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RESUMO: Trata-se de uma revisão integrativa que objetivou conhecer a produção científica 

acerca dos fatores associados à síndrome de burnout em trabalhadores de enfermagem. Os 

dados foram coletados na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde e na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library Online, através das palavras-

chave: enfermagem e burnout, sendo encontrados oito artigos que compuseram o corpus de 

análise. Para análise dos dados utilizou-se a Análise Textual Qualitativa. Como resultados, 

emergiram a caracterização dos artigos e duas categorias, as quais retratam o burnout e as 

características pessoais dos trabalhadores de enfermagem; e o burnout e suas relações com a 

organização do trabalho. Acredita-se que os achados deste estudo poderão contribuir para a 

produção de pesquisas e conhecimentos em enfermagem, ampliando a compreensão acerca do 

burnout, de modo a favorecer a saúde dos trabalhadores de enfermagem e qualificar a 

assistência prestada por estes profissionais. 

DESCRITORES: enfermagem; trabalhadores; esgotamento profissional. 

 

ABSTRACT: It is an integrated review aimed at knowing the scientific production about the 

factors associated to the burnout syndrome in nursing workers. The data were collected from 

the database Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde and also in the 

Scientific Electronic Library Online, through the keywords: nursing and burnout, where were 

found eight articles which comprised the corpus of the analysis. For data analysis it was used 

Qualitative Textual Analysis. As results, emerged the characterization of articles and two 

categories, which portrayed the burnout syndrome and personal features of nursing workers; 

and burnout and its relations with work organization. It is believed that the results of this 

study can contribute for future researches and nursing knowledge, increasing the 

understanding about burnout, in order to improve nursing workers’ health, thus, qualifying 

their services.  

DESCRIPTORS: nursing; workers; burnout.  
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INTRODUÇÃO 

As diversas mudanças tecnológicas, inseridas no processo de trabalho, oportunizaram 

as instituições o aumento da produtividade e, por conseguinte, da lucratividade, e ocasionaram 

impactos à saúde dos trabalhadores, com manifestações tanto físicas quanto mentais. Dessa 

forma, o aparecimento de novas enfermidades associadas às mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho é assinalado nos estudos produzidos nas últimas décadas
1.

 

Uma das consequências para saúde dos trabalhadores pode ser o surgimento da 

síndrome de burnout
1
, que vem sendo abordada como um problema de relevância social, 

estudada em diversos países
2
. Trata-se de um processo que resulta em exaustão física, mental 

e emocional, em virtude de um período prolongado de exposição a elevados níveis de 

estresse, decorrentes de situações de trabalho, compreendendo três dimensões relacionadas, 

apesar de independentes: a exaustão emocional, a despersonalização e a reduzida realização 

profissional
3,4

. 

A exaustãoemocional é caracterizada pela ausência ou carência de energia, de ânimo e 

por sentimento de esgotamento de recursos para lidar com uma situação de estresse, tendo 

com principais fontes a sobrecarga de trabalho e o conflito pessoal nas relações. Somam-se, 

ainda, sentimentos de frustração e tensão, pois os trabalhadores passam a reconhecer que já 

não despendem de condições de empregar mais energia para a assistência do seu cliente ou 

demais pessoas, como já o fizeram no passado
3,5

. 

A despersonalização acontece quando o profissional desenvolve sentimentos 

negativos frente aos clientes, às pessoas com quem trabalha e à instituição, passando a tratá-

los como objetos, agindo de forma distante e impessoal. Caracteriza-se pelo desenvolvimento 

de instabilidade emocional, dissimulação, sendo mais comum, manifestações como: 

ceticismo, ansiedade, irritabilidade, criticidade, perda da motivação, desesperança e ausência 

de comprometimento com o trabalho. Reflete, assim, a busca do indivíduo para aliviar a 

tensão através da redução do contato com outras pessoas
3,6

. 

A reduzida realizaçãopessoal caracteriza-se pela diminuição do envolvimento pessoal 

no contexto do trabalho, ocorrendo a perda da satisfação em cumprir suas próprias atividades, 

comprometendo as habilidades e competências do profissional, que passa a apresentar 

sentimentos de incompetência, baixa autoestima, diminuição das expectativas pessoais e 

incapacidade de interagir com os outros
3
. 
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A síndrome de burnout passou a se mostrar relevante no contexto laboral na medida 

em que veio elucidar uma considerável parte das consequências do impacto das atividades 

ocupacionais no tocante ao trabalhador e deste na organização
7
. Como resultado do burnout 

aparece o absenteísmo, problemas no contexto de trabalho, imagem negativa da instituição, 

trazendo prejuízos financeiros e diminuição na produção e qualidade do trabalho prestado
7
. 

