comparado com as taxas mundiais, brasileiras e estaduais. O fator que pode estar relacionado
a esse acontecimento é a preferência por parto cesárea, bem como pela eletividade do mesmo,
conferindo à cidade altos índices de nascimentos prematuros.
Desse modo, podem ser elaborados novos estudos que relacionem o número de
nascimentos prematuros com outros fatores que interferem nesses índices, principalmente, os
relacionados com a genitora, como o estado civil, o uso de drogas, a violência doméstica, o
desemprego e as condições socioeconômicas.
A Atenção Primária à Saúde oferece o pré-natal desde o primeiro contato da gestante
com a rede. Assim, podem ser pensadas e efetivadas ações da Estratégia da Saúde da Família
que orientem e conscientizem acerca do tipo de parto e que respondam às diretrizes da Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), para que sejam melhorados esses
índices e a qualidade de vida das crianças e das mulheres.
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GASTRONOMIA HOSPITALAR1
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RESUMO
A gastronomia é a arte de preparar e cozinhar alimentos, não somente de forma técnica, mas também de forma
harmoniosa e agradável, e está diretamente ligada à nutrição. O conhecimento das técnicas gastronômicas
é muito importante ao profissional de nutrição, utilizando-as como forma de aumentar a aceitabilidade das
refeições planejadas e atingir o objetivo da alimentação saudável com prazer. No âmbito hospitalar, a gastronomia
proporciona uma melhor aceitação do paciente à dieta proposta pelo nutricionista hospitalar. O presente artigo
conta com a elucidação e exposição acerca dos temas da gastronomia e nutrição tal como a relação entre ambas. Por
conseguinte, discorre-se sobre a atuação do profissional da nutrição dentro do cenário da nutrição e gastronomia
hospitalar. A metodologia baseia-se em uma revisão narrativa da literatura por intermédio de livros e artigos
científicos, com os descritores gastronomia hospitalar, nutrição hospitalar e alimentação hospitalar, no Google
acadêmico e Scielo. A pesquisa compilou estudos que, de maneira geral, demonstram que pacientes se sentem
melhor quando a refeição é mais agradável tanto aos olhos quanto à boca.
Palavras-chave: Gastronomia. Nutrição. Hospital.
ABSTRACT
Gastronomy is the art of preparing and cooking food, not only in a technical way, but also in a harmonious
and pleasant way, and is directly linked to nutrition. Knowledge of gastronomic techniques is very important to
the nutrition professional, using them as a way to increase the acceptability of planned meals and achieve the
goal of healthy eating with pleasure. In the hospital context, gastronomy provides better patient acceptance of
the diet proposed by the hospital nutritionist. This article has the elucidation and exposition about the themes
of gastronomy and nutrition as well as the relationship between both. Consequently, we discuss the role of the
nutrition professional within the hospital nutrition and gastronomy scenario. The methodology is based on a
narrative review of the literature through books and scientific articles, with the descriptors hospital gastronomy,
hospital nutrition and hospital food, in Google academic and Scielo. The research compiled studies that, in general,
demonstrate that patients feel better when the meal is more pleasing to both the eyes and the mouth.
Keywords: Gastronomy. Nutrition. Hospital.

1 INTRODUÇÃO
No momento em que o paciente se encontra internado ele necessita de uma alimentação
que o auxilie no seu processo de recuperação. A alimentação hospitalar vem carregada de um
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estigma. A expressão “comida de hospital” é comumente utilizada com um sentido pejorativo,
associada a uma comida insossa, o que faz com que o paciente já tenha um receio a respeito
deste tipo da alimentação que lhe será oferecida. A gastronomia hospitalar entra como uma
solução para melhorar a aceitação da dieta terapêutica pelos pacientes, fazendo assim com que
se recuperem mais rápido e de forma mais agradável. Mas também é um desafio, pois existem
muitas variáveis a ser consideradas por conta do estado de saúde individual de cada paciente,
seja ela física ou psicológica. O objetivo deste artigo foi apresentar a gastronomia hospitalar
como aliada na recuperação de pacientes hospitalizados e sua relação com a nutrição.

2 METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão narrativa da literatura por
intermédio de livros e artigos científicos, com os descritores gastronomia hospitalar, nutrição
hospitalar e alimentação hospitalar. A busca de referências para o trabalho foi realizada na
base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e também no Google acadêmico
e Scielo. Foi realizada busca de conceitos em livros acadêmicos, e foram selecionados para o
desenvolvimento desta pesquisa artigos no idioma português.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A GASTRONOMIA
A gastronomia é a arte de preparar e cozinhar alimentos. Porém, não está atrelada
unicamente ao ato de cozinhar, de preparar pratos harmoniosos e bonitos aos olhos; mas sim,
também sobre a utilização de técnicas, criações e misturas de ingredientes(CONZO; TANAKA,
2018).
A arte gastronômica é tida como algo criado pelos humanos, que foi evoluindo e
se adaptando com as características de cada época, acompanhando e auxiliando em várias
situações, como na recuperação de alguma doença, por exemplo. Também, é válido citar que
a gastronomia trata do modo de preparo dos alimentos, às técnicas utilizadas, às maneiras de
se portar à mesa, desde o tipo de serviço escolhido até o ritual das refeições de maneira geral.
Deste modo, pode-se afirmar que a gastronomia tem grande importância em vários aspectos
da sociedade, estando intimamente ligada à cultura e aos costumes. No que tange o universo
da gastronomia, encontra-se também as práticas culinárias, que tem como objetivo facilitar a
digestão dos alimentos, através das técnicas de preparo, tornando-os ainda mais saborosos e
atraentes, pois a alimentação deve ser apetitosa para aquele que irá se alimentar.
A gastronomia se origina da necessidade das pessoas se alimentarem (BRAUNE;
FRANCO, 2012) pois está ligada à nutrição que o corpo nos exige e ao que o alimento nos
oferece, ao passo que:
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O ato de se alimentar não é apenas biológico, mas é também social e cultural. Possui
um significado simbólico para cada sociedade, e para cada cultura. É fator de diferenciação cultural, uma vez que a identidade é comunicada pelas pessoas também através
do alimento, que reflete as preferências, as aversões, identificações e discriminações.
(PETRINI, 2006)

Visto isso, o fato do Brasil ter sido colonizado majoritariamente pelas culturas
portuguesas, indígenas e africanas e, mais tarde, por descendentes alemães e chineses, cada
povo trouxe consigo hábitos alimentares, ou técnicas próprias de gastronomia.
Os portugueses trouxeram e implantaram os modos de preparo dos alimentos, como por
exemplo a fritura e o refogar de alguns produtos. Trouxeram os bolos, os doces e as sobremesas.
Os escravos africanos trouxeram seus hábitos alimentares e especiarias advindas da região
africana, bem como cocos e o azeite-de-dendê. Descobriram a Cachaça, criaram a feijoada. Os
indígenas nativos, por sua vez, utilizavam aquilo que a terra lhes oferecia: mandioca, milho,
pimentas, peixes, animais e os mais variados frutos existentes no território.
Partindo deste princípio, os hábitos alimentares e gastronômicos são marcados pela
disponibilidade dos alimentos existentes em determinado local e pelas culturas que dali fazem
parte. As pessoas cozinhavam com o que dispunham e faziam daquilo a sua alimentação
habitual, ou seja, cada povo estabelece a sua identidade gastronômica e cultural.
Neste cenário, considerando o berço da cultura gastronômica brasileira, podemos
afirmar que a dimensão social e cultural da gastronomia determinou incorporá-la ao complexo
emaranhado das políticas de patrimônio cultural (SCLUTER, 2003, p. 69), pois cada povo é
único e exige um olhar próprio a respeito dela.
Ao pensar em Gastronomia:
É importante assinalar que em gastronomia o trabalho da cozinha está indissoluvelmente associado ao do serviços às maneiras, à mesa assim como a dimensão de ritual
da refeição. E porque gastronomia é reflexo da cultura de um povo, os pratos o serviço
o comportamento à mesa diferem de cultura para cultura por vezes de bairro para
bairro (BRAUNE; FRANCO, 2012).

Isto é, ao olhar para uma prática gastronômica/culinária devemos olhar para os
indivíduos que a fazem, sem o subjugamento e, sim, buscando entender quais são as suas
origens e os seus significados, pois desta forma:
A gastronomia nos conduz a um saber interdisciplinar e complexo. Interessar-se por
“tudo aquilo que é relativo ao homem enquanto ser que se nutre” exige conhecimentos
nos domínios da antropologia, da sociologia, da economia, a química, a agricultura,
a ecologia, a medicina, os saberes tradicionais e as tecnologias modernas. (PETRINI,
2006, s.p.)

A gastronomia é mais ampla do que se imagina ser. Relacioná-la somente com o
preparo de um determinado alimento retrata desconhecimento sobre a área, considerando ser
uma definição extremamente rasa, já que a gastronomia pode ser vista como uma arte ou ciência
que exige conhecimento e técnica de quem a executa e formação do paladar de quem a aprecia
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(BRAUNE; FRANCO, 2012, s.p.) E esta arte se desenvolve graças a função de socialização e
de prazer relacionadas a alimentação.

3.2 A NUTRIÇÃO
Até 1785, quando a Marinha Inglesa perdeu grande parte dos seus soldados devido
a deficiência de vitamina C, durante as longas viagens de suas tropas, a alimentação não era
utilizada para avaliar a saúde da população e, somente após 1900, passou a ser tratada como
uma ciência relacionada aos aspectos de saúde e bem-estar (PALERMO, 2014). Candido et
al. (2019), afirmam que, apesar da importância da ciência nutricional, a mesma é reconhecida
muito recentemente (CANDIDO et al, 2019)..
Na literatura existem várias definições para o termo nutrição ou ciência nutricional.
Todavia, muitas vezes, as mesmas se limitam ao sentido fisiológico, nem sempre abrangendo
todos os aspectos que ela pode representar, ou mesmo, contextualizando-a temporalmente,
conforme destacado:
Enquanto ciência, a nutrição é a disciplina que estuda os alimentos e a sua utilização
pelo organismo, sendo um elemento-chave para a saúde, pois algumas doenças estão
diretamente relacionadas com a ingestão de determinados alimentos. A importância
de uma boa nutrição não é uma ideia nova, haja vista que, em 400 a.C., Hipócrates
já afirmava que o alimento era o primeiro remédio do ser humano (SOUZA, 2016, p.
12).

Já, Dovera (2017), apresenta a nutrição como um processo que envolve 3 fases:
alimentação; metabolismo e; excreção, resultando em um conjunto de funções que são
necessárias para a manutenção da vida. Ressalta-se que não se trata de uma função, mas da
resultante do conjunto de funções harmônicas e solidárias entre si, com o objetivo de manter a
integridade normal da matéria e assegurar a manutenção da vida.
Palermo (2014) afirma que a ciência nutricional é o estudo de todos os mecanismos
necessários para a manutenção da vida dos seres vivos. Outro aspecto que enfatiza-se a atenção
é o fator de confusão entre a distinção de alimentação e nutrição, conforme explica Guedes:
Alimentação constitui procedimento em que predomina o desejo de satisfação sobre
o de necessidade, podendo ser considerada uma arte. Ao passo que nutrição, por estarem implícitos conhecimentos quanto aos princípios que regulam os nutrientes, tem
mais a ver com investigações e evidências científicas (GUEDES, 2003, p.165).

3.3 RELAÇÃO ENTRE A GASTRONOMIA E A NUTRIÇÃO
De acordo com Martins et al. (2018) ambas as ciências estão relacionadas a
alimentação do ser humano, mas apresentam também uma grande diferença. A gastronomia atua
principalmente no preparo e nos aspectos sensoriais, já a nutrição estuda o efeito da alimentação
e dos nutrientes no organismo, acrescentando:
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Para os profissionais da nutrição é muito importante o conhecimento e a utilização
de conceitos gastronômicos, especialmente sobre ingredientes e novas formas de utilização, bem como das técnicas culinárias mais refinadas, como forma de aplicar os
seus conhecimentos técnicos de modo mais palatável, tornando a aceitabilidade das
refeições maior e, portanto, atingindo o objetivo de que as pessoas se alimentem com
prazer (MARTINS et al., 2018, p .287)

A aliança entre a nutrição e a gastronomia resume-se como condição essencial para
um cuidado integralizado na alimentação humana quando se busca o bem-estar e a saúde, tendo
como premissas combinações de alimentos nutritivos que estejam inseridos na cultura local.

3.4 GASTRONOMIA HOSPITALAR
A gastronomia hospitalar é um desafio para os profissionais de nutrição. Considerando
seus mais diversos aspectos, o nutricionista deverá respeitar as exigências da prescrição dietética
(geral, líquida, pastosa etc.), segundo as patologias apresentadas e, ao mesmo tempo, oferecer
uma refeição atrativa e saborosa capaz de contribuir para recuperação e bem-estar do indivíduo
hospitalizado (KOVACS; DIAS 2018).
No âmbito hospital, a gastronomia serve como ferramenta para melhorar a aceitação do
paciente à dieta proposta pelo nutricionista hospitalar e faz parte de uma técnica de hospitalidade
para que o paciente se sinta como um hóspede bem assistido no que diz respeito à alimentação
(CANDIDO et al., 2019).
Uma pesquisa realizada na ala da maternidade de um hospital catarinense da rede
privada, fez uma intervenção gastronômica nas refeições oferecidas, trazendo às refeições
uma melhor apresentação e deixando-as mais palatáveis ao acrescentar ervas aromáticas. Tais
intervenções resultaram em um aumento do apetite dos pacientes e, assim,uma melhor aceitação
a dieta oferecida (SILVA; MAURÍCIO, 2013).
É comum o relato de que comida de hospital não é atrativa. Entretanto, há uma constante
busca pela satisfação do paciente, criando uma balança com aquilo que é necessário para o bemestar e aquilo que o agrade, resultando em um melhor caminho para o tratamento. Deste modo,
evita-se ao máximo a desnutrição dos hospitalar. Pois, uma vez que o mesmo necessita estar
em um ambiente que não lhe é familiar e em grande parte dos casos, não estão bem, ter uma
alimentação que não lhe é palatável não colabora para uma boa evolução. O ato de alimentar-se
vai muito além do simples ato de “comer”. Ele vem ao encontro de questões emocionais, da
cultura, do afeto. Em relação à prática clínica, é ressaltado a presença de um plano alimentar
exclusivo, nele é possível construir algo que supra as necessidades do paciente, abrangendo
os conhecimentos, técnicas e estilo de vida. Neste sentido, o “comfort food” é uma vertente
mais leve que pode ser aderida, onde sua principal característica é a simplicidade, podendo ser
especialmente interessante em determinadas condições agravos (LARA e NATACCI, 2018)

3.5 ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NA ÁREA HOSPITALAR

O nutricionista no âmbito hospitalar tem como função promover o atendimento
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clínico individual para cada paciente, buscando uma dieta adequada de acordo com as suas
necessidades, seguindo o que a equipe multiprofissional do hospital propôs.
Dentro da avaliação em pacientes internados, é recomendado que a triagem nutricional
seja feita de forma correta e que seja realizada a identificação antecipada do paciente hospitalizado
com risco de desnutrição, com o intuito de prever o risco nutricional daquele paciente admitido e
assim definir o tipo de protocolo nutricional a ser realizado. Uma vez que, a avaliação do estado
nutricional é um processo sistemático, sendo o primeiro passo da assistência nutricional, e tem
como objetivo obter informações adequadas, a fim de identificar problemas ligados à nutrição
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NUTROLOGIA, 2011, p.3).
A avaliação nutricional é um procedimento dinâmico, via anamnese e/ou comparações
de dados obtidos por exames laboratoriais e, a partir disso, o profissional da nutrição realiza a
prescrição dietética cumprindo as seguintes etapas:
• Considerar o cliente-paciente globalmente, respeitando as suas condições clínicas,
individuais, socioeconômicas, culturais e religiosas;
• Ler a analisar todos os dados do prontuário;
• Realizar a avaliação nutricional;
• Verificar a aceitação alimentar;
• Alterar a consistência e o fracionamento da refeição, quando necessário [...] (CANDIDO et al., 2019, p. 82)

Além de levar em consideração os pontos citados anteriormente, o nutricionista, bem como também toda a equipe multidisciplinar, deve acolher o paciente através da alimentação, considerando que
este já esteja longe de casa, em um local desconhecido, dividindo um quarto com pessoas desconhecidas
e, na maioria das vezes, em condições de saúde desfavoráveis (CANDIDO et al., 2019).

4 CONCLUSÃO
Ao final deste trabalho pode-se entender melhor as origens e os conceitos da gastronomia
e da nutrição e a relação entre essas duas áreas.
Mostrou-se também que o papel do nutricionista na área hospitalar é de grande
importância para a recuperação dos pacientes, mas para isso, é necessário que sejam seguidas
todas as orientações da equipe de saúde. Neste sentido, viu-se que a gastronomia hospitalar
pode ser uma grande aliada, uma vez que humaniza o atendimento e a relação do paciente para
com os alimentos.
Apesar dos desafios desta área, já que a gastronomia hospitalar ainda é pouco utilizada
e estudada, e nem todos os hospitais e profissionais estão preparados para a implantação desta
modalidade de dietoterapia, com este estudo foi possível considerar-se várias designações
minimamente já relatadas, de modo que prevê-se que ao aliar-se tais dados possamos ter
inúmeros benefícios para pacientes hospitalizados e, consequentemente, à sociedade como um
todo.
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O IMPACTO PSICOLÓGICO DA DEPRESSÃO NA VIDA DOS ESTUDANTES
DE MEDICINA1
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RESUMO
A depressão é uma condição médica caracterizada como um transtorno do humor complexo de origem multifatorial.
É uma doença comum nos estudantes de medicina, sendo associada, muitas vezes, à incompetência funcional
e a degradação da saúde física e mental do ser. O objetivo desta pesquisa foi identificar produções científicas
sobre a saúde mental dos estudantes de graduação de cursos de Medicina no Brasil. Trata-se de uma revisão
narrativa de literatura de artigos publicados entre os anos de 2016 a 2020. Os termos utilizados para pesquisa
foram: depressão, estudante, medicina e saúde. As referidas revistas foram encontradas em plataformas de buscas
de artigos científicos como Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline) via PubMed,
Medline via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Os 10 artigos escolhidos remetem uma similaridade no
objetivo principal do estudo e levam em consideração pontos importantes como a prevalência dos sintomas e
indícios depressivos, a qualidade de vida e a saúde mental. Os resultados do presente estudo demonstram que 48%
da amostragem analisada, sendo todos estudantes de medicina, possui indícios depressivos, de leve, moderada e
grave intensidade, considerando todas as fases do curso. Ao compará-las, notou-se que há uma maior presença
de sinais e sintomas depressivos entre estudantes do 3º e 5º ano do curso de Medicina. Tal dado, demonstra alta
prevalência desse transtorno psicológico no meio acadêmico. Dessa forma, é fulcral a discussão sobre a saúde
mental do estudante de medicina e/ou profissional de saúde para que, de forma precoce, estimule-os a reconhecer
seus limites e desenvolver estratégias necessárias ao autocuidado. A aplicação dessas medidas preventivas visa
evitar o surgimento e/ou agravamento dessa doença, assim como a conclusão do ato suicida em última instância.
Palavras-chave: Depressão. Estudante. Medicina. Saúde.
ABSTRACT
Depression is a medical condition characterized as a complex mood disorder of multifactorial origin. It is a
common disease in medical students, and is often associated with functional incompetence and degradation of the
physical and mental health of the being. The objective of this research was to identify scientific productions on
health, from undergraduate medical students in Brazil. This is a narrative literature review of articles published
between the years 2016 to 2020. The terms used for research were: depression, student, medicine, and health.
These journals were found on scientific article search platforms such as Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (Medline) via PubMed, Medline via Virtual Health Library (VHL), Scientific Electronic Library
Online (Scielo), and Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (Lilacs). The 10 articles chosen
refer to a similarity in the main objective of the study and take into account important points such as the prevalence
of depressive symptoms and signs, quality of life, and mental health. It is concluded with the present study that
a 48% of the analyzed sample, being all medical students, has signs of depression that can range from the mild,
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moderate, and severe intensity, considering all phases of the course. When comparing them, it was noted that there
is a higher incidence of depressive signs and symptoms between the 3rd and 5th year medical school students.
Such data shows a high prevalence of this psychological disorder in the academic environment. Thus, it is crucial
to discuss the mental health of medical students and/or health professionals so that, at an early stage, it encourages
them to recognize their limits and develop strategies necessary for self-care. The application of these preventive
measures aims to prevent the onset and/or worsening of this disease, as well as the conclusion of the suicide act
as a last resort.