Entre as diferentes profissões, a enfermagem foi classificada pela Health Education 

Authority como a quarta mais estressante
1
. Alguns aspectos são identificados como 

ameaçadores no contexto de trabalho do enfermeiro, entre os quais, podemos citar: a natureza 

do trabalho desenvolvido, o contato direto com situações de sofrimento e dor, o número 

reduzido de profissionais de enfermagem nas equipes, implicando em sobrecarga de trabalho 

e a remuneração, muitas vezes, insuficiente
1
. 

Cabe ressaltar que, quando o trabalhador não se mostra satisfeito com a sua ocupação, 

ou mesmo, quando encontra dificuldades em se adaptar em meio às situações próprias da 

profissão, podem ser identificadas fontes de sofrimento e estresse, com possíveis repercussões 

para o próprio trabalhador, para o contexto e relações de trabalho, com os diferentes sujeitos 

que interage, e para o cuidado prestado. 

Assim, refletindo sobre o exposto, tem-se como questão de pesquisa: qual a produção 

de conhecimento acerca dos fatores associados à síndrome de burnout em trabalhadores de 

enfermagem?  

 

OBJETIVO 

Conhecer a produção científica acerca dos fatores associados à síndrome de burnout 

em trabalhadores de enfermagem. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI), metodologia que consiste em realizar a 

organização, catalogação e síntese dos resultados apresentados nos materiais selecionados 

para análise, facilitando a interpretação. Com intuito de estabelecer o rigor metodológico, 

foram seguidas seis etapas para análise e alcance dos resultados: definição da questão de 

pesquisa; busca nas bases de dados; categorização dos estudos; avaliação dos estudos 

incluídos na revisão; interpretação dos resultados; síntese do conhecimento produzido
8
. 

 Para seleção dos artigos foram utilizadas a base de dados Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a biblioteca eletrônica Scientific Eletronic 



 

5 
 

Library Online (SCIELO). Os critérios de inclusão das publicações definidos para esta 

revisão integrativa foram: artigos de pesquisa, em português, publicados no período de 2001 a 

2011, disponíveis on-line, na íntegra e resumos que apresentassem informações relevantes ao 

tema proposto. Foram excluídos resumos publicados em anais, teses, dissertações e livros. 

Utilizou-se como palavras-chave: “enfermagem” e “burnout” de forma cruzada. O operador 

boleano utilizado foi AND. A busca foi realizada pelo acesso on-line, no mês de julho de 

2011.  

Na base de dados LILACS foram encontrados oitenta e uma (81) publicações, porém 

selecionadas apenas oito (8) e na biblioteca SCIELO nove (9) publicações, sendo selecionadas 

cinco (5), conforme a relevância para esta revisão, uma vez que atenderam os critérios de 

inclusão pré-estabelecidos e trouxeram contribuições importantes para o desenvolvimento do 

estudo. Cabe salientar que cinco (5) artigos eram comuns entre a LILACS e SCIELO. Assim, 

o corpus desta revisão integrativa foi constituído por oito (8) artigos.  

Para a análise dos dados elaborou-se um quadro contendo: número para identificação 

do artigo, título do artigo; autores; periódico de publicação, ano de publicação, tipo de artigo e 

base de dados e/ou biblioteca eletrônica, na qual o artigo estava disponível; e outro quadro 

contendo: objetivo, local de estudo, sujeitos e instrumento de coleta de dados. Após, utilizou-

se da Análise Textual Qualitativa, a qual se desenvolve através de um processo de 

fragmentação do material lido. Nesse processo, buscou-se integrar análise e síntese, baseados 

em uma leitura exaustiva e aprofundada, descrevendo e interpretando significados e 

fenômenos, organizando os achados em categorias
9
. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados foram organizados em duas etapas: uma relativa à caracterização dos artigos e 

outra referente à exploração de resultados, contendo a discussão dos dados. 

 

Caracterização dos artigos 

Os oito (8) artigos selecionados estavam distribuídos nos seguintes periódicos: Revista da 

Escola de Enfermagem da USP (2 artigos), Revista de Enfermagem UERJ, Revista Eletrônica 

de Enfermagem, Acta Paulista de Enfermagem, Cadernos de Saúde Pública, Barbarói e 

Psicologia: reflexão e crítica (1 artigo cada). Dessa forma, seis artigos foram publicados em 

periódicos da área da enfermagem e dois artigos em periódicos da área da psicologia. 
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Os artigos encontrados foram publicados entre 2009 e 2011, sendo o maior número de 

publicações no ano de 2009 (4 artigos), seguido do ano de 2010 (3 artigos) e  2011 (1 artigo). 