Keywords: Depression. Student. Medicine. Health.

1 INTRODUÇÃO
A depressão é uma doença complexa, que se apresenta como um transtorno do humor de
origem multifatorial (CYBULSKI e MANSANI, 2017). Os sintomas do transtorno depressivo, de
acordo com Manual Diagnóstico e Estatístico deTranstornos Mentais (DSM-V), são principalmente:
episódios de humor deprimido; perda de interesse e prazer por quase todas as atividades; alterações
no apetite ou peso; alterações do sono; atividade psicomotora agitada ou retardada; diminuição
da energia; sentimentos de desvalia ou culpa; dificuldade para pensar, concentrar-se ou tomar
decisões ou pensamentos recorrentes sobre morte ou ideação suicida, planos ou tentativas de
suicídio. Tais alterações comportamentais comprometem a funcionalidade e capacidade do
indivíduo em inúmeras esferas. (American Psychiatric Association, 2014; SILVA, et al., 2019).
O início da vida universitária coincide com um período psicossocial de muitas
modificações, que possuem grande importância para o desenvolvimento humano
(AQUINO, CARDOSO e PINHO, 2019). O acadêmico de medicina é exigido quanto
às responsabilidades, postura, calmaria e sanidade em situações adversas. Dessa forma,
tanto o estudante quanto os médicos, muitas vezes abdicam de seu próprio bem-estar para
fazer o do outro, resultando em exaustão e longas jornadas de trabalho (ROCHA, et al.,
2019). É evidente o aparecimento de sintomas depressivos nesses acadêmicos ao longo da
sua formação, os quais, por conviverem precocemente com a dor humana, podem ter maior
probabilidade de desenvolver quadros depressivos (CYBULSKI e MANSANI, 2017).
A depressão é a segunda doença crônica não transmissível mais prevalente no Brasil
(GUEDES, et al., 2019). Há cerca de 5,8% da população sofre dessa morbidade, taxa acima
da média global, que é de 4,4%. Isso significa que quase 12 milhões de brasileiros sofrem
com a doença, colocando o país no topo do ranking no número de casos de depressão na
América Latina, segundo a World Health Organization (2017). ROCHA, et al. (2019) mostra
que uma média de 30 a 57% dos estudantes de medicina apresentam algum transtorno de
humor ou estresse e, destes, apenas 8 a 15% procuram ajuda de um profissional da saúde.
Como agravante da depressão, tais estudantes apresentam altos índices de
ideação suicida e concretização do ato em si. Um estudo mostra que a incidência
de suicídios entre estudantes de medicina é 4 a 5 vezes maior quando comparada
à média da população em geral da mesma faixa etária (GUEDES, et al., 2019).
As informações apresentadas sugerem a importância de haver mudanças
curriculares, no quesito de disponibilizar mais tempo hábil para fortalecimento da
saúde mental dos estudantes de medicina, alinhadas às mudanças de paradigma na
formação e na cultura da Instituição de Ensino Superior (IES). Valorizando, assim,
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as dimensões educacionais, sociais, econômicas, culturais, subjetivas e éticas da
saúde. (OLIVEIRA, 2014; SIMESP, 2017; BARBOSA, FEY e TEIXEIRA, 2018).
Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi identificar produções científicas sobre a saúde
mental dos estudantes de graduação de cursos de Medicina no Brasil de 2016 a 2020, dando ênfase
na discussão acerca do desgaste psicológico gerado durante a vida acadêmica.
A partir do
levantamento de dados dessa pesquisa, outros trabalhos podem ser realizados a fim de demonstrar
a alta prevalência de estudantes de medicina com transtornos psicológicos; de forma que, faz-se
necessário reconhecer-se a árdua rotina enfrentada durante a formação do profissional médico,
bem como valorizar medidas de enfrentamento para que esta jornada seja saudável e produtiva.

2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, definida como aquela em
que resultados de pesquisas sobre um certo assunto são analisados e sintetizados, com o propósito de
aprofundar o conhecimento sobre uma temática específica. Este estudo é baseado em uma revisão
narrativa de literatura acerca do impacto psicológico do curso de medicina na vida dos estudantes.
A varredura teórica contemplou os anos de 2016 a 2020, contemplando artigos brasileiros.
Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: depressão, estudante, medicina e saúde. As referidas
revistas foram encontradas em plataformas de buscas de artigos científicos como Sistema Online
de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline) via PubMed, Medline via Biblioteca Virtual
de Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), tendo a busca de dados ocorrida em Agosto de 2020.
A análise de 10 artigos, respeitando os critérios de elegibilidade, contemplou as
seguintes variáveis: objetivos, métodos e resultados da pesquisa; formação e filiação
dos autores e revista, ano e idioma de publicação. A revisão de dados foi realizada por
três acadêmicas do curso de medicina e foi constituída por cinco etapas principais:
análise bibliométrica e preparação das informações, transformação do conteúdo
em unidades, classificação das unidades em categorias, descrição e interpretação.
Após a pré-seleção bibliográfica de 25 artigos, por meio da leitura dinâmica
dos resumos, foi realizada uma segunda análise minuciosa das publicações para
decidir inclusão ou exclusão de acordo com critérios preestabelecidos. Foram
excluídos oito artigos com amplo viés, onde abordavam tanto os estudantes de
medicina quantos de outros cursos da área da saúde, além dos cinco que não estavam
no período de tempo proposto e dois cujos resumos se apresentavam indisponíveis.
Os dados coletados foram organizados em tabelas e analisados considerando as
proximidades entre os temas e o diálogo com outros estudos científicos.

3 RESULTADOS OBTIDOS
Para a caracterização da amostra, verifica-se que a partir da totalidade dos 10 artigos
analisados na presente narrativa, os dados indicam que dois estudos foram publicados no ano
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de 2017, três em 2018, três em 2019 e dois em 2020. Em relação ao idioma todos são na língua
portuguesa. Ainda constata-se que, 60% foram realizados em universidade privada e 40% em
universidades públicas. Acerca do método de pesquisa, 100% dos estudos se caracterizamse de cunho quantitativo e, de modo geral, buscava em seus objetivos e resultados analisar a
prevalência e o impacto da depressão na vida dos estudantes de medicina durante a sua formação.
Quadro 1: Características dos estudos selecionados
TÍTULO

AUTORES

FILIAÇÃO DOS
AUTORES

REVISTA DE
PUBLICAÇÃO

ANO

OBJETIVO DA
PESQUISA

1- Prevalência
de Sintomas
Depressivos em
Acadêmicos de
Medicina da
Universidade de
Itaúna - MG

M. P. S.

Revista Ciência e
Estudos Acadêmicos
de Medicina

2017

T. F. S.

Universidade do
Estado de Minas
Gerais (UEMG)

R. S. B. S.

Belo Horizonte

Descrever a
prevalência de sintomas
depressivos entre os
estudantes de Medicina
da Universidade de
Itaúna,
no Centro-Oeste
mineiro.

2 - A prevalência
de sintomas
de depressão e
ansiedade entre os
estudantes
de medicina:
um estudo
multicêntrico no
Brasil

F. B. M.

Faculdade de
Medicina da
Universidade de
São Paulo

Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações
da USP

2017

O objetivo deste
estudo foi avaliar a
prevalência de sintomas
de depressão e ansiedade
em estudantes
de medicina brasileiros
e sua associação com
fatores pessoais e
institucionais.

3- Análise
transversal
de sintomas
depressivos
em estudantes
de medicina:
prevalência no
primeiro ano de
graduação.

I. G.
et. al

Revista PsicoFAE:
Pluralidades em
Saúde Mental

2018

Avaliar a saúde
mental de estudantes
de Medicina de uma
universidade em
Curitiba-PR,
matriculados no
primeiro ano do curso
de 2018, e correlacionar
dados sociodemográficos
com a
presença de sintomas
depressivos.

4- Estigma
em relação à
depressão entre
estudantes de
medicina da
universidade
do sul de Santa
Catarina

E. B. V.
et. al

Revista UNIFASC

2018

Avaliar a prevalência
e os fatores associados
ao estigma em relação
à depressão entre
estudantes de medicina,
mais precisamente
em relação à distância
social de indivíduos
com esse diagnóstico,
além do possível papel
moderador da empatia
na redução do risco de
distanciamento social de
pessoas com depressão.

P. Z. T.

São Paulo

Universidade
Positivo
Curitiba

Universidade
do Sul de Santa
Catarina –
UNISUL,
Palhoça
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5 - Qualidade
de vida e o
desenvolvimento
de depressão e
ansiedade em
estudantes de
medicina de uma
instituição de
ensino da
Amazônia.

A. A. L. M.
et. al

6 - Sintomas de
depressão em
universitários de
medicina.

D. R. A.

Faculdade
Metropolitana
da Amazônia FAMAZ

Pará Research
Medical Journal

2018

Identificar e
compreender a
qualidade de vida e o
desenvolvimento de
depressão e ansiedade
em estudantes
de uma Instituição de
Ensino da Amazônia no
município de Belém,
estado do Pará, no ano
de 2017.

Boletim Academia
Paulista de Psicologia

2019

O objetivo deste
estudo foi verificar os
sintomas depressivos
nos universitários
de medicina de uma
instituição privada
localizada no norte de
Minas Gerais.

Pará Research
Medical Journal

2019

Determinar a prevalência
de indícios de depressão
e sua quantificação em
estudantes de Medicina
segundo
o Inventário de
Depressão de Beck.

Revista Eletrônica
Acervo Saúde

2019

Identificar em estudantes
de medicina, alterações
na qualidade de vida que
comprometam aspectos
psicossociais e
desencadear sintomas
depressivos; comparar
dados de metodologia
tradicional e ativa.

Revista Corpus
Hippocraticum

2020

Analisar a prevalência
dos sintomas depressivos
nos estudantes de
medicina da UNILAGO.

Revista Brasileira de
Educação Médica

2020 Português

Estimar
a prevalência de
sintomas depressivos
entre acadêmicos de
Medicina de uma
universidade com
métodos ativos
de aprendizagem e
investigar possíveis
associações
com variáveis
sociodemográficas.

Belém

R. A. C.
L. P.

Universitária de
Psicologia da
Faculdade de
Saúde
Ibituruna
Universidade
Estadual de
Montes Claros
Minas Gerais

7 - Prevalência
de indícios de
depressão em
estudantes de
medicina em
Belém, Pará

A. M. F. S.
et. al

8- Qualidade
de vida e
depressão: estudo
comparativo entre
etapas no curso
de medicina em
metodologia ativa.

L. N. R.
et. al

9-Prevalência
de sintomas
depressivos nos
estudantes de
medicina em
uma faculdade do
noroeste do estado
de São Paulo.

M. L. F.

10-Prevalência
de Sintomas
Depressivos em
Estudantes de
Medicina com
Currículo de
Aprendizagem
Baseada em
Problemas.

H. A. A. S.M.
et. al

Universidade do
Estado do Pará –
UEPA
Belém

Universidade
de Franca
(UNIFRAN)
São Paulo

G. A. L. C.

União das
Faculdades dos
Grandes Lagos
São Paulo

Universidade
Estadual de Feira
de Santana, Feira
de Santana.
Bahia

Fonte: Elaborado pelos autores (2020)
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Os 10 artigos selecionados remetem uma similaridade no objetivo principal do estudo
e levam em consideração pontos importantes referentes aos estudantes de medicina quanto a
prevalência dos sintomas e indícios depressivos, qualidade de vida e saúde mental, levando em
conta diferentes variáveis como sociodemográfica, cultura, ano letivo e metodologia de ensino.
Quadro 2: Resultado dos estudos
Título

Resultados

1

Do total de 60 participantes voluntários da pesquisa (N= 60), encontram-se 37 mulheres (61,7%)
e 23 homens (38,3%). O total da amostra foi dividido em cinco períodos referentes ao curso de
medicina, totalizando 12 alunos (20%) de cada, respectivamente (M= 3,00; DP= 1,42). Os resultados
encontrados na Escala de Depressão (BDI: M= 1,63; DP= 0,802) foram de 34 indivíduos em nível
mínimo (56,7%), 14 em nível leve (23,3%), 12 em nível moderado (20%) e zero em nível grave (0%).

2

De 1.650 estudantes selecionados aleatoriamente, 1.350 (81,8%) responderam todos os questionários
e foram incluídos no estudo. A prevalência de sintomas de depressão encontrada foi 41% (IDB > 9),
ansiedade estado 81,7% e ansiedade traço 85,6% (IDATE > 33). Ocorreu uma correlação positiva
entre os níveis de ansiedade estado (r=0,591, p<0.001) e traço (r=0,718, p<0.001) com os escores de
depressão. Os sintomas de depressão e ansiedade foram associados positivamente com os fatores sexo
feminino e localização da escola médica em capitais. Os estudantes com vulnerabilidade financeira
tiveram maiores escores de ansiedade-estado, mas não ansiedade-traço e depressão. Em relação às
condições de moradia, anos do curso e a natureza jurídica da escola, não foram encontradas diferenças
estatisticamente significantes. Os estudantes de medicina com níveis de sintomas de ansiedade e
depressão mais elevados discordaram mais que seus pares com as afirmações “Tenho acesso adequado
a atendimento psicológico” e “Existe um bom programa de apoio para estudantes estressados”.

3

Entre 100 estudantes pesquisados, predominou o sexo feminino (69%), solteiro (76%), que mora
com os pais (43%), com média de 19,48 anos. O uso de medicação contínua estava presente em 52%
e o uso de drogas atualmente era 10%. O rastreio demonstrou prevalência de sintomas depressivos
mínimos ou ausência de depressão (74%); no entanto, entre os demais (26%), as probabilidades de
depressão foram: 19% para leve, 5% para moderada e 2% para grave. Nesse grupo minoritário houve
associação com histórico de uso de drogas (p<05) e ao número de dependentes da renda familiar
(p<05). Os dados demonstraram que os estudantes de Medicina do primeiro ano de 2018 apresentam
probabilidade considerável de desenvolverem depressão.

4

Foi avaliado uma amostra de 252 estudantes de medicina. Sendo a amostra, predominantemente, do
sexo feminino (60%), com idade média de 23 anos. Após análise de regressão logística múltipla, idade
(Odds ratio ajustado [ORA] 1,12 IC 95% 1,03 - 1,22), maior estereotipagem negativa (ORA 1,20 IC
95% 1,01 - 1,44) e crença de maior probabilidade de violência contra terceiros (ORA 2,65 IC 95%
1,23 - 5,74) estiveram associados de forma independente com maior risco de distanciamento social.
Por outro lado, triagem positiva para depressão maior de acordo com a escala PHQ-9, características
de personalidade com maior amabilidade e contato com familiar com transtornos psiquiátricos foram
protetores.

5

Dos 126 estudantes avaliados, houve predomínio de jovens acima de 19 anos, do sexo feminino,
sem graduações anteriores. Observou-se diferença estatisticamente significante na avaliação do
questionário WHOQOL nos domínios de meio ambiente e social, sendo em ambos os resultados do
1º semestre pior que o 7º semestre; Também foi significativo o resultado dos sintomas possíveis de
transtornos de ansiedade, sendo esses sintomas mais prevalentes nos alunos do 1º semestre (63% vs
48%). Os demais domínios do WHOQOL e resultados do HAD não apresentaram diferenças, mas
se observou alta prevalência de sintomas de depressão tanto no 1º quanto no 7° semestre (49 e 35%,
respectivamente).

6

A amostra foi composta por 121 participantes. Os resultados apontam maior prevalência dos sintomas
depressivos: humor triste ou deprimido (87,6%), dificuldade de concentração (89,3%), cansaço ou
perda de energia (89,3%), pensamentos de autocrítica (82,6%), evitação de contato interpessoal
(70,2%).
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7

Foram analisados protocolos de pesquisa aplicados para 220 alunos de medicina do 1° ano e 4° ano
de instituições pública e particular em Belém/PA. A faixa etária predominante foi de 19 a 22 anos,
representando 50,9%. Dos entrevistados, 62,7% foram mulheres. Quanto ao estado civil, apenas 5% dos
alunos eram casados e 95%, solteiros. Aproximadamente 79,1% dos alunos eram procedentes de Belém
e somente 5% provenientes de outro estado. Finalmente, o grau de depressão encontrado foi: 59,5%
sem depressão, 25,1% leve/ moderada, 7,7% moderada/ grave e 3,6% gravíssima. Foi predominante
a presença de sinais depressivos leves em acadêmicos do 1o ano de ambas as universidades (32,5%)
quando comparadas com do 4º ano (25%). Ademais, os índices de alunos que não apresentavam sinais
de transtorno depressivo foram mais elevados em alunos do 1º ano da instituição pública (65,2%),
enquanto o contrário ocorreu na instituição particular, onde tal taxa foi maior entre os alunos do 4º
ano (74%).

8

Em uma população foi de 300 estudantes a média de idade foi 22,9 anos, apresentou maioria feminina,
solteira e moravam sozinhos. No Inventário de Beck foram observados sintomas leves a graves que
variaram de 26 a 44% entre os anos, porcentagem semelhante à literatura que, para estudantes de
medicina é de 29-44%. A análise do Veras-Q mostrou que os domínios tempo e psicológico tiveram
piores resultados e que, estatisticamente, o 3º e 5º ano tinham piores escores comparados ao 1º ano. Na
WHOQOL-BREF todos os domínios foram comprometidos nas etapas do curso.

9

Em uma amostra de 111 estudantes obteve-se 72 estudantes sem depressão (65%), 30 com depressão
leve a moderada (27%), 8 com depressão moderada a grave (7%) e um com depressão severa (1%),
além disso, 5,4% dos estudantes apresentam ideação suicida. Os dados encontrados levam a inferir que
o curso de Medicina pode tornar seus alunos mais vulneráveis ao surgimento de sintomas depressivos.

10

Avaliamos 173 discentes, com discreta predominância de rapazes (n = 93, 53,7%) e idade mediana de
24 (22-26) anos. Verificaram-se sintomas depressivos em 46,2% (n = 80), dos quais 33,5% (n = 58)
leves, 9,2% (n = 16) moderados e 3,4% (n = 6) graves. Sexo feminino (p = 0,032) e insatisfação com a
Aprendizagem Baseada em Problemas (p < 0.001) se associaram de forma independente aos sintomas
depressivos em regressão logística multivariada, com aumento na chance de sintomas depressivos de
2 e 3,5 vezes, respectivamente. Os fatores morar com os pais, ter outros diagnósticos psiquiátricos
e praticar regularmente atividade física se associaram aos sintomas depressivos apenas em análise
univariada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

A depressão trata-se de um assunto antigo e negligenciado pelas gerações passadas,
porém se tornou uma problemática muito abordada nos dias atuais. Tal temática possui grande
relevância e quando relacionada ao crescente número de novas faculdades de medicina, observase um aumento de estudos concomitantemente. A depressão entre esses acadêmicos é um fator
de risco a ser levado em consideração, pois os transtornos emocionais em jovens estudantes e em
médicos recém-formados vêm aumentando consideravelmente (FERRAZ, CAMPOS, 2020).
Os estudantes universitários vivenciam diferentes exigências quanto à carga
horária e as cobranças da profissão escolhida, tempo de estudo necessário e quantidade
de matérias a serem cumpridas. Além das obrigações estudantis, muitos acadêmicos
precisam morar sozinhos em cidades distantes dos seus familiares, precisando lidar
com afazeres domésticos que antes não os realizavam. Esta independência repentina,
em conjunto com a rotina sobrecarregada de estudos, afeta diretamente a saúde
mental, física e psicológica desses estudantes (AQUINO, CARDOSO, PINHO, 2019).
A partir dos resultados de pesquisas, observa-se que a prevalência de sintomas
depressivos incluem: distúrbios do sono, irritabilidade, autocrítica, fadiga, indecisão, falta
de satisfação, retração social, autodepreciação, sensação de culpa, tristeza, pessimismo,
sensação de fracasso, perda de apetite e perda de peso. Dentre os sintomas depressivos
avaliados, a ideação suicida foi o menos prevalente entre os estudantes, fato que de
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modo algum diminui o problema nem atenua nossa preocupação (MAIA, et al., 2020).
Percebe-se que todos os estudos teve o foco em analisar e avaliar os indícios de sintomas
depressivos em estudantes de medicina, entretanto, não abordaram sugestões que visem a
melhoria das condições de saúde mental dos acadêmicos. Assim, observa-se uma carência de
recursos necessários para um eficaz enfrentamento de certas situações vivenciadas na vida
acadêmica, bem como uma maior sensibilização da parte docente para identificar indícios
depressivos e, assim, solicitar apoio psicológico por parte da instituição de ensino superior.

4 CONCLUSÃO
Considera-se que a presente revisão narrativa de literatura foi importante, visto que
foi possível encontrar resultados que mostram uma realidade enfrentada pelos estudantes de
medicina em diferentes regiões brasileiras. Atualmente, muitos estudos apontam para uma
preocupação crescente na temática sobre os sintomas depressivos nesses acadêmicos, destacando
os impactos na qualidade de vida e a saúde mental dos futuros médicos. Conclui-se com o
presente estudo que 48% da amostragem analisada, sendo todos estudantes de medicina, possui
indícios depressivos, de leve, moderada e grave intensidade, considerando todas as fases do
curso. Assim, fica evidente a alta prevalência desse transtorno psicológico neste meio. Faz-se
necessário, portanto, o desenvolvimento de estratégias voltadas para o autocuidado acadêmico.

REFERÊNCIAS
AQUINO, Daniele Ramos de; CARDOSO, Rodrigo Alves; PINHO, Lucinéia de. Sintomas de
depressão em universitários de medicina. Boletim-Academia Paulista de Psicologia, v. 39,
n. 96, p. 81-95, 2019.
BARBOSA, Tatiane Muniz; FEY, Augusto; TEIXEIRA, João Claudio. Relação professor estudante em cursos de medicina. Espaço para a Saúde - Revista de Saúde Pública do Paraná,
v. 19, p. 77-83, 2018.
DE SOUZA, Amanda Santos; TAVARES, Karine Marques; PEREIRA PINTO, Paula Sanders.
Depressão em estudantes de medicina: uma revisão sistemática de literatura. Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, v. 16, 2018.
CYBULSKI, Cynthia Ajus; MANSANI, Fabiana Postiglione. Análise da depressão, dos fatores de risco para sintomas depressivos e do uso de antidepressivos entre acadêmicos do curso
de medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Revista brasileira de educação
médica, v. 41, n. 1, p. 92-101, 2017.
FERRAZ, Mariana Lopes, CAMPOS, Gustavo. Prevalência de sintomas depressivos nos estudantes de medicina em uma faculdade do noroeste do estado de São Paulo. Revista Corpus
Hippocraticum, 1(1). 2020.
GIL, Isabella et al. Análise transversal de sintomas depressivos em estudantes de Medicina:
prevalência no primeiro ano de graduação. Revista PsicoFAE: Pluralidades em Saúde MenRevista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 11 (n. 39), p.93-101, jul./set. 2020.

101

tal, v. 7, n. 2, p. 99-118, 2018.
GUEDES, Anderson Ferreira et al. Prevalência e correlatos da depressão com características
de saúde e demográficas de universitários de medicina. Arquivos de Ciências da Saúde, v.
26, n. 1, p. 47-50, 2019.
MAIA, Heros Aureliano Antunes da Silva et al. Prevalência de Sintomas Depressivos em
Estudantes de Medicina com Currículo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Revista
Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 3, 2020.
MARTINS, Angélica Arêa Leão et al. Qualidade de vida e o desenvolvimento de depressão e
ansiedade em estudantes de medicina de uma instituição de ensino da Amazônia. Pará Research Medical Journal, v. 1, n. 2, p. 0-0, 2018.
MAYER, Fernanda Brenneisen. A prevalência de sintomas de depressão e ansiedade entre
os estudantes de medicina: um estudo multicêntrico no Brasil. 2017. Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo.
ROCHA, Letícia Nunes et al. Qualidade de vida e depressão: estudo comparativo entre etapas
no curso de medicina em metodologia ativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 11, n. 11,
p. e524-e524, 2019.
SILVA, Andressa Miléo Ferraioli et al. Prevalência de indícios de depressão em estudantes de
medicina em Belém, Pará. Pará Research Medical Journal, v. 3, n. 2, p. 0-0, 2019.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Depression and other common mental disorders:
global health estimates. World Health Organization, 2017.

Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 11 (n. 39), p.93-101, jul./set. 2020.

102

QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO
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RESUMO
O processo de envelhecimento, embora natural, acarreta perdas nas diversas dimensões do indivíduo e como
consequência provoca diminuição na qualidade de vida do idoso. Entretanto evidências destacam que a atividade
física parece influenciar de forma positiva nas alterações decorrentes do envelhecimento e como consequência
repercutir no bem estar dessa população. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar as práticas de atividades
físicas e os níveis de qualidade de vida em idosos praticantes de musculação. Tratou-se de uma pesquisa transversal
descritiva, com a participação de 15 idosos com idade igual ou superior a 58 anos. Para avaliar a qualidade de vida
foi utilizado o questionário WHOQOL-BREF composto por 26 questões, organizadas em quatro domínios (físico,
psicológico, relações sociais e meio ambiente). E o WHOQOL-OLD composto por 24 questões organizadas em
seis domínios (funcionamento dos sentidos, autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação
social, morte e morrer e intimidade). Para análise dos dados utilizou-se o software IBM SPSS Statistics, versão
22.0, mediante estatística descritiva e inferencial com adoção do teste t independente, com intervalo de confiança
de 95%. A maioria dos pesquisados está satisfeito (66,05%) com sua qualidade de vida geral. Ao comparar a
qualidade de vida e a prática de atividades físicas, constatou-se diferença estatisticamente significativa entre idosos
que praticam três atividades físicas semanais e o domínio psicológico (p= 0,041) e as atividades passadas presentes
e futuras (p= 0,036). Conclui-se que idosos que praticam maior número de atividades físicas apresentam elevados
níveis de qualidade de vida.
Palavras-chave: Idosos. Atividade Física. Qualidade de Vida.
ABSTRACT
The aim of this study was to compare the practice of physical activities and the levels of quality of life in elderly
bodybuilders. It was a cross-sectional descriptive study, with the participation of 15 elderly people aged 58 years or
over. To assess quality of life, the WHOQOL-BREF questionnaire was used, composed of 26 questions, organized
in four domains (physical, psychological, social relations and environment). And the WHOQOL-OLD composed
of 24 questions organized in six domains (functioning of the senses, autonomy, past, present and future activities,
social participation, death and dying and intimacy). For data analysis, the IBM SPSS Statistics software, version
22.0, was used, using descriptive and inferential statistics with the adoption of the independent t test, with a 95%
confidence interval. Most respondents are satisfied (66.05%) with their overall quality of life. When comparing
the quality of life and the practice of physical activities, a statistically significant difference was found between the
elderly who practice three weekly physical activities and the psychological domain (p = 0.041) and past present
and future activities (p = 0.036). It is concluded that elderly people who practice a greater number of physical
activities have high levels of quality of life.
Keyworks: Seniors. Physical Activity. Quality of Life.
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1 INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um processo de desenvolvimento natural da vida, onde é definido
como um conjunto de transformações biológicas e psicossociais que ocorrem naturalmente ao
longo dos anos de um indivíduo. Cada indivíduo envelhece de uma maneira, a partir dos fatores
como a genética, estilo de vida e o acesso aos serviços de saúde e condições sociodemográficas
(LIMA-SILVA et al., 2012).
Entre as relações mais avaliadas e estudadas cientificamente está o envelhecimento,
as atividades físicas e a qualidade de vida. É comum o entender que as atividades físicas são
essenciais na saúde e bem-estar na fase de envelhecimento. Assim o objetivo é determinar
que os níveis de atividades físicas praticados pelos idosos são fatores determinantes para os
benefícios do estilo de vida (MATSUDO; MATSUDO; BARROS NETO, 2001).
Entende-se que o idoso é abrigado de direitos, segundo o Estatuto do Idoso (BRASIL,
2013), a família, a comunidade, a sociedade e o poder público têm que certificar ao idoso,
com integral prioridade, a realização do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
Busca-se compreender que os idosos praticantes de atividades físicas conquistam estilos
de vida mais saudáveis, dessa forma conseguem a preservação da autonomia e da liberdade para
executar tarefas do cotidiano, o que automaticamente resulta em independência prolongada.
Estes benefícios são fundamentais uma vez que o processo natural de envelhecimento acarreta
perdas nas mais diversas dimensões do corpo humano, com destaque nas funções fisiológicas
e psicológicas.
Desse modo, destaca-se a relevância ao investigar a qualidade de vida em idosos
praticantes de atividade física, afim de avaliar há possível contribuição de um estilo de vida
ativo para além das dimensões de saúde e bem-estar (ARAÚJO; ARAÚJO, 2000).
Assim, o objetivo do presente estudo foi comparar a prática de atividade física e os
níveis de qualidade de vida em idosos praticantes de musculação.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de um estudo transversal e descritivo, vinculado ao projeto de pesquisa e
extensão intitulado “Exercício Físico e Qualidade de Vida do Idoso”. A pesquisa contou com a
participação de 15 indivíduos com idade igual ou superior a 58 anos. O grupo de idosos praticam
musculação uma vez por semana na academia de musculação do Centro Universitário para o
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi) na cidade de Rio do Sul, SC, acompanhados
por profissionais e acadêmicos do curso de Educação Física - Bacharelado.
Utilizou-se uma ficha de caracterização dos sujeitos envolvendo variáveis
sociodemográficas como sexo, idade, nível de escolaridade e ocupação. Assim como informações
de prática de atividade e condições de saúde (peso, estatura, índice de massa corporal, presença
de doenças e consultas médicas).
Para avaliar a qualidade de vida adotou-se o questionário WHOQOL-BREF composto
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por 26 facetas, que estão organizadas em quatro domínios sendo eles, domínio físico, psicológico,
relações sociais e meio ambiente (FLECK et al., 2008). E o WHOQOL-OLD composto por
24 facetas, que estão organizadas em seis domínios, sendo eles, domínio funcionamento
dos sentidos, autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação social, morte
e morrer e intimidade (FLECK et al., 2008). Os questionários apresentaram como opção de
resposta alternativas em escala likert de 1 a 5. Assim os escores mais altos representam uma
maior qualidade de vida.
O estudo foi aprovado pelo comitê de ética UNIDAVI e foi aplicado individualmente
pelos acadêmicos do curso de Enfermagem da referida Instituição.
As práticas de atividades físicas foram separadas em duas e três atividades físicas
semanais, no qual consiste em duas atividades, ginástica e musculação, e em três atividades,
alongamento, pilates e musculação, ou caminhada, ginástica e musculação.
A análise dos dados foi realizada através do software IBM SPSS Statistics, versão
22.0 para Windows. Os resultados da análise estatística foram apresentados em média, desvio
padrão, mínima e máxima e a análise estatística inferencial com objetivo de comparar a
qualidade de vida e a prática de atividade física, por meio, do teste “t” independente. Adotou-se
a normalidade dos dados através do teste Shapiro Wilk. Adotou-se nas análises o intervalo de
confiança de 95%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se que 80% dos participantes são do sexo feminino, sendo 66,7% com faixa
etária maior ou igual 65 anos. Estes possuem grau de escolaridade do ensino fundamental que
correspondem a 66,7% dos idosos relatam serem aposentados (Tabela 1).
Quando questionados sobre a prática de atividades físicas, os integrantes relataram
na sua maioria sendo 60% que praticam duas modalidades diferentes de atividades físicas
semanais, sendo elas, ginástica e musculação. E os demais integrantes relataram praticar três
atividades físicas semanais, sendo elas, alongamento, pilates e musculação, ou caminhada,
ginástica e musculação.
Tendo em vista o número de participantes, com destaque para o sexo feminino, o que
se justifica uma vez que as mulheres idosas tendem a se envolver em programas de atividade
física com maior frequência devido a sua preocupação com a saúde e por serem espaços que
possibilitam vínculos sociais quando comparada ao sexo masculino. Segundo Balbé et al.
(2014), a prática de atividade física pode beneficiar os ganhos psicológicos e sociais em idosos,
fazendo com que se sintam mais felizes e bem-humorados, bem como, ao ser realizada em
grupo pode oferecer a ampliação de contatos sociais.
Com relação as condições de saúde, 53% possuem algum tipo de doença, sendo que
53,4% realizaram a consulta médica a menos de 3 meses. O Índice de Massa Corporal (IMC)
predominante foi o eutrófico, sinalizando 60% do total da amostra. Como particularidade geral
deste grupo, o peso variou entre 52 Kg a 98Kg.
A seguir, a tabela 1 apresenta a frequência relativa e absoluta das variáveis
sociodemográficas, das práticas de atividades físicas e das condições de saúde dos idosos
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praticantes de musculação.
TABELA 1. Frequência relativa e absoluta das variáveis sociodemográficas, das práticas
de atividades físicas e das condições de saúde.
Variáveis sociodemográficas
Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)
De 55 a 64
≥ 65
Escolaridade
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior e pós graduação
Ocupação
Aposentado
Aposentado e ativo
Ativo
Doméstica
Pensionista
Prática de atividades físicas
Alongamento,
pilates
e
musculação
Caminha, ginástica e musculação
Ginástica e musculação
Três modalidades
Duas modalidades
IMC
Eutrófico
Sobrepeso/obesidade
Doenças
Sim
Não
Consulta médica
Menos de 1 mês
De 1 a 3 meses
De 3 a 6 meses
A mais de 6 meses
Antropometria
Peso
Altura
IMC
Fonte: Elaborado pelos autores

f

%

12
3

80,0
20,0

5
10

33,3
66,7

10
4
1

66,7
26,7
6,7

9
2
2
1
1

60,0
13,3
13,3
6,7
6,7

1

6,7

5
9
6
9

33,3
60,0
40,0
60,0

9
3

60,0
20,0

7
8

46,7
53,3

4
4
3
4
ẋ (DP)
72,3 (14,3)
158,7 (8,7)
22,6 (3,9)

26,7
26,7
20,0
26,7
min – máx
52 – 98
145 - 175
17,73 – 29,39

Quanto a qualidade de vida, nota-se que o domínio físico apresentou escore médio
24,51 pontos correspondente ao total de 35 pontos neste domínio. O domínio psicológico
apresenta uma média de 22,5 onde o valor total de pontos é 30. As relações sociais representaram
uma média de 9,28 no qual os valores totais das respostas são de 15 pontos e por fim, o meio
ambiente mostrou uma média de 28,10 de um total de 40 pontos. Comparando as médias com
o total dos pontos, observa-se que o domínio psicológico mostrou maior média (22,25) e as
relações sociais apresentou menor média (9,28), no qual as perguntas envolvidas refere-se à
satisfação com as relações pessoais entre amigos, parentes, conhecidos e colegas, em relação a
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vida sexual e ao apoio que recebe dos amigos (Tabela 2).
Conforme a tabela 2, os resultados do WHOQOL-OLD, os domínios são baseados
no meio ambiente, funcionamento dos sentidos, autonomia, atividades passadas, presentes
e futuras, participação social, morte e morrer e intimidade, nos quais corresponderam uma
mínima de 12 e máxima de 13,53, sendo que o valor total de pontos é 20 para cada domínio,
sendo assim, todas respostas obtiveram um resultado semelhante.
TABELA 2. Resultados de qualidade de vida conforme os domínios do WHOQOL-BREF
e WHOQOL-OLD dos idosos pesquisados.
WHOQOL BREF

ẋ (DP)

min – máx

Domínio físico

24,51 (4,49)

14,43 – 30,71

Domínio psicológico

22,25 (3,06)

17,50 – 25,83

Relações sociais

9,28 (1,79)

4,67 – 11,67

Meio ambiente

28,10 (3,93)

22,63 – 35,63

Funcionamento dos sentidos

12,73 (2,86)

7,50 – 16,25

Autonomia

12,98 (3,36)

6,25 – 16,25

Atividades passadas, presentes e futuras

12,00 (2,47)

8,25 – 16,25

Participação social

13,43 (1,69)

10,75 – 16,25

Morte e morrer

13,08 (2,41)

8,50 – 16,25

Intimidade

13,53 (1,92)

9,75 – 16,25

WHOQOL OLD

Fonte: Elaborado pelos autores

Na tabela 3 encontra-se a comparação entre os domínios da qualidade de vida e as
práticas de atividades físicas. Observou-se diferença estatisticamente significativa entre as
práticas de atividades físicas e o domínio psicológico (p= 0,041) e das atividades passadas
presentes e futuras (p= 0,036). Evidenciou-se que idosos com maior qualidade de vida relataram
praticar mais atividades físicas (três atividades).
TABELA 3. Comparação entre as práticas de atividades físicas e os níveis de qualidade de
vida avaliados por meio do WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD dos idosos pesquisados.
Práticas de atividades físicas
Domínios

Três atividades
ẋ (DP)

Duas atividades
ẋ (DP)

p

Domínio físico

25,73 (3,73)

23,69 (4,98)

0,320

Domínio psicológico

23,94 (1,83)

21,12 (3,28)

0,041

Relações sociais

10,11 (0,93)

8,74 (2,06)

0,147

Meio ambiente

29,08 (4,78)

27,44 (3,40)

0,414

14,50 (2,07)

11,55 (2,78)

0,550

Autonomia

14,45 (2,42)

12,00 (3,65)

0,409

Atividades
passadas,
presentes e futuras

12,83 (3,35)

11,44 (1,67)

0,036

Participação social

14,29 (1,77)

12,86 (1,46)

0,874

Funcionamento
Sentidos

dos
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Morte e morrer

14,41 (2,41)

12,19 (2,07)

0,961

Intimidade

14,58 (1,48)

12,83 (1,92)

0,775

Fonte: Elaborado pelos autores

		
De acordo com Silveira et al. (2011) a fase de envelhecimento é
influenciada por vários fatores, por exemplo a genética, o sedentarismo ou até mesmo as
patologias, devido estarem relacionados com a qualidade de vida. Para o idoso ter uma vida
proveitosa, fazendo suas atividades de vida diariamente, é muito importante a realização regular
de atividade física, pois ajuda a retardar as alterações fisiológicas do envelhecimento.
Assim, a quantidade e modalidade de atividades físicas praticadas pelos idosos, faz
diferença na saúde desses praticantes, pois quanto maior o volume de atividades físicas, melhor
a qualidade de vida dos idosos participantes (SILVA, 2016; OLIVEIRA, 2010), resultando em
bem-estar físico, psicológico e além disso a melhora nas relações afetivas (JESUS; SILVA,
2010).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apresentou predomínio do sexo feminino, com idade igual ou superior a
65 anos, com escolaridade no ensino fundamental e aposentados. A maioria referiu praticar
no mínimo duas modalidades de atividades físicas semanais, com destaque para ginástica
e musculação. Quanto a saúde maior proporção de idosos com diagnóstico de doença, que
realizaram consulta médica a menos de 3 meses e com Índice de Massa Corporal eutrófico.
A qualidade de vida foi elevada, sendo que os idosos que praticavam três atividades físicas
semanais apresentaram maior qualidade de vida psicológica e nas atividades passadas, presentes
e futuras comparado aos que praticam apenas duas atividades físicas semanais.
Conclui-se que com o passar dos anos, os idosos começam a perder seu poder físico,
onde as atividades físicas se tornam benéficas diante do bem-estar físico e psicológico.
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O PAPEL DO NUTRICIONISTA ESPORTIVO NA PRESCRIÇÃO DE
SUPLEMENTOS PARA PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS1
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RESUMO
O presente artigo traz um estudo acerca do papel do nutricionista esportivo na prescrição de suplementos nutricionais
para praticantes de atividades físicas, onde percebe-se que grande parte dos usuários faz uso exagerado ou em
medidas desproporcionais às necessidades do organismo. Apresenta-se como objetivo a investigação do papel do
nutricionista esportivo na prescrição de suplementos, uma vez que ele é o profissional apto a desenvolver tais funções
de maneira segura e sempre buscando a obtenção de uma melhora na saúde do paciente. O método de abordagem
utilizado foi o indutivo, o método de procedimento monográfico e para técnica de pesquisa a bibliográfica. Através
do levantamento de dados bibliográficos, concluiu-se que mesmo existindo um forte apelo comercial na área de
suplementos, o nutricionista continua a ser a fonte mais segura para a obtenção de informações acerca do assunto
e que este deve manter-se sempre atualizado para poder explicar quais os benefícios e malefícios que o uso da
suplementação pode trazer ao organismo.
Palavras-chave: Nutricionista esportivo. Suplementos. Prescrição.
ABSTRACT
This article brings a study about the role of the sports nutritionist in the prescription of nutritional supplements
for practitioners of physical activities, where it is noticed that most users make exaggerated use or in measures
disproportionate to the needs of the body. The objective is to investigate the role of the sports nutritionist in the
prescription of supplements, since he is the professional able to develop such functions safely and always seeking
to obtain an improvement in the patient’s health. The approach method used was inductive, the monographic
procedure method and for the bibliographic research technique. Through the collection of bibliographic data, it
was concluded that even though there is a strong commercial appeal in the area of supplements, the nutritionist
continues to be the safest source for obtaining information on the subject and that it must always be kept up to date
in order to explain what benefits and harms the use of supplementation can bring to the body.
Keywords: Sports nutritionist. Supplements. Prescription.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como tema o papel do nutricionista esportivo na prescrição de
suplementos nutricionais, uma vez que o profissional capacitado a atuar na área de nutrição
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esportiva se mostra indispensável na orientação da suplementação de atletas e demais praticantes
de atividades físicas, por possuir amplos conhecimentos sobre alimentos e entender o impacto
dos exercícios físicos no corpo humano.
O ambiente das academias favorece a disseminação de padrões estéticos estereotipados, levando muitos frequentadores a desenvolver hábitos alimentares inadequados
e, muitas vezes, recorrer à utilização de suplementos alimentares. Ainda existe muita
falta de informação e orientação em relação à nutrição ideal, o que pode prejudicar o
desempenho desportivo (MOREIRA e RODRIGUES, 2014, p. 370).