Este dado permite afirmar que nos últimos anos vem se atribuindo maior atenção no que se 

refere às pesquisas acerca da síndrome de burnout na enfermagem, confirmando a relevância 

do tema na atualidade.  

Quanto à abordagem dos artigos analisados, verificou-se que os oito (8) artigos 

selecionados possuíam uma abordagem de natureza quantitativa. No que se refere ao tipo de 

pesquisa, foram identificados quatro (4) estudos descritivos, um (1) exploratório-descritivo, 

analítico e longitudinal-prospectivo, um (1) epidemiológico do tipo transversal e um (1) 

estudo empírico correlacional. A seguir, o Quadro1 contempla algumas das variáveis do 

estudo e os resultados até aqui apresentados, a fim de melhor explicitá-los. 

Quadro 1 - Variáveis utilizadas para análise das publicações localizadas - Rio Grande, RS – 

2012. 

 

N
O 

 

TÍTULO DO 

ARTIGO 

 

AUTORES 

 

PERIÓDICO 

 

ANO  

 

ABORDAGEM/ 

TIPO DE 

PESQUISA 

 

BASE DE 

DADOS/ 

BIBLIOTECA 

ELETRÔNICA 

I Prevalência da 

síndrome de 

burnout em 

trabalhadores de 

enfermagem de um 

hospital 

de grande porte da 

Região Sul do 

Brasil 

Moreira DS, 

Magnago RF, 

Sakae TM, 

Magajeswski 

FRL 

Cadernos de 

Saúde Pública 

2009 Quantitativa/ 

Epidemiológico 

de tipo transversal 

LILACS 

 

II Análise de 

Burnout em 

profissionais de 

uma unidade de 

emergência de um 

hospital geral 

Ritter RS, 

Stumm EMF, 

Kircher RM 

Revista 

Eletrônica de 

Enfermagem 

2009 Quantitativa/ 

Descritiva 

LILACS 

 

III Síndrome de 

Burnout em 

trabalhadores de 

enfermagem de um 

pronto socorro de 

hospital 

universitário 

Jodas DA, 

Haddad MCL 

Acta Paulista 

de 

Enfermagem 

2009 Quantitativa/ 

Descritiva 

LILACS 

 

IV Burnout: 

Implicações das 

Fontes 

Organizacionais de 

Desajuste 

Indivíduo-

Trabalho em 

Profissionais da 

Tamayo MR Psicologia: 

Reflexão e 

Crítica 

2009 Quantitativa LILACS 
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Enfermagem 

V Síndrome de 

Burnout entre os 

trabalhadores 

da Estratégia de 

Saúde da Família 

 

Trindade LL, 

Lautert L 

 

Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP 

2010 Quantitativa/ 

Descritiva 

LILACS 

 

VI Síndrome de 

burnout e 

satisfação no 

trabalho em 

profissionais 

da área de 

enfermagem do 

interior do RS 

Ruviaro MFS, 

Bardagi MP 

Barbarói 2010 Quantitativo/ 

Empírico 

correlacional 

LILACS 

 

VII Síndrome de 

burnout em 

trabalhadores de 

saúde 

em um hospital de 

média 

complexidade 

Ezaias GM, 

Gouvea PB, 

Haddad MCL, 

Vannuchi 

MTO, 

Sardinha DSS 

Revista de 

Enfermagem 

UERJ 

2010 Quantitativo/ 

Descritiva 

LILACS 

 

VIII Burnout em 

residentes de 

enfermagem 

Franco GP, 

Barros ALBL, 

Nogueira-

Martins LA, 

Zeitoun SS 

Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP 

2011 Quantitativo/ 

exploratória-

descritiva, 

analítica e 

longitudinal- 

prospectiva 

LILACS 

 

 

Quanto aos objetivos propostos pelos estudos, apesar da diversidade entre estes, 

constatou-se que a maioria tinha como finalidade verificar a ocorrência de síndrome de 

burnout na amostra estudada, buscando correlacionar o fenômeno com diferentes variáveis, 

demográficas, sociais, culturais ou ocupacionais, na tentativa de elucidar fatores associados. 

Alguns estudos, mais especificamente, buscavam estabelecer a relação entre o burnout e os 

fatores organizacionais ou a satisfação no trabalho. 

Entre os cenários dos estudos, foram encontrados Unidades de Estratégia Saúde da 

Família, hospitais públicos e privados, de médio ou grande porte, com destaque para as 

unidades de emergência, e uma Universidade Pública. Cabe destacar que, a maior parte dos 

estudos, seis (6) artigos, foi realizada em instituições localizadas na região Sul do Brasil. 

Como sujeitos dos estudos, foi identificado que cinco (5) artigos tiveram como participantes, 

exclusivamente, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, um (1) estudo contou com 

a participação da equipe de Estratégia Saúde da Família, um (1) com as diferentes categorias 

profissionais atuantes no hospital e um (1) estudo teve como sujeitos, os residentes de 

enfermagem.  
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No que se refere à coleta de dados, sete (7) artigos utilizaram como instrumento o 

Maslach Burnout Inventory (MBI) e apenas um artigo utilizou-se da Escala de Caracterização 

de Burnout (ECB). Destaca-se que sete (7) artigos analisados apresentavam um questionário 

constituído por questões demográficas, sociais e culturais, elaborado pelos autores, para 

possível correlação com burnout. Ainda, dois artigos utilizaram outros instrumentos para 

correlação com burnout, o Questionário de Fonte de Desajuste (QFD) e a Escala de Satisfação 

no Trabalho.  

Quadro 2 – Objetivos, locais de estudo, sujeitos e instrumentos de coleta de dados 

identificados nos artigos localizados - Rio Grande, RS – 2012. 

Nº  

OBJETIVO 

 

LOCAL DO 

ESTUDO 

 

SUJEITOS 

 

INSTRUMENTO 

DE COLETA DE 

DADOS 

I Determinar a prevalência da síndrome de 

burnout nos enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem em um 

hospital de grande porte localizado na 

Região Sul do Brasil 

Hospital de grande 

porte localizado na 

Região Sul do 

Brasil 

Enfermeiros, 

técnicos e 

auxiliares de 

enfermagem 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI)/ 

Questionário 

sociocultural 

II Analisar as variáveis da Síndrome de 

Burnout em profissionais de enfermagem 

e médicos que atuam na Unidade de 

Emergência de um hospital geral 

 

Unidade de 

Emergência de um 

hospital geral da 

região noroeste do 

estado do Rio 

Grande do Sul 

 

Enfermeiros, 

técnicos e 

auxiliares de 

enfermagem 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI)/ 

Questionário 

sociodemográfico 

III Investigar os sinais e sintomas de 

burnout em trabalhadores de 

enfermagem de um Pronto Socorro de 

Hospital Universitário, correlacionando-

os com fatores preditores. 

Pronto Socorro do 

Hospital 

Universitário 

Regional do Norte 

do Paraná 

Enfermeiros, 

técnicos e 

auxiliares de 

enfermagem 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI)/ 

Questionário 

sociodemográfico 

IV Verificar a relação do burnout e as fontes 

organizacionais de desajuste indivíduo-

trabalho em profissionais de enfermagem 

Hospital público do 

Distrito Federal  

Enfermeiros, 

técnicos e 

auxiliares de 

enfermagem 

Escala de 

Caracterização do 

Burnout (ECB)/ 

Questionário de 

Fontes de Desajuste 

(QFD) 

 

V Identificar a Síndrome de Burnout entre 

os profissionais que trabalham nas ESFs 

do Município de Santa Maria/RS e as 

variáveis associadas a este distúrbio. 

Unidades da ESF, 

em Santa Maria/RS. 

Enfermeiros, 

técnicos de 

enfermagem, 

médicos, 

odontólogos 

e agentes 

comunitários 

de saúde 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI)/ 

Questionário 

demográfico 

VI Identificar as relações entre satisfação no 

trabalho e síndrome de Burnout em um 

grupo de trabalhadores da área de 

enfermagem 

Hospital particular 

de uma cidade do 

interior do RS 

Enfermeiros, 

técnicos e 

auxiliares de 

enfermagem 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI)/ 

Questionário 

sociodemográfico/ 

Escala de 
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Satisfação no 

Trabalho - EST 

VII Identificar sinais e sintomas da síndrome 

de Burnout em trabalhadores de saúde de 

um hospital público de média 

complexidade de Londrina-PR 

Hospital público de 

média 

complexidade de 

Londrina-PR 

Enfermeiros, 

técnicos e 

auxiliares de 

enfermagem 

e 

trabalhadore

s 

das diversas 

categorias 

profissionais 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI)/ 

Questionário 

sociodemográfico 

VIII Determinar prospectivamente a 

incidência e os fatores predisponentes do 

Burnout em Residentes de Enfermagem 

Universidade 

Federal de São 

Paulo 

Residentes 

de 

enfermagem 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI)/ 

Questionário 

sociodemográfico/o

cupacional 

 