Os praticantes de atividades físicas não conhecem a real necessidade do acompanhamento
nutricional com o nutricionista esportivo quando fazem uso de suplementos. Portanto, este
trabalho parte da seguinte hipótese: nota-se que há falta de conhecimento das pessoas praticantes
de atividades físicas em relação ao trabalho realizado pelo profissional capacitado na área de
nutrição esportiva, em relação à suplementação, seus benefícios e danos à saúde.
O objetivo geral deste trabalho é investigar o papel do nutricionista esportivo na
prescrição de suplementos para praticantes de atividades físicas. Já os objetivos específicos
são: identificar a importância do acompanhamento com o profissional para a prescrição de
suplementos; investigar quais os danos à saúde quando o praticante de atividade física utiliza a
suplementação de forma inadequada; além de determinar meios para informar os praticantes de
exercícios a respeito da importância do acompanhamento de um profissional especializado em
Nutrição Esportiva quanto à prescrição de suplementos.
Nesta pesquisa utilizou-se como método de abordagem o indutivo, como método de
procedimento o monográfico e como técnicas de pesquisa bibliográfica.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL
A busca pelo uso do suplemento está crescendo com uma velocidade cada vez maior.
Ainda que a preocupação com a saúde e estética tenha aumentado notavelmente,
existe muita falta de informação e orientação em relação à nutrição ideal e, assim, o
praticante de exercícios físicos pode vir a desenvolver e/ou manter hábitos alimentares inadequados, ou consumir erroneamente suplementos alimentares, prejudicando o
alcance de seus objetivos com a prática de exercícios físicos (MOREIRA e RODRIGUES, 2014, p. 371).

Ao elaborar um planejamento alimentar para uma pessoa praticante de atividade física
ou atleta profissional, o nutricionista deve levar em conta os objetivos, fase e intensidade de
treinamento. É fundamental que haja a ingestão adequada de nutrientes, contidos em todos
os grupos de alimentos, principalmente uma ingestão protéica adequada. Além de aprender a
entender e a cuidar do seu próprio organismo, o profissional em nutrição apresenta os alimentos
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e suplementos corretos, e como serão consumidos.
Muitas vezes, as altas demandas energéticas não serão supridas apenas pela alimentação,
necessitando do complemento da ingestão por meio do uso de suplementos nutricionais
(COSTILL; BURKE apud GOSTON; CORREA, 2009).
A agência que regulamenta o uso de produtos formulados para atender as necessidades
nutricionais individuais e auxiliar no desempenho físico é a Agência Mundial Antidoping
(WADA). Porém essa regulamentação não abrange substâncias estimulantes, hormônios entre
outras, consideradas como doping. Pessoas fisicamente ativas que praticam atividade física
recreativa, por estética ou para promoção da saúde não necessitam de nutrientes adicionais além
dos obtidos por uma alimentação equilibrada, a não ser em condições especiais sobre prescrição
de profissionais da área (STHEPENS apud GOSTON; CORREA, 2009).
2.2 MOTIVOS PELOS QUAIS OS PRATICANTES DE EXERCÍCIOS RECORREM A
SUPLEMENTOS

“Nos últimos anos, tem havido um aumento alarmante nos casos de obesidade em todo o
mundo, por isso um número crescente de indivíduos está lutando para encontrar a melhor maneira
para perder peso” (ANDRADE et al., 2012, p. 32). Tal feito contribuiu para a incrementação
de uma indústria alimentícia voltada a produtos relacionados à estética e à promoção da saúde,
indústria essa que engloba as mais diversas fórmulas de suplementos alimentares. Vale ressaltar
também a busca por estes produtos realizada por praticantes de exercícios físicos, que, por meio
destes, pretendem conseguir uma melhora no desempenho físico.
“Não restam dúvidas quanto às mudanças favoráveis da composição corporal e a
influência positiva sobre o desempenho esportivo de atletas após o manejo dietético, através
do uso da suplementação alimentar para casos específicos” (CARVALHO, 2009, p. 3). Tal fato
explica a grande oferta de suplementos alimentares desenvolvidos atualmente.
Para Andrade et al. (2012), mesmo que o objetivo mais citado para o uso dos
suplementos entre homens e mulheres seja o ganho de massa magra, o objetivo principal para a
procura desses produtos continua sendo a “perda de peso”.
Uma pesquisa realizada por Wagner (2011) constatou que a grande maioria dos
praticantes declarou utilizar suplemento nutricional ou outros recursos ergogênicos por
iniciativa própria ou indicação de terceiros, ou seja, sem qualquer indicação profissional. O que
muitas vezes pode provocar prejuízos à saúde.
Para Wagner (2011, p. 133), “torna-se claro a necessidade emergente de nutricionistas
dentro de academias e locais de práticas esportivas para conscientização destes praticantes.”
Além disso “faz-se de extrema importância o constante aprimoramento e atualização do
profissional nutricionista sobre este segmento que evolui constantemente” (ANDRADE et al.,
2012, p. 7).
Observa-se, assim, a importância do nutricionista esportivo no acompanhamento de
praticantes de atividades físicas e na prescrição de suplementos para os mesmos, uma vez que
ele é um profissional apto a desenvolver tais funções de maneira segura e sempre buscando
garantir uma melhora na saúde física do paciente.
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2.3 DANOS À SAÚDE CAUSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTOS DE
MANEIRA INADEQUADA
O aumento da prática de atividade física influencia cada vez mais a preocupação com
a alimentação e, também, eleva a procura por suplementos nutricionais que possam auxiliar
na prática dessas atividades. O uso abusivo e indevido de suplementos ocorre, principalmente,
devido ao desejo incessante de conquistar um corpo esteticamente perfeito.
Atletas envolvidos em treinos com considerável duração diária e semanal podem se
beneficiar do uso de suplementos, sendo estes adicionais a uma dieta adequada, visto que estes
indivíduos precisam consumir energia suficiente para o treinamento (BECKER et al., 2016, p.
94). Conforme Becker et al. (2016), a prescrição de suplementos pelo nutricionista deve ser
pautada na avaliação do estado nutricional, do plano alimentar do atleta, adequando o consumo
alimentar.
A utilização incorreta da suplementação devido à má informação pode acarretar danos
à saúde e prejuízos no desempenho físico dos atletas. É importante entender a legislação vigente,
avaliar as características dos produtos e fatores associados a seu consumo, pois no mercado atual
encontra-se grande quantidade destes produtos, dificultando o entendimento e conhecimento
adequado sobre os reais benefícios e produtos mais indicados para uso em situações específicas
(JÚNIOR, 2012; GOSTON apud CORREA, 2009).
Quando os suplementos são mal administrados podem oferecer sérios riscos à saúde.
Alguns suplementos comercializados são contaminados com substâncias proibidas, e isso pode
acarretar problemas como câncer, distúrbios hormonais e psicológicos. O ideal é procurar um
nutricionista para indicar a dosagem e a forma correta de utilizar cada suplemento, sem colocar
a saúde em risco.

2.4 EXIGÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ESPORTIVA
Quando um especialista em nutrição esportiva aconselha indivíduos que treinam, deve
primeiro avaliar a dieta e o programa de treinamento e certificar-se de que esse atleta esteja
consumindo uma dieta adequada. Somente depois disso os suplementos serão recomendados e
apenas os que se mostraram eficazes nos estudos.
Estes especialistas precisam estar atualizados sobre nutrição, exercício e desempenho
para assim educarem honestamente seus clientes sobre os resultados dos vários estudos e sua
aplicação no cotidiano dos praticantes de atividades físicas e atletas.
Hoje, não só os atletas, mas também os esportistas desenvolveram grande interesse
na nutrição esportiva e, embora nem sempre recebam orientação nutricional de nutricionistas (mas, sim, de técnicos, treinadores, preparadores físicos, fisiologistas e funcionários de lojas de suplementos), cada vez mais o papel da nutrição para o sucesso
no esporte – e, consequentemente, a importância do nutricionista – ganham destaque
(HIRSCHBRUCH et al., 2014, p. 4).
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O nutricionista esportivo deve ser o principal recurso para ajudar seus clientes a
interpretar as pesquisas médicas e científicas que podem ter impacto em seu bem-estar e que
efetivamente possam ajudá-los a treinar de forma mais eficiente e inteligente.
Procurar a orientação de um profissional capacitado na área é essencial para a
obtenção de bons resultados e para a manutenção de uma boa saúde ao consumir suplementos.
A divulgação das aptidões do profissional em mídias virtuais e em programas televisivos que
visam a área da saúde é uma alternativa que possibilita uma maior inserção do mesmo na vida
das pessoas, auxiliando e orientando na manutenção do bem-estar dos indivíduos.
As informações sobre o uso de suplementos devem ser obtidas através dos profissionais
capacitados na área de nutrição, pela própria embalagem do produto e por banners espalhados
pelas academias.

2.5 BENEFÍCIOS À SAÚDE QUE O ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL
CAPACITADO PROPORCIONA
De acordo com Andrade et al. (2012. p. 34), “considerando que o uso de suplementos
nutricionais é bastante difundido atualmente, a atuação do nutricionista na área esportiva é
essencial para um melhor acompanhamento dos indivíduos que praticam exercícios físicos”.
Uma vez que apenas um profissional capacitado é capaz de analisar a necessidade de uso dos
suplementos, pois esta pode depender da dieta do indivíduo, do tempo disponível e do acesso à
preparação das refeições, da necessidade absortiva, bem como, da relação do gasto calórico em
outras atividades do dia.
A Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas nº 600, de 25 de fevereiro de
2018, que dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições,
delibera como atribuição privativa do nutricionista a prescrição de suplementos necessários a
complementação da dieta na Área de Nutrição em Esportes (BRASIL, 2018). Tal fato explica
o motivo pelo qual o nutricionista esportivo é o profissional mais qualificado para realizar o
acompanhamento e a prescrição de suplementos alimentares.
De acordo com Viebig e Nacif (2007, s/n); Leão e Gomes (2007, s/n), conforme citado
por Wagner (2011, p. 131), “a ingestão alimentar adequada e os benefícios dos exercícios físicos
tem como finalidade o alcance do rendimento, da qualidade de vida e da manutenção de um
organismo saudável.” E todos estes fatores estão associados com o acompanhamento adequado
de um profissional capacitado a atuar na área de nutrição esportiva.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os aspectos mencionados neste artigo, foi possível compreender que
ainda existem questões que devem ser esclarecidas a respeito da importância do acompanhamento
do nutricionista esportivo durante o consumo de suplementos alimentares, tais como o uso
inadequado e sem o devido esclarecimento sobre os malefícios causados por esta ação. Vale
ressaltar também a importância do acompanhamento individual realizado pelo profissional
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perante as necessidades de cada indivíduo, fazendo com que fique ainda mais evidente o cuidado
que se deve ter ao prescrever suplementos, uma vez que cada organismo reage de uma maneira
e possui necessidades exclusivas.
Dado a esta observação, o papel do nutricionista esportivo ganha ainda mais notoriedade
quando se trata de realizar um acompanhamento adequado e de consumir os suplementos
corretos, aqueles que realmente irão satisfazer as necessidades do organismo, pois o profissional
capacitado na área esportiva é o mais recomendado para isso.
Em relação à conscientização da população a respeito da importância do nutricionista
esportivo, alguns obstáculos ainda devem ser superados, tais como alertar que blogueiros e
influenciadores não possuem o conhecimento necessário para indicar suplementos e que mesmo
os profissionais que atuam em academias não estão aptos a isso, sendo o nutricionista esportivo
o profissional mais indicado para acompanhar um praticante de exercícios físicos ou um atleta,
quando este necessita fazer uso de suplementos.
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O PROCESSO DE PARTURIÇÃO HUMANIZADO SEGUNDO A REVISÃO NA
LITERATURA1

Carolina Tomedi de Oliveira2
Thayse Rosa3
RESUMO
Conhecer os direitos e o processo adequado e humanizado do processo de parturição é muito importante para
informação das diversas áreas que circulam a parturiente, como a família, marido e profissionais, que possam ter o
entendimento de que o papel da parturiente não se restringe apenas a fazer força durante o trabalho de parto. Tendo
em vista que os sentimentos da parturiente podem interferir diretamente no processo. A presente pesquisa circunda
identificar através da revisão na literatura das bases de dados de 2015 a 2020 se o nível de conhecimento prévio da
parturiente interfere no trabalho de parto. Este trabalho se refere a uma pesquisa bibliográfica, que busca apresentar
as contribuições em reconhecer os métodos humanizados de atendimento no processo de parturição a fim explanar
os meios para profissionais, gestantes e parturientes.
Palavras-chave: Conhecimento. Parto humanizado. Pré-natal.
ABSTRACT
Knowing the rights and the appropriate and humanized process of the parturition process is very important for
informing the various areas that circulate the parturient, such as family, husband and professionals, who may have
the understanding that the parturient’s role isn’t restricted only to push during labor. Bearing in mind that the
parturient’s feelings can directly interfere in the process. This research involves identifying through the literature
review of the databases from 2015 to 2020 if the level of prior knowledge of the parturient interferes with labor.
This work refers to a bibliographic research, which seeks to present the contributions to recognize the humanized
methods of care in the parturition process in order to explain the means for professionals, pregnant women and
parturients.
Keywords: Knowledge. Humanized birth. Prenatal care.

1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem o objetivo de reconhecer as informações que as parturientes
recebem a respeito do trabalho de parto, como são as orientações adequadas para informa-las,
analisar seus direitos e conhecer suas expectativas, bem como as condutas dos profissionais de
enfermagem na assistência e a humanização no atendimento às gestantes que estão diretamente
interligados no processo de pré-natal e intraparto, sendo um fator determinante para desfechos
maternos e neonatais satisfatórios. Essa é uma pesquisa destinada à profissionais e estudantes
da área da saúde, gestantes, acompanhantes e público em geral.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 HISTÓRICO
O parto é uma experiência importante para a mulher, pelo seu potencial transformador.
Este momento é um marco entre o bebê na barriga e o bebê nos braços na mãe. Quando
vivenciado plenamente, o parto, se torna como marco entre ser filha e tornar-se mãe. O parto
e a assistência ao parto passaram por diversas transformações no decorrer dos tempos. Passou
da residência ao hospital, de um evento que envolvia parteiras a um evento médico, da nãomedicalização a medicalização, do natural a um evento regrado. Devido a tantas transformações
que foram desenvolvidas para melhor atender a equipe de saúde e a gestante, a parturiente
passou a ser uma pessoa que pouco ou nada decide a respeito de como o parto será conduzido
(VENDRÚSCOLO e KRUEL, 2015).
Por volta do século XXI, o parto domiciliar foi sendo substituído pelo parto
institucionalizado e a assistência continuada à mulher foi se tornando cada vez mais restrita. O
que acabou contribuindo para a desumanização da assistência ao parto (SANTOS, 2019).
As parteiras além da atenção ao parto, na maioria das vezes cuidavam também da
saúde da mulher, do pré-natal e puerpério, das doenças femininas, dos aconselhamentos e
orientações quanto à fertilidade, assim como dos cuidados com o recém-nascido (PALHARINI
e FIGUEIROA, 2018).
A medicina não tinha muito conhecimento em relação ao parto e as parteiras eram as
representantes do que havia de melhor no conhecimento e assistência no parto. A mudança de
concepção começou quando passou a existir o fórceps, instrumento criado para extrair os bebês
em casos de partos difíceis. No início do século XVII, aos poucos, as parteiras foram perdendo
lugar com o surgimento do cirurgião na assistência ao parto e as mulheres foram desapropriadas
de seus saberes, de sua função como parteiras e dos domínios no campo da parturição.
Juntamente com a cesariana, surge a medicalização do parto como o uso da anestesia. Com
a institucionalização do parto houve o afastamento da família e da rede social no processo do
nascimento, pois a estrutura física e os hábitos hospitalares não foram planejados para assistir
as parturientes, mas sim, para as necessidades dos profissionais de saúde. A partir da década
passada o Brasil passou a distribuir um modelo de assistência obstétrica recomendado pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, sendo os Centros de Parto Normal (VENDRÚSCOLO
e KRUEL, 2015).
A parturição, antes uma experiência vivida por mulheres entre mulheres, migrou para
o ambiente hospitalar na tentativa de assegurar parto e nascimento saudáveis, o que implicou
mudanças e redefinição de papéis, inclusive da gestante e sua família. Essa nova perspectiva
não correspondeu às demandas das mulheres no processo de parturição, e a morbimortalidade
materna e neonatal ainda mantém taxas elevadas tendo como contrapartida um número
expressivo de mortes maternas e neonatais sendo evitáveis por ações de atenção ao pré-natal,
ao parto e/ou ao nascimento. Não há tantas barreiras entre os diferentes modelos e muitos
profissionais de saúde transitam de um lado para outro entre elas. Alguns tecnocráticos estão
incorporando elementos do humanismo e começando a incorporar elementos holísticos por
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meio da prática. Um importante elemento organizador e estruturante para efetivar a mudança
de modelo obstétrico e neonatal refere-se ao reconhecimento da problemática envolvida no
modelo tecnocrático de cuidados maternos e infantis, e a decisão política de enfrentá-la nas
instituições (BRASIL, 2014).
2.2 MODELOS ASSISTENCIAIS
Os modelos assistenciais são classificados em modelo Tecnomédico ou Biomédico:
separação corpo-mente, corpo como máquina, paciente como objeto, um sistema dirigido pelo
lucro e intolerância a outras modalidades. Modelo Humanista: conexão corpo-mente, corpo
como organismo, paciente como sujeito relacional, conexão e carinho entre médico e paciente,
tomada de decisões e responsabilidade compartilhadas entre o médico e o paciente, ciência
e tecnologia contrabalançada com o humanismo. Modelo Holístico: corpo-mente e espírito,
corpo é um sistema de energia interligado com outros sistemas de energia, cura da pessoa em
sua integralidade em um contexto de vida como um todo, ciência e tecnologia colocadas a
serviço do indivíduo, focalização, a longo prazo, na criação, manutenção da saúde e do bemestar (BRASIL, 2014).
Quando se adotam novas técnicas e instrumentos na medicina, isso transforma tanto
o saber médico, como também a forma de pensar das pessoas acerca da saúde, da doença
e da atenção médica. Nesta perspectiva, a vida humana vai se encaixando de acordo com o
desenvolvimento científico tecnológico. O impacto da tecnologia na vida humana não seria
somente algo que transforma a realidade física, mas também aquilo que transforma e constrói a
realidade social. Sendo urgente pensar e propor caminhos para a problemática que a tecnologia
traz para o mundo contemporâneo. A cesariana seria a forma mais evidente de ilustrar que a
mulher é submetida a uma cirurgia onde ela perde toda a autonomia enquanto sujeito, esse
processo é fruto de uma sociedade tecnocrática. (SILVA e TORTATO, 2018).

2.3 A BUSCA PELA HUMANIZAÇÃO
A partir do ano de 2000 foi introduzida pelo Ministério da Saúde (MS), na política
pública federal, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, através da Portaria/
GM n 569, de 1/6/2000. Tendo como objetivo primordial assegurar a melhoria do acesso, da
cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério
às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania. A fim de realizar
mudanças no sistema atual de atenção ao parto. Fundamenta a humanização como condição
fundamental de acompanhamento adequado ao parto e puerpério. As unidades de saúde devem
receber com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido e para isso requer atitude
ética e solidaria por parte dos profissionais e da instituição a fim de oferecer um ambiente
acolhedor com rotinas instituídas que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher.
Assim também evitando praticas intervencionistas desnecessárias que com frequência acarretam
maiores riscos à mãe e ao bebê (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000).
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Porém para que a humanização na atenção a nascimentos e partos se torne uma
realidade cotidiana nos centros de serviços, ainda existem inúmeros e importantes desafios
para a gestão do sistema. Um dos principais problemas é o preparo de profissionais dentro
do modelo intervencionista. Por outro lado, o modelo assistencial do parto e puerperal, antes
somente biomédico e intervencionista, nos dias atuais vem ganhando espaço aos poucos para
uma assistência holística que valoriza o autocuidado, que é barato e humanizado (PEREIRA et
al, 2018).
Segundo estudo realizado em um hospital público a fim de conhecer a percepção de
puérperas acerca da atenção recebida durante a internação, as autoras DODOU, RODRIGUES e
ORIÁ (2017), ressaltam que a satisfação das mulheres está associada principalmente a conseguir
vaga para internação, a ser atendida sem demora, a receber um acolhimento de qualidade
pelos profissionais e à rapidez do nascimento do bebê. A gestante vive uma insegurança pela
possibilidade de falta de vagas na rede pública, que é somada à incerteza em relação à qualidade
do atendimento.
Isso se deve à circulação de notícias acerca das experiências de outras gestantes entre a população ou devido a experiências anteriores da própria mulher, que, quando
negativas, fazem com que essas fiquem receosas diante do que vão vivenciar ou de
alguns hospitais, tendendo a evitá-los se dispuserem de meios para tanto. Quando
positivas, proporcionam sentimentos de segurança e confiança, provocando todo um
movimento de busca por alguma garantia de vaga naquele determinado local. A mulher deve então ser acolhida pelos profissionais não só durante o acesso e a admissão à
maternidade, mas sim em toda assistência que recebe no decorrer da internação. Para
a promoção de uma assistência humanizada é necessário que a equipe de saúde saiba
ouvir as parturientes e suas necessidades, valorizando assim sua história de vida, e
os aspectos sociais, psicológicos e emocionais envolvidos, que podem influenciar de
modo significativo a sua vivência no parto normal (DODOU, RODRIGUES e ORIÁ,
2017, p225).

Para MEDONÇA (2015), há mulheres que defendem a cesárea e que enfatizam o
desenvolvimento técnico como ponto positivo e determinante. Assim, sentem-se seguras em
passar pelo procedimento, vendo uma série de vantagens deste sobre o parto normal, tais como
evitar as dores do parto e a possibilidade de previsibilidade do evento. Trazendo a visão de
que o que era ruim há 40 anos atrás, como alto índice de contaminações e mortalidade pela
cesárea, sendo que hoje os médicos cesaristas tornam-se cada vez mais especialistas realizando
o procedimento com maestria.
Na configuração temporal e geográfica do problema, a OMS (2018) ressalta que
o índice de partos por cesárea era de 6%, em 1980, triplicando para 18,6% em 2016, que é
referenciado como ano base para a análise mais recente das estatísticas internacionais sobre o
tema. Na Europa, o índice elevou-se de 15% há 20 anos para 25%, ou seja, um quarto de todas
as crianças nascidas vivas. Nos Estados Unidos atualmente cerca de 33% dos partos recorrem
ao uso de cirurgias. Trata-se assim de uma medida de exceção que, infelizmente, agora está
assumindo a indicação de uma regra geral (BATISTA FILHO e RISSIN, 2018).
A prevalência da cesariana no Brasil é próxima de 90%. Nenhum desses países possui
uma prevalência de cesarianas tão alta quanto a do setor privado de saúde no Brasil. Desse
modo, não há razões clínicas que justifiquem uma prevalência de 90% de cesarianas (TORRES,
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2014).
Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia desde
1985, a comunidade médica internacional considera que a taxa ideal de cesárea seja de 10% a
15%. Em 2016, o Sistema Único de Saúde – SUS, realizou 2.400.000 partos, destes, 1.336.000
foram cesáreas. Segundo a OMS (2018), o País detém a segunda maior taxa de cesáreas do
planeta com 55%, perdendo apenas para a República Dominicana, onde a taxa é de 56%. Desde
que a parturiente tenha um bom prognóstico a primeira recomendação é o parto normal, quando
esse não for possível de realizar por motivo de alguma complicação tanto para a mãe e para
o recém-nascido a vida recomendada será a cesárea. E por fim “todos nós temos de atender a
expectativa das parturientes; afinal são elas as protagonistas” (FEBRASGO, 2018).
A OMS emitiu em 2018 a versão mais atualizada com as novas 56 recomendações para
estabelecer padrões assistenciais para mulheres em boas condições gestacionais, no processo de
parturição e visando a redução de intervenções médicas desnecessárias.

As consultas técnicas da OMS levaram a 56 recomendações sobre cuidados intraparto: 26 destes são recomendações recém-desenvolvidas e 30 são recomendações
integradas a partir de Diretrizes da OMS. Essas recomendações são apresentadas de
acordo com o contexto de atendimento intraparto ao qual são relevantes, a saber,
cuidados durante o trabalho parto, cuidados durante a primeira etapa do trabalho de
parto, cuidados durante o segundo estágio do trabalho de parto, os cuidados durante a
terceira etapa do trabalho de parto, atendimento imediato ao recém-nascido, e atendimento imediato à mulher após o nascimento (OMS, 2018, p2).

A FEBRASGO traz como destaque algumas das 56 recomendações da OMS, sendo
elas:

Comunicação efetiva entre prestadores de cuidados de maternidade e mulheres em
trabalho de parto; cuidados de maternidade respeitosos - que se refere aos organizados
e fornecidos a todas as mulheres de uma maneira que mantenha sua dignidade, privacidade e confidencialidade; técnicas manuais, como massagem ou aplicação de bolsas
de calor, são recomendadas às grávidas saudáveis que solicitam alívio da dor durante
o trabalho de parto, dependendo de suas preferências (FEBRASGO, 2018).

Em todo o mundo, cerca de 140 milhões de nascimentos ocorrem todos os anos. A
maioria ocorre sem complicações para as mulheres e seus bebês. No entanto, ao longo dos
últimos 20 anos, os profissionais aumentaram o uso de intervenções que antes eram usadas
apenas para evitar riscos ou tratar complicações, como a infusão de ocitocina para acelerar o
parto normal ou a realização de cesarianas. “O parto é um processo fisiológico normal que pode
ser realizado sem complicações para a maioria das mulheres e dos bebês. No entanto, mulheres
grávidas saudáveis sofrem com intervenções clínicas durante o parto e nascimento ” (COFEN,
2018).
O desejo da mulher por uma cesariana é sustentado pelo medo e pela desinformação.
Muitas vezes, a gestante receia as consequências do parto vaginal por considerá-lo uma
experiência arriscada. A mulher tem a ideia paradoxal de que o ato cirúrgico é um modo para
Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 11 (n. 39), p.115-126, jul./set. 2020.

120

evitar a dor. Além da desinformação, as intervenções desnecessárias durante o trabalho de
parto e as violências obstétricas transformam o que seria um acontecimento normal em um
procedimento desumanizado, aumentando ainda mais as sensações dolorosas e os medos, o que
contribui para a aceitação e solicitação da cesariana (NASCIMENTO et al, 2015).
A escolha do tipo de parto é um dilema no final da gestação pois não é ofertado essa
decisão para todas as mulheres. Tendo em vista que nas instituições privadas a opção está entre
o parto cesárea e o parto vaginal. Mas o dilema está justamente naquelas mulheres em que não
podem escolher (VENDRÚSCULO e KRUEL, 2015).

2.4 TIPOS DE PARTO
As opções estão entre o parto normal e a cesárea, tendo variações de parto normal.
É direito da gestante escolher o seu tipo de parto e ter apoio adequado para analisar os riscos
e benefícios de cada um. É obrigação ética e legal dos profissionais de saúde dar à mulher a
oportunidade de participar como protagonista nas tomadas de decisões, oferecendo informações
claras e completas desde o pré-natal a respeito do cuidado, dos tratamentos e das alternativas
(NASCIMENTO et al, 2015).
Apesar disso, essas tomadas de decisões ainda estão aquém do ideal, uma vez que
há um questionamento crescente entre os profissionais obstetras, médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas e entre as próprias mulheres a deixar as posições horizontais tradicionais e
adotar posições verticais, seja ajoelhada, sentada, em pé ou acocorada. Sabendo que as posições
verticais são mais favoráveis para aceleração do trabalho de parto e mais fisiológicas para parir.
A mulher deve ter liberdade de escolha para determinar o sucesso do seu parto e a qualidade da
experiência, tanto para ela, quanto para o bebê (BRASIL et al, 2018).
Além dos partos hospitalares, sendo eles mais comumente o parto normal e a cesárea,
existe a opção de parto domiciliar que é uma alternativa para muitas mulheres que não possuam
algum fator de risco que as levariam à necessidade de buscar o ambiente hospitalar. Podese usar como exemplo a Holanda, onde o parto domiciliar faz parte do sistema nacional de
assistência à saúde, e 30% destes, ocorrem no domicílio, geralmente com o auxílio de uma
parteira profissional (BRASIL, 2014).
O parto normal precisa ser desempenhado sem a interferência de intercorrências ou
procedimentos desnecessários ao longo do trabalho de parto propriamente dito, bem como no
parto e pós-parto, assegurando a prestação de atenção frequente para garantia dos direitos,
tanto da parturiente, quanto do recém-nascido, visando o bem-estar de ambos os envolvidos.
O uso do fórceps obstétrico é realizado buscando encurtar o segundo estágio do trabalho de
parto, quando ocorrem indicações. Foi produzido com o propósito de realizar partos vaginais
em mulheres com fetos mortos ou sem chances de vida. As ações que podem ser exercidas pelo
fórceps para finalizar o parto compreendem preensão, rotação e tração. Geralmente usado em
casos de patologias maternas, sofrimento fetal e emergências (BRASIL et al, 2018).
Quando a mulher permanece em posições verticalizadas e se movimenta durante o
trabalho de parto, há benefícios físicos e psicológicos: aumenta o senso de controle pela mulher
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e as contrações são mais efetivas, além de não haver os efeitos adversos fisiológicos sobre a
mulher e o bebê advindos da posição supina. Quando se oferecem diferentes possibilidades de
posição de parto para as parturientes, elas sentem-se fortalecidas em sua autonomia (NIY et al,
2019).
O parto de cócoras foi introduzido na cultura ocidental após a observação do processo
de parturição de origem indígena, uma vez que as índias tinham seus filhos de cócoras sendo
ajudadas pela ação da gravidade. Nesta forma de parto nem sempre é utilizado a episiotomia, pois
acontece um favorecimento da musculatura vaginal. É a posição mais fisiológica favorecendo a
liberdade para movimentação da pelve, melhor angulação para descida do feto e não comprime
os grandes vasos abdominais, além de exercer pressão máxima abdominal, reduz trabalho
muscular, rela o períneo e otimiza a oxigenação fetal (BRASIL et al, 2018).
A utilização da água durante o trabalho de parto e o parto é uma prática já muito antiga,
registrada o seu emprego em muitas civilizações. A documentação do primeiro parto na água
tem registro em 1803, na França, porém essa modalidade de parto passou a ser mais utilizada
somente a partir da década de 1980, quando uma banheira foi introduzida em uma maternidade.
Alguns dos benefícios do parto na água são o aumento da satisfação materna com a experiência
do nascimento, maior mobilidade da mulher, diminuição da percepção dolorosa, contrações
uterinas mais eficientes, o que acelera a dilatação cervical, redução do uso de analgesia, das
intervenções no trabalho de parto, da realização de cesariana, traumas perineais e de experiências
traumáticas de parto (SCHEIDT e BRUGGEMANN, 2016).
Outra forma de parto vaginal é o Parto Leboyer ou parto sem violência onde reproduz
o ambiente intrauterino, fazendo da sala de parto um ambiente na penumbra, em silêncio, com
música suave e após o nascimento contato pele a pele, onde o recém-nascido é colocado em
contato corporal com a sua mãe, afim de proporcionar aumento do vínculo afetivo entre ambos
(BRASIL et al, 2018).

2.5 PRÉ-NATAL
O acompanhamento pré-natal compõe uma assistência às gestantes a fim de garantir
melhores desfechos maternos e neonatais, dar assistência à evolução da gravidez, diagnosticar,
tratar comorbidades e oportunidade de participar de ações de educação em saúde. Em 2015,
cerca de 303.000 mulheres morreram de causas relacionadas à gravidez, 2,7 milhões de bebês
morreram durante os primeiros 28 dias de vida e 2,6 milhões de bebês nasceram mortos.
Apesar desde indicadores, nas últimas duas décadas, o acesso a cuidados de saúde de melhor
qualidade durante a gravidez e o parto preveniu muitas destas mortes e doenças, bem como
melhorou a experiência da gravidez. Ainda assim no mundo apenas 64% das mulheres recebem
cuidados pré-natais quatro ou mais vezes ao longo da gravidez. A humanização do cuidado prénatal é prejudicada quando o processo de trabalho é focado na produtividade e em protocolos
assistenciais, com consultas rápidas e superficiais, que valorizam mais as aferições e medidas
do que o compartilhamento de conhecimentos e experiências. Nesse sentido a postura do
profissional pode mudar este cenário, facilitando o acolhimento e potencializando as relações
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interpessoais entre os profissionais e a gestante (GONÇALVES et al, 2017).
O Ministério da Saúde recomenda realizar a primeira consulta de pré-natal até o 4 mês
de gestação, que no primeiro trimestre seja realizado no mínimo 6 consultas de acompanhamento
pré-natal, no segundo trimestre 2 consultas e no terceiro trimestre pelo menos 3 consultas. O
início precoce do acompanhamento pré-natal viabiliza o diagnóstico e tratamento de diversas
patologias que podem interferir gravemente na saúde materna e fetal, além de estimar a idade
gestacional com mais fidedignidade, o que propicia melhor monitoramento do crescimento e
maturidade fetal (BRASIL, 2000).
Figura 1: 10 passos para um pré-natal de qualidade na atenção básica – Ministério da
Saúde, 2012.

Fonte: SC - Atualização em pré-natal para profissionais da atenção básica. 2014.

2.6 DIREITOS LEGAIS
A Lei nº. 11.108 de 7 de abril de 2005, passou a vigorar o direito da parturiente a um
acompanhante escolhido por ela durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato nos serviços de saúde do SUS. Em janeiro de 2018 o governo de Santa Catarina
sancionou a lei 17.097 contra a violência obstétrica a fim de evitar diversos tipos de violência que
as gestantes e parturientes passam com o objetivo de conscientiza-las para que conheçam seus
direitos, obrigando hospitais, unidades de saúde e demais locais de atendimentos às gestantes
e implementar medidas de informação com exposição de cartazes sobre o tema (BRASIL et al,
2018).
É direito das usuárias dos serviços de saúde receberem informações claras, objetivas e
compreensíveis sobre hipóteses diagnósticas, diagnósticos realizados, exames solicitados, ações
terapêuticas, riscos, benefícios e inconveniências, duração prevista do tratamento proposto, a
necessidade ou não de anestesia e o tipo de anestesia a ser aplicada, o instrumental a ser utilizado,
as partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e consequências indesejáveis, duração
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esperada do procedimento, exames e condutas, a finalidade dos materiais coletados para exame,
alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes no serviço de atendimento ou em outros
serviços e o que mais se julgar necessário (PARADA, 2019).
O Ministério da Saúde em parceria com a Federação das Sociedades de Ginecologia
e Obstetrícia – FEBRASGO e a Organização Mundial da Saúde - OMS, têm recomendado o
abandono do uso de rotina de muitos procedimentos, tais como: a realização de procedimentos
como a lavagem intestinal e a raspagem dos pelos púbicos, imobilização das mulheres no leito,
colocação de soro com ou sem ocitocina, aceleração do parto com ocitocina sem indicações
clínicas, episiotomia que reconhecidamente, deve ser um procedimento a ser prevenido, a
ginástica vaginal, evitar de mandar a mulher “fazer força” e a manobra de Kristeller (PARADA,
2019).
Em fevereiro de 2012, o Ministério da Saúde, Política Social e Igualdade publicou
um modelo de Plano de Parto e Nascimento. O Plano do Parto e Nascimento influencia
positivamente o trabalho de parto e sua finalização, aumentando as dimensões de segurança,
eficácia e satisfação das mulheres, assim como seu empoderamento (CORTÉS, 2015).

3 CONSIDERAÇÕES
Conhecer os direitos e o processo adequado e humanizado do processo de parturição é
muito importante para informação das diversas áreas que circulam a parturiente, como a família,
marido e profissionais, que possam ter o entendimento de que o papel da parturiente não se
restringe apenas a fazer força durante o trabalho de parto. O atendimento que as parturientes
recebem dos profissionais faz parte de forma fundamental no atendimento humanizado, sendo
esses profissionais que a acompanham em todo o processo de parturição que irão marcar as suas
vidas e o atendimento humano com embasamento técnico e cientifico farão toda a diferença nessa
experiência. O acompanhante, sendo o marido ou qualquer outro familiar também possuem
papel importantíssimo no processo de parturição e eles também merecem atenção quanto as
orientações, a parturiente muitas vezes pelo momento de dor e ansiedade que está vivendo
não possui uma capacidade integra de raciocínio e absorção de todas as informações, tornando
assim o acompanhante responsável em ajuda-la, essa pessoa quando mal esclarecida pode ser
um empecilho mas por outro lado quando bem orientada pode se tornar ajuda fundamental,
tendo em vista que os sentimentos da parturiente podem interferir diretamente no processo.
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SISTEMA IMUNOLÓGICO E O NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2): COMO O
VÍRUS ATACA E O NOSSO CORPO SE DEFENDE1
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Ranieri Alvin Stroher Junior4
RESUMO
Objetivo: O presente estudo tem por objetivo avaliar a resposta e os mecanismos de defesa imunológica utilizado
pelo organismo humano na infecção provocada pelo novo coronavírus. Método: Este estudo caracteriza-se como
uma pesquisa bibliográfica. O método utilizado inclui análise de artigos científicos, os quais englobam estudos
a partir de ensaios clínicos, revisões bibliográficas, sistemáticas e metanálise, ocorrendo a busca dos dados em
Junho/2020. Conclusão: A descoberta do SARS-CoV-2 ocorreu a pouco tempo, por este motivo, o vírus ainda
não é totalmente conhecido pelo ser humano, há comunidade científica está trabalhando em todo o mundo para
encontrar, não apenas as melhores condições terapêuticas, mas também entender a fisiopatologia do SARS-CoV-2
e sua interação com o sistema imune do hospedeiro.
Palavras chaves: Sistema imunológico. SARS-CoV-2. Covid-19. Fisiopatologia.
ABSTRACT
Objective: The present study aims to evaluate the immune response and defense mechanisms used by the human
organism in the infection caused by the new coronavirus. Method: This study is characterized as a bibliographic
search. The method used includes analysis of scientific articles, which include studies based os clinical trials,
bibliographic and systematic reviews and metanalysis, with the search for data in June/2020. Conclusion: The
discovery os SARS-CoV-2 occurred recently, for this reason, the virus is not yet fully known by humans, there
is a scientific community working around the world to find, not only the best therapeutic conditions, but it also
understands the pathophysiology of SARS-CoV-2 and its interaction with the horst’s immune system.
Key-words: Immune system. SARS-CoV-2. Covid-19; pathophysiology.

1 INTRODUÇÃO
A história da humanidade tem sido marcada por diferentes ondas de impacto
revolucionário, sendo elas positivas e negativas para o seu desenvolvimento, desde minissistemas
descentralizados até a conformação de formas centralizadas de agrupamentos sócio-políticoeconômicos compostas por sistemas civilizacionais e Estados Nacionais.
Por um lado, as ondas positivas, de desenvolvimento evolutivo, são identificadas pela
expansão populacional da humanidade em três momentos, caracterizados pelo surgimento
da revolução agrícola (1ª onda), permitindo ao homem deixar de ser nômade, pela revolução
industrial (2º onda), a qual ampliou os sistemas de produção e consumo em massa, e, pela
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revolução informacional (3ª onda), o que tem repercutido na conformação de uma dinâmica
pós-moderna fundamentada em dinâmicas cada vez mais fluidas (TOFLER, A. 1981).
Por outro lado, as ondas negativas, de desenvolvimento involutivo, são marcadas por
momentos de forte contração na dinâmica biogeográfica humana ocorrendo tanto por causas
bélicas, nas quais os contextos de “warfare”, com guerras inter-estatais ou intra-estatais entre
diferentes grupos humanos (MACE, R. 2000), como por causas de pragas epidêmicas, com
fortes consequências no colapso demográfico e nas dinâmicas sócio-político-econômicas
(ALFANI, G.; MURPHY, T. E. 2017).
Na véspera de 2020, em 31 de dezembro de 2019, a China alertou Organização Mundial
da Saúde (OMS) sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan. Uma semana depois,
as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus,
posteriormente nomeado de SARS-CoV-2, responsável por causar a doença Covid-19. No fim
de janeiro, o surto da doença já havia se espalhado constituindo uma emergência internacional
e em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi considera pela OMS uma pandemia (OMS, 2020).
Os relatos da doença que se originou em Wuhan, província de Hubei, no centro da
China, está ligado diretamente a um Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, local
onde se comercializava animais vivos. O ambiente apresentou números abruptos de infectados,
levando a crer na possibilidade de que o vírus tenha ligação zoonótica de origem naquela região.
Vale ressaltar que o 2019-nCoV é o sétimo membro de sua família que causam virulência nos
seres humanos (ZHU et al., 2020; ZHON et al., 2020).
A maioria dos vírus infecta seus hospedeiros pelas mucosas, principalmente pelas vias
aéreas, o trato gastrintestinal e o trato urogenital (TANG et al., 1999). Cabe a ação conjunta da
imunidade inata e adaptativa responder a tal infecção.
A função imunológica tem sido conceitualmente dividida em imunidade inata
e adaptativa. A imunidade inata representa uma resposta rápida e estereotipada a um
número grande, mas limitado de estímulos. É representada por barreiras físicas, químicas e
biológicas, células especializadas e moléculas solúveis, presentes em todos os indivíduos,
independentemente de contato prévio com imunógenos ou agentes agressores, e não se altera
qualitativa ou quantitativamente após o contato (MEDZHITOV R, JANEWAY C JR., 2000).
Em contraposição à resposta inata, a resposta imune adaptativa depende da ativação de
células especializadas, os linfócitos, e das moléculas solúveis por eles produzidas. As principais
características da resposta adquirida são: especificidade e diversidade de reconhecimento,
memória, especialização de resposta, autolimitação e tolerância a componentes do próprio
organismo. Embora as principais células envolvidas na resposta imune adquirida sejam os
linfócitos, as células apresentadoras de antígenos (APCs) desempenham papel fundamental em sua
ativação, apresentando antígenos associados a moléculas do complexo de histocompatibilidade
principal (MHC, major histocompatibility complex) para os linfócitos T (LT) (DELVES PJ,
ROITT D., 2000).
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Tabela 1. Diferença entre imunidade inata e adaptativa.

Fonte:Adaptado de Abbas 2019.

2 OBJETIVOS
Diante dos desafios atuais no combate ao novo coronavírus (SARS-CoV-2), o
presente estudo tem por objetivo avaliar a resposta e os mecanismos de defesa imunológica
(imunidade inata e adaptativa) utilizado pelo organismo humano na infecção provocada pelo
novo coronavírus, a fim de auxiliar futuras pesquisas realizadas nessa área e as equipes de saúde
que estão atuando no tratamento de pacientes com tal agravo.

3 METODOLOGIA
Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica. O método utilizado inclui
análise de artigos científicos, os quais englobam estudos a partir de ensaios clínicos, revisões
bibliográficas, sistemáticas e metanálise. Os trabalhos foram publicados na base de dados
Medline via PubMed, Medline via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Eletronic
Library Online (Scielo) e outra revistas científicas indexadas, tendo a busca de dados ocorrida
em Junho/2020.

4 DISCUSSÃO
Imunidade Inata e Adaptativa
Os vírus são microrganismos intracelulares obrigatórios que utilizam componentes
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do ácido nucleico e a maquinaria de síntese proteica do hospedeiro para se replicar (ABBAS,
ABUL K., 2019). Na fase inicial das infecções virais, o controle é feito pelos interferons tipo I
(IFN-α e IFN-β), pelos macrófagos e pelas células Natural Killer (NK) (CHADHA KC, et al.,
2004).
Os Interferons (IFNs) são citocinas e recebem esse nome originalmente por sua ação
de interferir com a replicação viral (ISAACS, LINDERMANN, 1957). Atualmente, outras
funções foram descritas para essa família de citocinas, as quais são em geral subdivididas em
dois tipos: I e II. Os IFNs tipo I compreende os subtipos IFN-α, IFN-β, IFN-w e IFN-J, os quais
são estruturalmente relacionados e se ligam a um receptor comum, o IFNAR. Os IFNs tipo II
compreende IFN-γ, o qual se liga ao receptor IFNRG (SCHRODER et al., 2004)
Os INF-α e IFN-β (tipo I) são produzidos por monócitos, macrófagos, células
linfoblásticas, fibroblastos e células infectadas por vírus (BORDEN EC,. 1992). As principais
atividades biológicas dos interferons tipo I são a limitação da propagação de infecções virais e
das parasitoses.
O IFN-γ também atua contra as infecções virais mediante a ativação dos macrófagos,
fagocitando as células hospedeiras, somado com ação das células NK, as quais, pela liberação
de granzimas e perforinas, destroem as células infectadas.
Imagem 1. Interação entre os mecanismos imunes.

Fonte: Adaptado de Abbas 2019.

As células NK matam células infectadas por vírus no início do curso da infecção,
antes das respostas imunes adaptativas terem se desenvolvido (ABBAS, ABUL K., 2019). Seu
nível basal aumenta de 20 a 100 vezes pela exposição ao INF-α, INF-β e IL-12 produzidos por
macrófagos em resposta aos agentes virais.
O INF–α e o INF–β favorecem os efeitos citotóxicos das NK, enquanto a IL-12 estimula
a produção de citocinas, entre elas o INF–γ, criando um processo de reativação positiva que
aciona ambas as células no tecido infectado. Dessa maneira, as células NK são preponderantes
no início da infecção no que tange à produção de INF–γ, ativando os macrófagos a secretarem
linfocinas que iniciam a resposta imune adaptativa com a chegada dos LT. Quando estes
assumem suas funções, as células NK podem diminuir a sua função pela produção de IL-10 por
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parte dos LT. (JOBIM, MARIANA, et al.,2008).

Fonte: Adaptado de Abbas 2019 e Parham.

A imunidade adaptativa contra os antígenos virais ocorre com ativação de Linfócito
TCD8 que vão exercer citotoxicidade pelo reconhecimento de antígenos virais via MHC classe
I nas células alvo. Durante a resposta imune adaptativa há também ativação dos Linfócitos
TCD4+, que vão colaborar com os Linfócitos B na produção de anticorpos.
Como vírus são agentes intracelulares, os anticorpos têm papel importante no combate
às infecções virais, desde que, por ocasião da propagação da infecção viral, após multiplicaremse em células infectadas, os vírus rompam essas células, ficando livres até a penetração em outra
célula. Nessa fase extracelular os anticorpos podem ligar-se aos vírus e, por meio do mecanismo
de neutralização, impedir que eles penetrem em uma célula não infectada. Alternativamente,
anticorpos podem ser adjuvantes no mecanismo de citotoxicidade celular dependente de
anticorpos, ao se ligar às células infectadas, permitindo a ação das células NK. (MACHADO,
PAULO RL et al. 2004).
+
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A descoberta do SARS-CoV-2 ocorreu a pouco tempo, por este motivo, o vírus ainda
beira o desconhecimento humano, e a fisiopatologia da Covid-19 ainda segue intrigante e
exótica para ciência, no entanto a acomodação não é uma opção viável, quando vidas humanas
correm perigo. Tanto que até o momento, alguns estudos conseguiram obter progressos na
teorização da fisiologia funcional viral, através de inúmeras e cansativas observações clínicas,
buscando padrões para se construir maiores níveis de evidências.
Fisiopatologia da Covid-19
A Covid-19 é uma doença respiratória aguda ocasionada pelo coronavírus da síndrome
respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Em 2002, surgiu à síndrome respiratória aguda
grave (SARS), desde então ficou visível um grande número de coronavírus associados à SARS
(SARSr-CoVs), derivados dos morcegos. O SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez
em 01 de dezembro de 2019, quando um grupo de pessoas deu entrada no pronto socorro
na cidade de Wuhan, China, com o quadro de pneumonia desconhecida. Foi então que se
descobriu um betacoronavírus nas amostras dos pacientes com pneumonia, utilizando a técnica
de sequenciamento de RNA. Através das células epiteliais das vias respiratórias humanas, foi
possível isolar um novo coronavírus, chamado de 2019-nCoV (ZHON et al., 2020).
Na primeira fase (leve), o SARS-CoV-2 alveja as células epiteliais nasais e brônquicas e
os pneumócitos, por meio da proteína viral estrutural spike (S) que se liga ao receptor da enzima
conversora de angiotensina 2 (ACE2). A serina protease transmembranar tipo 2 (TMPRSS2),
presente na célula hospedeira, promove a captação viral por clivagem da ACE2 e ativação da
proteína SARS-CoV-2 S, que medeia a entrada do coronavírus nas células hospedeiras. ACE2
e TMPRSS2 são expressas em células-alvo do hospedeiro, particularmente células epiteliais
alveolares tipo II. Semelhante a outras doenças virais respiratórias, como a gripe, pode ocorrer
linfopenia profunda em indivíduos com Covid-19 quando o SARS-CoV-2 infecta e mata
células de linfócitos T. Além disso, a resposta inflamatória viral, que consiste tanto na resposta
imune inata quanto na adaptativa (compreendendo imunidade humoral e mediada por células),
prejudica a linfopoiese e aumenta a apoptose dos linfócitos (WIERSINGA, et. al. 2020).
Em estágios posteriores da infecção (moderada), quando a replicação viral se acelera,
a integridade da barreira epitelial-endotelial fica comprometida. Além das células epiteliais, o
SARS-CoV-2 infecta as células endoteliais dos capilares pulmonares, acentuando a resposta
inflamatória e desencadeando um influxo de monócitos e neutrófilos. Infiltrados inflamatórios
mononucleares intersticiais e edema se desenvolvem e aparecem como opacidades em vidro
fosco na tomografia computadorizada. Segue-se o edema pulmonar preenchendo os espaços
alveolares com formação de membrana hialina, compatível com síndrome do desconforto
respiratório agudo (SDRA) inicialmente. O angioedema pulmonar dependente de bradicinina
pode contribuir para a doença. Coletivamente, a ruptura da barreira endotelial, a transmissão
disfuncional alveolar-capilar de oxigênio e a capacidade de difusão de oxigênio prejudicada são
características da Covid-19. (WIERSINGA, et. al. 2020).
Na COVID-19 grave, ocorre ativação fulminante da coagulação e consumo de fatores
de coagulação. Tecidos pulmonares inflamados e células endoteliais pulmonares podem resultar
na formação de microtrombos e contribuir para a alta incidência de complicações trombóticas,
como trombose venosa profunda, embolia pulmonar e complicações arteriais trombóticas (por
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exemplo, isquemia de membro, acidente vascular cerebral isquêmico, infarto do miocárdio)
em pacientes doentes em condições críticas. O desenvolvimento de sepse viral, definida como
disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à
infecção, pode contribuir ainda mais para a falência de múltiplos órgãos (WIERSINGA, et. al.
2020).
Estudos sugerem que a resposta inflamatória sistêmica exacerbada juntamente com
hipóxia possam causar disfunção endotelial e aumento da atividade pró-coagulante, contribuindo
para a formação de trombos. Esse estado pró-trombótico associado à infecção sistêmica é
comumente chamado de coagulopatia induzida pela sepse (PASSOS, et. al. 2020).
Evolução das manifestações clínicas
Segundo os pesquisadores Akhmerov (2020) e Mason (2020) existe um consenso
aceitável para os cientistas, que a Covid-19 se divide em três fases (leve, moderada e grave):
Fase de infecção, leve
• O período de duração é de 5 dias, geralmente;
• 60-80% dos casos permanecem estagnados e não progridem para a segunda fase;
• O vírus inicialmente se infiltra e se replica na região das vias aéreas superiores.
O SARS-CoV-2 parece se ligar às células epiteliais da cavidade nasal e inicia sua replicação
através da ligação ao receptor ACE2;
• A resposta imune inata da primeira fase é limitada;
• A carga viral também é baixa, porém os pacientes são infectantes;
• A linfopenia é comum (importante achado clínico laboratorial);
• Os sintomas são inespecíficos o que dificulta o diagnóstico. Caracteriza-se por
sintomas gripais, inespecíficos: cefaléia, ageusia, febre, mialgia, coriza hialina, tosse seca e
odinofagia.
Fase de pneumonia, moderada
• A fase ocorre de 5-10 dias após a infecção;
• 10-15% dos casos permanecem nesta fase, e não progridem para a terceira fase;
• O vírus migra para as vias aéreas inferiores e então se inicia a resposta imune inata
mais agressiva;
• A fase moderada caracteriza-se por ação viral direta sobre os alvéolos, ocasionando
danos aos pneumócitos tipo 2, resultando no colabamento pulmonar, comprometendo o sistema
respiratório e consequentemente podendo levar para a fase sistêmica (grave);
• Os pacientes podem ou não apresentar hipóxia;
• Os sintomas pioram para desconforto respiratório e dispneia;
• Imagens de tomografia de tórax revelam anormalidades como aspecto de vidro fosco
e áreas de consolidação nos pulmões.
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Imagem 2: COVID-19: uma breve atualização para radiologistas. Meirelles GSP. Radiol
Bras. 2020 Set/Out;53(5):320–328.

Fase de infecção sistêmica, grave
• Observa-se a partir do décimo dia geralmente, após os primeiros sintomas;
• Ocorre em 2-5% dos casos;
• A fase se caracteriza pela intensa resposta inflamatória, através da resposta imunológica
excessiva do hospedeiro, trazendo assim uma “tempestade” de citocinas, consequentemente
causando danos pulmonares e debilitando os órgãos secundários por resposta imunológica.
• O vírus cursa com inflamação endotelial, como uma síndrome inflamatória sistêmica.
Hipoxemia profunda em capilares pulmonares pode resultar em vasoconstrição reduzindo fluxo
sanguíneo local. Além disso, existe uma queda na atividade fibrinolítica durante o quadro de
inflamação pulmonar, resultando em acumulação anormal de fibrina no espaço alveolar devido
à atividade pró-coagulante aumentada.
• Consequentemente ocorre o dano alveolar difuso (DAD), com caráter de membrana
hialina rica em fibrina, gerando um ciclo de dano/reparo extravagante, podendo terminar em
fibrose mais rapidamente que outras formas de SARA;
• Ocorre também, a ativação fulminante da coagulação e consumo de fatores de
coagulação. Tecidos pulmonares inflamados e células endoteliais pulmonares podem resultar
na formação de microtrombos e contribuir para incidência de complicações trombóticas, como
trombose venosa profunda. embolia pulmonar e complicações arteriais trombóticas.
• Pode acontecer danos em órgãos secundários: insuficiência renal, dano hepático,
dano miocárdico, e também rebaixamento do nível de consciência, vasoconstrição periférica/
vasoplegia, por causa da resposta imune sistêmica;
• Devido a fisiologia e ação viral, algumas condições aumentam o risco de gravidade
da Covid-19, como por exemplo, quadros de hipertensão, diabetes melito, doenças cardíacas,
doenças cerebrovasculares, condições respiratórias como doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) e condições que afetam o funcionamento renal.
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5 COMENTÁRIOS FINAIS
Em 01 de dezembro de 2019, em Wuhan, província da China, a humanidade iniciou
uma nova “onda” negativa, a descoberta de um novo tipo de coronavírus, seria responsável por
momentos desafiadores e complexos.
A revelação recente do SARS-CoV-2 ainda apresenta lacunas para os pesquisadores
e profissionais que atuam na área. As complicações de acordo com a fase de manifestação
clínica ainda não foram completamente desvendadas e entendidas. Entretanto alguns estudos
conseguiram obter algumas evidências científicas da fisiologia viral, manifestações clínicas e
mecanismos imunes do hospedeiro.
O presente trabalho discutiu e trouxe informações importantes à respeito do novo
coronavírus, mesmo assim, considera-se essencial a realização de mais pesquisas que visem
compreender a fisiopatologia do SARS-CoV-2 e sua interação com os mecanismos imunes do
ser humano, com vista a implementar estratégias resolutivas e integrais que contribuam para o
fim da pandemia e auxiliem na recuperação das pessoas acometidas.
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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo relatar um raro caso de síndrome iridocorneana endotelial (ICE) em uma
paciente do sexo feminino de 53 anos. A ICE síndrome consiste em um grupo de doenças oculares que possuem
como características anormalidades proliferativas, estruturais no endotélio corneano, obstrução progressiva do
ângulo iridocorneal e anomalias da Irís. A ICE síndrome compreende um espectro de três variantes: atrofia essencial
de íris, síndrome de Chandler e síndrome de Cogan-Reese. Tais condições podem comprometer a qualidade de
vida do paciente, haja vista que pode-se apresentar com fotofobia, perda da acuidade visual, descompensação
da córnea e glaucoma. Para esse artigo, realizou-se a revisão bibliográfica em bases de dados, foram excluídos
manuais técnicos, teses e respeitando os critérios de elegibilidade. A paciente em questão apresentava alterações de
acuidade visual no olho esquerdo (OE). Em biomicroscopia evidenciou-se discreta catarata subcapsular posterior
no OE e catarata subcapsular posterior, íris com atrofia difusa, pupila secundária sete horas e lesão nodular às
nove horas no olho direito. Diante da confirmação do diagnóstico da ICE, pelo quadro clínico compatível e
alterações nos exames complementares, a paciente está em acompanhamento com tratamento tópico com tartarato
de brimonidina, cloridrato de dorzolamida + maleato de timolol e dimetilpolisiloxane.
Palavras-chave: Síndrome Iridocorneana Endotelial. Síndrome de Chandler. Síndrome Cogan e Reese. Glaucoma;.
Descompensação Corneana
ABSTRACT
The present work has as its objective the case reporting of the rare iridocorneal endotelial syndrome (ICE)
syndrome in a female patient of 53 years of age. ICE syndrome consists of a group of eye diseases that has as its
characteristics proliferative anomalies, structural abnormalities of the corneal endothelium, progressive obstruction
of the iridocorneal angle, and anomalies of the iris. ICE syndrome is composed of a spectrum of three variants:
essential íris atrophy, Chandler’s syndrome and Cogan-Reese syndrome. Also, ICE syndrome may compromise a
patient’s quality of life since amongst the aforementioned symptoms a patient may suffer from photophobia, loss
of visual acuity, corneal decompensation and glaucoma. Similarly, the case patient exhibited alterations in visual
acuity in the left eye (LE) and a biomicroscopy revealed discreet posterior subcapsular cataract in the LE, and
in the right eye posterior subcapsular cataract, an iris with diffuse atrophy, secondary pupil at 7 O’clock, and a
nodular lesion at 9 O’clock. At the time of diagnostic confirmation for ICE, as well as due to the compatible clinical
condition and abnormalities in complementary exams, the patient remains in supervision and is undergoing topical
treatment using Brimonidine Tartrate, Dorzolamide Hydrochloride-Timolol maleate, and Dimethylpolysiloxane.
For this present work, a bibliographical review was conducted on medical databases. However, technical manuals
and thesis proposals were excluded in order to respect eligibility criteria.
Keywords: Iridocorneal Endothelial Syndrome. Chandler’s Syndrome. Cogan and Reese
Syndrome. Glaucoma. Corneal Decompensation.

1 INTRODUÇÃO
A síndrome iridocorneana endotelial (ICE) é um distúrbio raro e consiste em um grupo
de doenças oculares que possuem como características comuns as anormalidades proliferativas
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e estruturais no endotélio corneano, obstrução progressiva do ângulo iridocorneal e anomalias
da íris [1]. As consequências mais frequentes dessas alterações são a descompensação da córnea
e o glaucoma, que representam as mais frequentes causas de perda da função visual em pacientes
com esta patologia [2].
A síndrome de ICE compreende um espectro de três variantes: atrofia essencial de íris,
síndrome de Chandler e síndrome de Cogan-Reese [3]. Estas condições podem se apresentar
clinicamente de forma sobreposta, semelhante nos achados clínicos e história da doença. As
alterações evidenciadas na síndrome ICE,, foram caracterizadas inicialmente por Harms, em
1903, que descreveu um problema ocular caracterizado por glaucoma associado à atrofia da
íris, conhecido como “atrofia progressiva da íris”. Cerca de cinco décadas mais tarde Chandler
descreveu um caso semelhante, uma condição ocular rara e unilateral caracterizada por atrofia
da íris associada à alterações endoteliais da córnea, edema da córnea e glaucoma, caracterizando
a síndrome de Chandler. Posteriormente, Coogan e Reese discorreram a síndrome de “CoganReese” ou “nevo da íris”, uma condição semelhante, porém associada aos nódulos da íris [4-8].
A etiologia da síndrome de ICE ainda é desconhecida, no entanto, uma série de
possíveis eventos desencadeantes foram descritos e o debate sobre a etiologia perdura por mais
de um século [9]. A mais aceitável origem, foi descrita pioneiramente pelo grupo Alvarado, que
postularam uma possível relação viral com a endoteliopatia que dá origem a essa síndrome. De
acordo com esta hipótese do grupo Alvarado, pacientes tiveram um olho afetado principalmente
no período pós-natal, onde o outro olho foi protegido pelo sistema imunológico do paciente.
Apesar da fisiopatologia da ICE síndrome ainda não ser totalmente esclarecidas, Alvarado
e colaboradores contribuíram imensamente relacionando a síndrome com o vírus da herpes
simples (HSV), ainda que existam outros fatores e motivos. [10]
A síndrome de ICE apresenta-se geralmente de forma unilateral e acomete com maior
frequência mulheres adultas do que homens. Os pacientes normalmente chegam ao consultório
com queixas relacionadas com a redução na acuidade visual e fotofobia, principalmente pela
parte da manhã, devido a uma descompensação corneana. A síndrome é detectada durante
exames de rotina, com a visualização anormal do endotélio corneano e/ou após a avaliação da
região anterior do olho, normalmente evidenciando a presença de uma pupila secundária.
O tratamento na síndrome de ICE se divide em 3 categorias: (1) descompensação
da córnea e suas respectivas complicações; (2) alterações de íris; e (3) controlar o glaucoma
associada à síndrome do ICE [11].
O objetivo deste trabalho é relatar para a Comunidade Médica uma doença oftalmológica
rara, para isso utilizou-se um relato de caso clínico de um paciente portador de síndrome de
ICE.

2 OBJETIVO
Relatar o caso de uma paciente com a Síndrome Iridocorneana Endotelial (ICE
Síndrome) no olho esquerdo, utilizando uma abordagem centrada na paciente e visando agregar
conhecimentos na área oftalmológica.
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3 METODOLOGIA
Trata-se de um Relato de Caso, sendo uma descrição detalhada de um caso clínico,
contendo características importantes sobre sinais, sintomas e outras características do paciente,
relatando os procedimentos terapêuticos utilizados, bem como o desenlace do caso.
Realizou-se a revisão bibliográfica de artigos científicos publicados entre os anos de
2015 e 2020 e suas respectivas referências nas bases de dados Scielo, PubMed e Medline.
Foram utilizados os descritores Iridocorneal Endothelial Syndrome ocorrida em Agosto/2020.
Estão incluídos artigos que contém variações da Síndrome Iridocorneana Endotelial
(Síndrome de Chandler, Coogan e Reese e Atrofia essencial da Íris). A busca textual inclui a
progressão da síndrome, medicamentos e tratamentos utilizados.
Foram excluídos artigos que não contemplavam a Síndrome Iridocorneal e também
excluídos textos repetidos, manuais técnicos e teses, além dos que não abordavam a temática
proposta no relato de caso. Posteriormente, realizou-se a leitura dos artigos científicos visando
a seleção de artigos objetivos ao tema citado.

4 APRESENTAÇÃO DO CASO
M.C.M.H, 53 anos, sexo feminino, no dia 20/06/2017 vem ao consultório oftalmológico
em uma consulta de rotina com queixas de baixa acuidade visual no olho esquerdo (OE).
Realizado exame de refração com no olho direito (OD) da paciente em +1,25 -0,75 X 60°
com acuidade de 20/20, já o OE com +0,50 esférico com acuidade de 20/40. A biomicroscopia
evidenciou discreta catarata subcapsular posterior no OD e no OE uma catarata subcapsular
posterior, íris com atrofia difusa, pupila secundária sete horas e lesão nodular às nove horas.
Sendo efetuado o diagnóstico da síndrome iridocorneana endotelial. Após estes resultados foi
solicitado biomicroscopia ultrassônica (UBM) e retorno para mapeamento de retina, potencial
de acuidade macular (PAM) e programar possível facoemulsificação do OE. Em 29/11/2017,
foi realizado o PAM, resultando em acuidade visual de 20/20 no OE. Paciente apresentava uma
escavação do nervo óptico de 0,2 e pressão intraocular (PIO) de 16 mmHg.
Em 09/2018 foi realizado a facectomia por facoemulsificação sob anestesia tópica
no OE com implante de lente intraocular (LIO) dobrável, durante a cirurgia optou-se por não
aspirar o córtex da catarata na região posterior da pupila secundária com o objetivo de dificultar
a entrada de luz nesta região e consequentemente diminuir a fotofobia. Após 30 dias paciente
recebeu alta com acuidade visual de 20/20 em OE e -0,50 -0,50 x 155°.
Paciente retorna em 12/2018 com opacidade de cápsula posterior discreta no OE, sendo
realizado uma capsulectomia posterior com Yag Laser, retornando a acuidade visual de 20/20.
Após 21 dias, a paciente referiu dor súbita e baixa de visão no OE. Realizada Tonometria que
evidenciou glaucoma agudo com PIO de 40 mmHg, sendo realizada uma paracentese de camara
anterior com diminuição da PIO para 8 mmHg. Seguiu-se o tratamento com Acetazolamida
250mg 8/8 horas, acetato de prednisolona a 1% 2/2 horas e cloridrato de betaxolol 12/12 horas.
Paciente evoluiu com melhora do edema corneano e controle da PIO.
Após 30 dias paciente retornou com queixas de queda da acuidade visual no período
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matinal, resultante do micro edema de córnea. No entanto, ao longo do dia, referia melhora na
acuidade visual.
Realizada em 07/2020 microscopia especular que resultou em baixa quantidade celular
na córnea, típica de ICE Cell, sendo de 1561 cels/mm².
Última consulta da paciente foi realizada em 07/2020 e vem sendo acompanhada
bimestralmente por conta do edema corneano no e controle da PIO no OE. O tratamento
vem sendo com Tartarato de Brimonidina, Cloridrato de dorzolamida + Maleato de timolol e
Dimetilpolisiloxane. Paciente vem evoluindo bem, com pressão se mantendo na faixa de 12
mmHg e acuidade visual corrigida de 20/25 em OE.

5 DISCUSSÃO
É conhecido na literatura que a síndrome de ICE apresenta-se de maneira unilateral e
acomete com maior frequência o sexo feminino, principalmente entre a terceira e quinta década
de vida, como no caso em questão. Normalmente pacientes chegam ao consultório com queixas
de baixa acuidade visual e fotofobia, condizente com o caso clínico da paciente.
Os mecanismos patológicos da síndrome de ICE estão relacionados com a proliferação
anormal do endotélio corneano, anomalias pupilares e dano atrófico à irís. No caso clínico em
questão, a biomicroscopia evidenciou discreta catarata subcapsular posterior no OD e no OE
uma catarata subcapsular posterior, com atrofia difusa da íris, pupila secundária sete horas e
lesão nodular às nove horas e alteração no endotélio corneano, diagnosticando a síndrome de
ICE.
A descompensação endotelial com edema da córnea é a causa mais comum de diminuição
da visão em pacientes com síndrome de ICE devido à anormalidade endotelial concomitante e ao
aumento da PIO. No caso relatado o tratamento tópico com brinzolamida 250 mg, prednisolona
e cloridrato de betaxolol e teve como objetivo diminuir a PIO e controlar o edema da córnea.
Paciente vem sendo acompanhada bimestralmente no consultório oftalmológico por conta do
edema corneano e controle da PIO no OE.
O tratamento oftalmológico do glaucoma em pacientes com a síndrome de ICE é
desafiador e frequentemente representa uma solução temporária, sendo às vezes necessária a
intervenção cirúrgica para controle ideal da PIO, evidenciando a necessidade do conhecimento
médico para diagnosticar e tratar essa patologia. O tratamento tópico do glaucoma relacionado
à síndrome de ICE apresenta uma alta taxa de falha, variando de 60 a 80% nos casos relatados.

6 COMENTÁRIOS FINAIS
Em conclusão, devido à complexidade da síndrome ICE, o manejo desses pacientes
é desafiador. Tendo em vista que muitos pacientes necessitam de múltiplas intervenções em
para controlar a PIO e o edema corneano. A síndrome de ICE possui uma etiologia ainda
desconhecida, evidenciando a necessidade de novas pesquisas neste campo.
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SPIKES: UM PROTOCOLO PARA A COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS1
Ana Maria Gesser2
Mirian Silva dos Santos3
Marcelo Vier Gambetta4
RESUMO
Composto por seis etapas que padronizam comportamentos para tornar uma notícia menos perturbadora, o
protocolo SPIKES facilita a interlocução médico-paciente, bem como proporciona recursos confortadores para
o diálogo. Enfatiza os pontos mais relevantes de uma entrevista de notícias ruins e recomenda técnicas para
avaliar cada situação. O objetivo desta pesquisa foi apresentar o protocolo SPIKES e avaliar seu uso como um
instrumento amplo e coordenado que favorece o desenvolvimento das habilidades de comunicação na transmissão
de más notícias. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com artigos publicados, predominantemente, na base
de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), através dos seguintes descritores: “comunicação”,
“más notícias”, “protocolo SPIKES”. Em decorrência do despreparo de profissionais da área da saúde e de suas
dificuldades frente à transmissão de más notícias aos pacientes, observou-se a necessidade da sistematização
da comunicação. Constatou-se que a necessidade e a ideia da sistematização do processo de comunicação em
más notícias advêm, principalmente, da complexidade da tarefa, da dificuldade apresentada pelos médicos e da
deficiência da abordagem dessa temática na graduação. A prática de notificar diagnósticos de aspecto negativo
a doentes e familiares representa uma condição desafiadora para os médicos. A compreensão do hiato existente
na comunicação entre médicos e pacientes torna-se essencial ao entendimento dos inúmeros fatores envolvidos
no processo da comunicação de uma má notícia. O estudo mostrou que o aperfeiçoamento das habilidades de
comunicação é essencial para o trabalho médico, especialmente no que tange à transmissão de informações
desfavoráveis, visto que esta é uma tarefa complexa e rotineira.
Palavras-chave: Comunicação. Más notícias. Protocolo SPIKES.
ABSTRACT
Comprised of six steps that standardize behaviors to make news less disturbing, the SPIKES protocol facilitates
doctor-patient dialogue, as well as providing comforting resources for conversation. It emphasizes the most
relevant points of a bad news interview and recommends techniques for assessing each situation. The objective
of this research was to present the SPIKES protocol and to evaluate its use as a broad and coordinated instrument
that benefits the development of communication skills in the transmission of bad news. A bibliographic research
was carried out with published articles predominantly in the SciELO database (Scientific Electronic Library
Online), using the following descriptors: “communication”, “bad news”, “SPIKES protocol”. As a result of
the unpreparedness of health professionals and their difficulties in transmitting bad news to patients, the need
for systematization of communication was noted. It was found that the need and the idea of systematizing the
communication process in bad news comes mainly from the complexity of the task, the difficulty presented by
doctors and the deficiency of this thematic approach in undergraduate degree. The practice of reporting negative
diagnoses to patients and family members represents a challenging condition for doctors. The understanding of
the gap in communication between doctors and patients becomes essential to comprehend the countless factors
involved in the process of communicating bad news. The study showed that communication skills improvement
is essential for medical work, especially as to the transmission of unfavorable information, since this is a complex
and regular task.
Keywords: Communication. Bad news. SPIKES Protocol.
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1 INTRODUÇÃO
O termo “má notícia” é caracterizado por toda e qualquer mensagem notificada ao
paciente ou a seus familiares que provoque impacto na perspectiva de futuro em um sentido
negativo. Embora ordinariamente associada à comunicação de diagnósticos graves, sobretudo
de casos terminais, a má notícia é também transmitida em doenças que oferecem menores
riscos ao paciente. Seja qual for a ocasião e necessidade de seu uso, em todas as situações, as
informações de aspecto negativo representam consequências para o receptor, em maior ou menor
grau de expressividade, e podem, eventualmente, proporcionar experiências traumatizantes
(LINO et al., 2011). 									Referir-se a
notícias desagradáveis, por vezes inoportunas, é algo frequente na atuação dos profissionais da
saúde e sempre foi difícil tarefa. No passado, acreditava-se que desvelar notícias ruins poderia
gerar angústias que impossibilitariam a manutenção de quaisquer esperanças por parte dos
pacientes, justificando-se a necessidade de ocultar más notícias. Não obstante, os últimos anos
evidenciaram que a prática de expor abertamente diagnósticos e prognósticos não apenas torna
a comunicação entre médicos e pacientes mais clara, como também fortalece os laços dessa
relação. 							
A interlocução não esclarecedora entre médico-paciente pode instituir uma barreira na
compreensão, tanto para quem recebe a informação quanto para o profissional que a declara.
Nesse sentido, o despreparo de médicos frente a situações negativas alimenta inseguranças e
ansiedade, as quais podem interferir de maneira direta na relação médico-paciente. Sabe-se,
portanto, que a missão de comunicar deve envolver um conjunto de habilidades, verbais e não
verbais, capazes de responder às reações dos pacientes.
Nessa perspectiva, diante das experiências de contrariedade enfrentadas por médicos,
bem como da necessidade de aprimorar a habilidade em comunicar más notícias, surge o
protocolo SPIKES. Ele é composto por seis etapas que padronizam comportamentos a fim de
tornar uma má notícia menos perturbadora. Didaticamente, os passos descrevem: o preparo
do médico e do espaço físico (Setting up); a análise do estado de consciência do paciente
(Perception); a busca pelo desejo em saber acerca de sua doença (Invitation); a transmissão da
notícia em seu sentido próprio ou direto (Knowledge); a resposta à reação emitida pelo paciente
(Emotions) e a apresentação de possíveis planos terapêuticos (Strategy and Summary) (LINO
et al., 2011). 		
O estudo em questão tem como objetivo apresentar o protocolo SPIKES e avaliar seu
uso como um instrumento amplo e coordenado que favorece o desenvolvimento das habilidades
de comunicação na transmissão de más notícias.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS
Qualquer informação proferida a um paciente ou familiar, que interfira de maneira
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desfavorável na percepção individual sobre o presente e futuro, modificando as suas expectativas,
é considerada uma má notícia (BAILE et al., 2000). De maneira mais simples, a má notícia, como
uma ocorrência em si, vinculada unicamente ao significado do diagnóstico, do prognóstico ou
das alternativas terapêuticas não existe isoladamente. Isso porque ela é qualificada como má em
decorrência das emoções que suscita nos agentes envolvidos (BORGES; FREITAS; GURGEL,
2012).
Ainda que o ato de enfrentar
notícias ruins esteja bastante presente nas relações interpessoais em determinados momentos
da vida, essa prática é recorrente no dia a dia dos profissionais da saúde, especialmente de
médicos, os quais presenciam constantemente o agravo de doenças, complicações clínicas e
mortes (DIAS, 2015). Nesse cenário, percebe-se que a transmissão de más notícias representa
uma missão difícil e complexa no contexto da relação médico-paciente. Caracteriza-se, dessa
forma, uma situação delicada, em virtude dos efeitos físicos, sociais e familiares que pode
causar (BORGES; FREITAS; GURGEL, 2012).
Elementos da comunicação não verbal interferem de maneira veemente nas interações
humanas e devem ser consideradas indispensáveis por àqueles que trabalham diretamente com
pessoas (ROSSI-BARBOSA et al., 2010). Diante da rotineira atividade de médicos em anunciar
más notícias, é errado pensar que sua prática torna-se mais fácil ao longo do tempo. Mais que
verbalizar, essa comunicação requer o uso de habilidades como: oferecer resposta às emoções
do paciente; envolvê-lo na tomada de decisão; lidar com suas expectativas de cura; envolver
seus familiares e proporcionar esperança nas situações mais obscuras (BAILE et al., 2000).
Percebe-se que a prática de transmitir informações exige um conjunto de habilidades
responsáveis por desenvolver aspectos essenciais no processo de integração com o paciente.
Esse envolvimento oportuniza o enriquecimento de conhecimentos, a satisfação pessoal, o
compartilhamento de sentimentos, bem como o desenvolvimento da empatia. Dessa forma, é
fundamental que essa desenvoltura comunicativa se faça constante no cotidiano de profissionais
da saúde, permitindo a construção de relações interpessoais de qualidade (PEREIRA, 2005).
Assim, para se estabelecer sentimento de confiança no médico e obter êxito na
terapêutica, deve existir uma comunicação apropriada (ROSSI-BARBOSA et al., 2010).
Contudo, pode-se afirmar que a maior adversidade não é apenas noticiar, mas saber a maneira, o
momento e a quantidade de informação que se deve revelar aos doentes e familiares, sobretudo,
quando esta é julgada em um aspecto negativo (PEREIRA, 2005).

2.2 SURGIMENTO DO PROTOCOLO
No passado, pensava-se que verbalizar más notícias aos pacientes poderia interferir
negativamente na manutenção de expectativas, o que incentivou a ocultação de informações por
muitos anos. Contudo, a prática recente de expor honestamente diagnósticos tende a deixar o
diálogo entre médicos e pacientes mais esclarecedor e o vínculo melhor consolidado (REISER,
1980). Nesse contexto, ainda que os progressos no desenvolvimento de tratamentos tenham
modificado o curso de doenças, estabelecendo a criação de maior esperança - a exemplo do
câncer -, eles também promoveram a necessidade em se apropriar de habilidades para abordar
outras más notícias.
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Com vistas à obtenção de maiores competências, Robert Buckman elaborou, em 1992,
o Protocolo SPIKES. Esse protocolo é composto por diretrizes criadas com o propósito de
orientar profissionais da saúde no momento da comunicação de más notícias (BURLÁ; PY,
2009). O encontro anual de 1998 da Sociedade de Oncologia Clínica (ASCO) surgiu para
confirmar a vantagem desse instrumento (BAILE et al., 2000).		
Assim, o Protocolo SPIKES estabelece uma técnica dividida em seis etapas, proposta
para a transmissão de más notícias. Dispõe de métodos que visam facilitar a interlocução
médico-paciente e proporciona recursos confortadores para tratar desses pacientes (BAILE et
al., 2000).

2.3 O PROTOCOLO SPIKES
Protocolos de comunicação são elaborados com o intuito de sistematizar e auxiliar o
profissional que desempenha uma tarefa complexa. Ao utilizar-se de um plano que disponha
de diretrizes de ação, tomada de decisão compartilhada e planos de enfrentamento da situação,
a confiança diante dos profissionais de saúde aumenta consideravelmente (BAILE et al.,
2000). Apesar da sistematização, o protocolo SPIKES é considerado uma estratégia e não um
roteiro. Ele enfatiza os pontos mais relevantes de uma entrevista de notícias ruins, assim como
recomenda técnicas para avaliar cada situação. Nesse cenário, o protocolo SPIKES surge como
um dos conjuntos de normas e critérios mais reconhecidos na literatura, sendo apresentado em
muitas publicações científicas como um instrumento completo e eficiente (BUCKMAN, 2005).
O processo envolvido na transmissão de más notícias visa alcançar quatro propósitos
fundamentais: o primeiro consiste em identificar o que o paciente sabe e pensa a respeito de
sua situação, bem como analisar suas expectativas, a fim de prepará-lo para o que vai ouvir;
o segundo objetivo é fornecer informação acessível à compreensão do paciente, considerando
suas necessidades e desejos; o terceiro caracteriza-se por oferecer apoio através de mecanismos
que amenizem o choque emocional e o retraimento experimentado pelo receptor da má notícia;
por fim, o último objetivo baseia-se na criação de um plano de tratamento que envolva a
colaboração e participação do paciente. Os objetivos descritos são alcançados com a aplicação
de seis etapas, associadas a habilidades específicas. No entanto, vale ressaltar que nem todas as
ocasiões dessa comunicação irão exigir o uso das seis fases do protocolo (BAILE et al., 2000).
Em suma, esse guia foi desenvolvido como uma técnica que tem por objetivo facilitar
a comunicação da má notícia (BAILE et al., 2000). De acordo com Buckman (2005), são
destacadas seis diretrizes (Quadro 1):
Quadro 1– O protocolo SPIKES
S Setting up
P Perception
I Invitation
K Knowledge
E Emotions
S Strategy and Summary
Fonte: Lino et. al., 2011

Preparando-se para o encontro
Percebendo o paciente
Convidando para o diálogo
Transmitindo as informações
Expressando emoções
Resumindo e organizando estratégias
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1 – Ambientação (S – Setting up): esta etapa descreve uma maneira eficiente de
iniciar a comunicação, através do ensaio mental. Ela consiste em revisar o plano da transmissão
da notícia que será repassada ao paciente e o preparo do médico para responder às possíveis
reações emocionais e perguntas difíceis. O ambiente em que irá se desenrolar a informação
precisa oferecer privacidade e condições favoráveis a uma discussão focada e sem distrações.
Além disso, deve-se permitir que o paciente selecione e inclua a participação de uma ou duas
pessoas que considera importantes neste momento, haja vista que grande parte deles desejam
estar acompanhados em ocasiões como esta. Recomenda-se que o médico se sente e que faça o
possível para que não existam barreiras físicas entre si e os agentes, a fim de colaborar com o
fortalecimento do vínculo. O comportamento assumido pelo profissional carece de neutralidade,
contato visual e a dissimulação de sinais de ansiedade. Estabelecer contato físico como tocar no
braço do paciente ou segurar sua mão podem ser atitudes reconfortantes, as quais representam
acolhimento.
2 – Percepção (P – Perception): tanto na etapa 2, quanto na etapa 3 do protocolo, a
máxima “antes de contar, pergunte” deve ser implementada. Em outros termos, antes de iniciar
a transmissão da má notícia, o profissional deve verificar o quanto o enfermo sabe acerca da
gravidade de sua situação médica e como ele a entende. Dessa forma, será possível identificar
as lacunas existentes entre as expectativas e a realidade e, a partir delas, adequar a informação
conforme a compreensão do paciente. Para essa prática, torna-se ideal o uso de questionamentos
abertos, alguns exemplos são: “quais informações você já recebeu a respeito do seu quadro
clínico até o momento?” e “você sabe o motivo da solicitação dos exames realizados?”. Com
base nesses conhecimentos, desinformações poderão ser retificadas e moldadas para que se
anuncie a má notícia.
3 - Convite à participação (I – Invitation): sugestiona que o paciente seja convidado
antecipadamente para receber as informações que o médico dispõe. Embora a maioria dos
pacientes demonstre o desejo de saber plenamente sobre seu diagnóstico e todos os detalhes
pertinentes a ele, outros não o fazem. Assim, pacientes e familiares desfrutam do direito de
escolher se pretendem ou não saber sobre sua situação médica, sendo que essa opção deve ser
sempre considerada e respeitada pelo profissional. Essa abordagem pode ser feita através de
perguntas como: “de que maneira você gostaria de ser informado sobre os resultados dos seus
exames?”. Caso o paciente opte por não conhecer os detalhes, o ideal é que o médico se coloque
à disposição para esclarecimentos futuros.
4 - Conhecimento (K - Knowledge): esta fase inicia com o preparo do paciente,
anunciando que más notícias serão reveladas. Isso dará alguns segundos a mais para que ele se
prepare psicologicamente para o que vai ouvir. É necessário introduzir o assunto aos poucos
e verificar periodicamente o entendimento do receptor, pois isso ajudará no processamento da
má notícia e na redução de impactos emocionais. Exemplos de advertências incluem: “sinto
informar, mas as notícias não são das melhores...” ou “infelizmente preciso lhe dizer que...”.
Expor as informações em pequenas doses requer que o médico se certifique de que o paciente
tenha compreendido cada pedaço. Isso poderá fazer com que o profissional repita várias vezes
uma informação, principalmente quando o paciente parecer perturbado e mesmo se disser
que compreende a situação. Neste momento, evita-se o uso da linguagem técnica e científica,
tornando-se essencial o emprego de termos que se aproximem das expressões usadas pelo
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paciente, para que entenda claramente a notícia. À medida que as reações e emoções surgirem,
deve-se reconhecê-las e respondê-las.
5 - Emoções (E - Emotions): as reações emocionais dos pacientes podem ser muito
diversas, e a resposta a esses comportamentos é um dos maiores entraves da comunicação
em más notícias. O método mais útil para a transmissão é a chamada “resposta empática”,
que pretende desenvolver uma conduta afetiva através de três subetapas: (1) primeiramente
é necessário ouvir e identificar a emoção experimentada pelo paciente. Quando existirem
incertezas acerca da emoção, deve-se estabelecer perguntas exploratórias como “o que você
está sentindo?”; (2) observa-se uma ligação entre a emoção e o motivo que a desencadeou, o
qual, provavelmente, será o recebimento da má notícia. Caso não seja possível essa relação, é
recomendado que o profissional utilize perguntas abertas para obter do próprio paciente o que
ele está sentindo; (3) após conceder um tempo para que a pessoa expresse suas emoções, o
profissional deve demonstrar que foi sensibilizado pelo paciente. Um exemplo pode incluir: “eu
entendo que essa não é a notícia que você desejaria receber, e gostaria que ela fosse melhor”.
Se a emoção demorar a ser contida, o médico pode prosseguir oferecendo mais respostas
afetivas, até que o paciente se tranquilize. Caso a emoção não amenize, criará uma barreira para
o tratamento de outras questões. Após externar empatia, os sentimentos serão validados, ou
seja, o médico demonstrará comoção e compreensão frente às reações de seu paciente. Nesse
sentido, frases como “entendo seus sentimentos” ou “percebo que esta é uma notícia que lhe
entristece” diminuem o constrangimento e mostram ao paciente que sua reação é completamente
compreensível. Dessa forma, é adequado – e terapêutico – que os sentimentos apresentados
sejam respondidos de forma empática e que as respostas demonstrem o lado humanizado da
questão médica.
6 – Estratégia e resumo (S – Strategy and summary): nesta etapa o profissional
aborda um plano de tratamento após realizar um resumo de tudo que foi comunicado ao paciente,
permitindo que o mesmo exponha suas dúvidas e garantindo esclarecimentos a respeito da
notícia transmitida. Analisar o nível de compreensão do paciente acerca do que foi discutido é
importante para evitar problemas relacionados à adesão ao tratamento. O ato de compartilhar
deveres com o paciente na tomada de decisão pode diminuir qualquer sentimento de insucesso
que o médico venha a sentir caso o tratamento não seja bem aceito. Além disso, precisa-se
questionar o paciente se o momento em que se encontra é a melhor ocasião para tratar do
assunto e se ele está preparado para tal conversa. O protocolo poderá ser finalizado com um
plano claro das próximas decisões e das obrigações que ambos cumprirão ao executá-las.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa teve por objetivo abordar o protocolo SPIKES, bem como analisar seu
uso na transmissão de más notícias, demonstrando-o como um mecanismo abrangente e bem
estruturado que visa facilitar a comunicação entre médico-paciente. A prática de notificar
diagnósticos de aspecto negativo a doentes e familiares representa uma condição desafiadora
para os profissionais da saúde. Procura-se compreender de que forma o protocolo pode auxiliar
médicos, descrevendo suas etapas de funcionamento para a transmissão da má notícia.
Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, ano 11 (n. 39), p.144-152, jul./set. 2020.

150

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com artigos publicados, predominantemente,
na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), através dos seguintes
descritores: “comunicação”, “más notícias”, “protocolo SPIKES”. Dessa forma, o cerne da
pesquisa constitui-se em apresentar uma ferramenta que assessora especialmente médicos, haja
vista que muitos desses profissionais não possuem conhecimento sobre essa sistematização do
diálogo, nem sequer treinamento para a transmissão de más notícias.
As referências consultadas permitiram compreender a estratégia do protocolo SPIKES,
bem como verificar a aplicação desse mecanismo na transmissão de más notícias, as quais
ocorrem diuturnamente e caracterizam-se por momentos delicados na vida de profissionais
médicos.
Após selecionadas as bibliografias, foi analisada a maneira como o protocolo SPIKES
habilita o médico a transmitir as informações, da mesma forma que oferece suporte ao paciente,
a fim de desenvolver uma estratégia ou plano de tratamento para o futuro quando necessário.

4 DISCUSSÃO
A necessidade e a ideia da sistematização do processo de comunicação em más notícias
advêm, principalmente, da complexidade da tarefa, da dificuldade apresentada pelos médicos
e da deficiência da abordagem dessa temática na graduação. Consoante Monteiro e Quintana
(2016), em uma investigação qualitativa realizada por meio de entrevistas que versavam o
assunto, muitos médicos relataram sua dificuldade na transmissão de más notícias, evidenciando
o déficit de habilidades de comunicação para prover suporte emocional aos receptores. As
entrevistas mostraram que a angústia gerada no médico, frente à reação dos pacientes, faz
com que, em muitos casos, esse profissional realize a comunicação sem oferecer o adequado
acolhimento.
O inquérito informal, dirigido por Baile et al. (2000) e conduzido no encontro anual
de 1998 da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) já apresentava resultados que
ilustram e reforçam a problemática exposta. Do total de 700 participantes do evento, 500 pessoas
responderam às perguntas que consistiam em abordar suas experiências na transmissão de más
notícias e suas opiniões sobre os obstáculos existentes nessa comunicação. A investigação
apontou que 42% dos participantes não possuíam nenhum treinamento específico para essa
comunicação e apenas 26,1% afirmaram ter um plano ou estratégia consistente para o momento
da transmissão. No que se refere especificamente ao protocolo SPIKES e sua aplicação na
comunicação de más notícias, o mesmo estudo verificou que 95,4% dos participantes
classificaram o protocolo SPIKES como uma ferramenta que visa facilitar a prática clínica.
Nesse sentido, outros trabalhos também apresentaram resultados favoráveis à aplicação
do protocolo, como mostra Lino et. al (2011), em estudo qualitativo, o qual consistiu em uma
entrevista realizada com 38 alunos do curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará
(Uece). Percebeu-se que, os alunos consideraram o modelo SPIKES utilizando as expressões
“guia”, “metodologia”, “protocolo”, “roteiro”, “ferramenta”, “instrumento” ou o próprio termo
“modelo”. Além disso, a maior parte dos alunos opinou sobre o tema, destacando somente
pontos positivos como: “um modelo prático e fácil de aplicar”; “bastante simples e contendo
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abordagem humanística sobre o assunto”; “um modelo que aborda em etapas bem desenvolvidas
a maneira de conduzir a transmissão de más notícias”; “uma forma ideal para lidar com os
pacientes”. Todos esses resultados justificam a aplicabilidade do protocolo, colocando-o como
uma estrutura útil para a transmissão de más notícias.
O estudo de Monteiro e Quintana (2016) destaca ainda que foi possível identificar
distintas maneiras de realizar essa interlocução. Elas foram embasadas em vivências pessoais
e no senso comum, uma vez que os médicos entrevistados foram contundentes ao afirmar
que não receberam treinamentos para comunicação de más notícias durante sua formação.
Embora muitos tenham desenvolvido estratégias próprias para lidar com a responsabilidade de
informar más notícias, essas estratégias encontram-se permeadas por ansiedade, desconforto
e nervosismo. Além disso, a partir da análise das entrevistas, foi possível inferir que apesar
da ausência de técnica médica, manifesta-se a preocupação com o aprimoramento da arte de
comunicar.
Embora Nonino, Magalhães e Falcão (2012) mostrem que, em geral, a preocupação
em informar o paciente de maneira adequada seja real, afirmam que a aplicação do protocolo
SPIKES não garante, de forma inequívoca, a capacitação de médicos e estudantes em informar
as más notícias aos pacientes. Nota-se, portanto, a existência de controvérsias na literatura que
corroboram uma apresentação deficiente do tema na graduação e apontam a ausência do ensino
de métodos que possibilitem o aperfeiçoamento da transmissão de más notícias aos pacientes.
Os autores salientam que o preparo não pode ser unicamente teórico, ele perpassa por reflexões
e pela possibilidade da morte.
Sob esse viés, apesar do estudo de Lino et al. (2011) ter evidenciado que o protocolo
SPIKES proporciona o desenvolvimento de uma boa relação médico-paciente, o modelo foi
mostrado como limitado em algumas de suas etapas. Verificou-se que dentre muitos aspectos,
a relação médico-paciente sofre interferências de acordo com o contexto sociocultural de cada
paciente, sendo o modelo passível de adaptações. Além disso, o estudo demonstrou que embora
os entrevistados tenham considerado o protocolo como um instrumento favorável, alegaram
que o mesmo não substitui o bom senso e a experiência do médico.
Em contrapartida a incertas contestações, Baile et al. (2000) sugere que a transmissão
de más notícias aos pacientes é uma importante habilidade comunicativa. Essa ideia destaca a
relevância da existência de uma sistematização, através do protocolo SPIKES, haja vista que
o despreparo dos profissionais implica em uma miríade de fatores significativos na relação
médico-paciente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão do hiato existente na comunicação entre médicos e pacientes torna-se
essencial ao entendimento dos inúmeros fatores envolvidos no processo da comunicação de
uma má notícia. O estudo mostrou que o aperfeiçoamento das habilidades de comunicação é
essencial para o trabalho médico, especialmente no que tange à transmissão de informações
desfavoráveis, visto que esta é uma tarefa complexa e rotineira.
O despreparo de profissionais frente à necessidade de proferir mensagens negativas
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tem como antecedente uma abordagem frágil ou inexistente de habilidades de comunicação
nos cursos de graduação em medicina. Com o intuito de amenizar este despreparo, o protocolo
SPIKES apresenta-se como um recurso que pretende melhorar a transmissão de notícias
desagradáveis e reduzir possíveis obstáculos existentes nesse processo.
Por fim, a temática em debate oferece contribuições à discussão sobre habilidades
de comunicação na área médica e estabelece importantes informações sobre a aplicação do
protocolo SPIKES.
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FALAR DA MORTE PARA FALAR DA VIDA

Josiell Raysel da Rosa 1

Após seu sucesso no TEDx em 2012, a palestra da autora precisou se transformar
neste livro. Publicado pela primeira vez em 2017, A morte é um dia que vale a pena viver - E
um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida retrata as inquietudes de sua
escritora. Para além, a reunião da sua vida profissional e pessoal, sua filosofia e seu cuidado pela
vida humana se transformaram em páginas de aprendizado. Ana Claudia Quintana Arantes é
médica geriatra e paliativista há mais de vinte anos, pioneira e uma das vozes mais importantes
pelo movimento dos Cuidados Paliativos no Brasil.
Entre termos técnicos - bem explicados -, dados de pesquisas, observações pessoais
e profissionais, poemas e até mesmo trechos de diário, os capítulos se organizam curtos, mas
não menos profundos. Ana convida o leitor a conhecer sua trajetória dentro da medicina antes
mesmo da faculdade, com seu desejo de ser médica na infância para cuidar da dor de sua avó.
Sua escrita se estrutura a partir do que considera a “saída do armário” em relação ao tema morte
no seu fazer profissional. Ou seja, ao dizer abertamente o que e como faz o cuidado aos seus
pacientes com doenças graves que ameaçam a continuidade da vida; neste momento se deparou
com muita resistência dos ouvintes e colegas de profissão.
Não é improvável que a frase “A morte é a única certeza da vida” já tenha encontrado
muitos de nós, talvez até já tenhamos proferido em algum momento. Mas para além de palavras,
será que refletimos séria e honestamente a respeito do seu significado? Não? Sim? Por quê?
Estes e diversos outros questionamentos são provocados, respondidos e elaborados
pela autora de maneira direta e aberta, com pitadas de Adélia Prado e Clarice Lispector, entre
outras (os). Esta perspectiva dos fenômenos da vida e morte envoltos na poesia, nos conduz
à uma leitura de ritmo e sutileza. A característica poética é muito própria da autora, que tem
também um livro de poesias publicado. Quem já assistiu uma de suas palestras, encontrará a
mesma serenidade e amorosidade nas suas palavras escritas.
Ana argumenta que os brasileiros têm dificuldades para falar sobre a morte. Uma
pesquisa realizada em 2018 revelou que mais de 70% não falam desse tema cotidianamente e
mais de 50% dos entrevistados relatam associações à sentimentos e percepções negativas quando
tratam da temática. Tenhamos medo ou coragem, a morte chega para todos, ela é democrática!
Entretanto, ela pode se apresentar de várias maneiras, a morte anunciada, por exemplo, é aquela
que decorre de um diagnóstico de doença grave e incurável, que inexoravelmente progredirá
fatalmente. Logo, pode haver um tempo de preparo, mas disto poucos gostam de falar, sequer
pensar.
Nos preparamos para a faculdade, para relacionamentos, para o trabalho, para viagens,
mas nada destas coisas possuem a característica da certeza, tal como temos da morte. Seja a
nossa ou a de quem amamos, por que não nos preparamos para ela? Ana defende a ideia de que
1
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não deveria ser necessário a constatação de uma enfermidade para que a vida fosse reavaliada
e vivida com plenitude. Os diferentes temas que envolvem a morte e o morrer são elaborados
paralelamente à sua ideia central, presente no subtítulo da obra e que permeia todos os capítulos.
Para a autora, desenvolver os temas da morte em uma sociedade que a considera tabu
tem justamente o propósito de despertar para a consciência do tempo de vida. Este tópico é
destacadamente elaborado ao longo das suas reflexões. Há quem diga que a morte é o contrário
da vida, Ana discorda. Para ela, o contrário da morte é o nascimento, já a vida é todo o intervalo
de tempo entre estes eventos. Daí a importância de valorizar e buscar sentido para que a morte
seja um dia que valha a pena ser vivido, pois só valerá se a vida foi cuidada.
Estas percepções são encontradas diariamente na sua prática de cuidado aos que
morrem. O tempo sagrado de encontro e vivência com a finitude só pode ser experienciado
quando as dores físicas e emocionais estão amparadas e as pendências podem ser resolvidas.
Esta é a essência do tratamento paliativo, que visa proteger os pacientes de suas dores e
desconfortos em todas as dimensões. As temáticas da morte e o morrer estão presentes nas suas
falas e práticas e são inspiradoras não apenas para todo profissional da saúde, como também
para todos os corajosos interessados por esta leitura da vida.
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