A análise dos dados oportunizou a identificação de dois eixos norteadores no que se 

refere à produção de conhecimento acerca dos fatores associados à síndrome de burnout nos 

trabalhadores de enfermagem. Assim, emergiram do estudo duas categorias, as quais retratam 

o burnout e as características pessoais dos trabalhadores; e o burnout e suas relações com a 

organização do trabalho. Essas categorias são apresentadas a seguir. 

 

Burnout e as características pessoais dos trabalhadores de enfermagem 

Os estudos I e VIII mostram que os trabalhadores mais jovens manifestam menos 

realização profissional, quando comparado aos mais velhos, no entanto, apresentam menores 

níveis de exaustão emocional e despersonalização. Contudo, os artigos I, III e V assinalam 

que trabalhadores mais jovens, possivelmente recém-formados, como pouca experiência, 

tendo que aprender a enfrentar situações conflitantes e demandas de trabalho, muitas vezes, 

manifestam maiores níveis de burnout.  

Nesse sentido, conforme o artigo V, a idealização comumente vivenciada entre jovens 

trabalhadores revela-se em expectativas elevadas, que diversas vezes podem não ser 

concretizadas. Destaca-se que a pouca experiência dos jovens pode provocar insegurança ou 

conflitos internos diante da realidade do mundo do trabalho, uma vez que estes constatam que 

suas ilusões e expectativas, muitas vezes, não apresentam sustentação, podendo não ser 

correspondidas
7
. 

No que se refere ao sexo, as mulheres parecem apresentar mais habilidades de 

enfrentar o estresse do que os homens, visto que são influenciadas por “questões culturais, 

associadas às exigências que lhes são impostas”, como por exemplo, “trabalhar fora e, ao 
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mesmo tempo, assumir responsabilidades domésticas”, conforme destacado pelo artigo 

II
10:239

. Entretanto, as mulheres manifestam maior exaustão emocional do que homens, o que é 

destacado pelo artigo IV.  

Destaca-se, que não há um consenso quanto à maior ocorrência de burnout no que se 

refere ao sexo, no entanto, de maneira geral, as mulheres vêm apresentando níveis mais 

elevados de exaustão emocional enquanto os homens apresentam maiores níveis de 

despersonalização, o que pode estar associado aos “papéis socialmente aceitos”
7:52

. 

 O artigo I mostra que os trabalhadores sem filhos manifestaram os menores níveis de 

exaustão emocional e despersonalização e, no que se refere ao estado civil, os trabalhadores 

solteiros apresentaram os menores níveis na dimensão exaustão emocional. Em contraponto, 

os artigos II e III elucidam que analisando as variáveis filhos e estado civil, a estabilidade 

familiar, a satisfação de ser pai ou mãe e a responsabilidade, são indicativos de menores 

índices de burnout. No artigo V e VI as variáveis filhos, estado civil e sexo não apresentaram 

correlação com o burnout. 

Assim, as variáveis pessoais, como idade, sexo, filhos e estado civil, não parecem ser 

entendidas como determinantes para o desenvolvimento do burnout, mas como elementos que 

podem contribuir para a ação dos agentes estressores
6
. Desse modo, as características 

individuais não se configuram como desencadeadoras do burnout, mas podem ser 

consideradas facilitadoras ou inibidoras deste
11

. 

 

Burnout e suas relações com a organização do trabalho 

O artigos I e II, VII elucidaram que a organização e as condições de trabalho como um 

todo, mais do que características pessoais ou do ambiente de trabalho isoladas, estão 

associadas aos sintomas do burnout, podendo ser a indicação mais precisa de desequilíbrio 

entre o trabalhador e a instituição. Nesse sentido, o artigo II propõe que a “a síndrome de 

burnout não é um problema do indivíduo, mas do ambiente social no qual desempenha suas 

atividades laborais”, assinalando que o aparecimento de doenças, muitas vezes, pode estar 

associado aos efeitos da organização do trabalho na saúde e no bem estar físico, social e metal 

dos trabalhadores
10:242

. 

De modo semelhante, o artigo IV discorre que a sobrecarga de trabalho revela-se como 

fator associado às três dimensões do burnout, exaustão emocional, despersonalização e 

realização profissional. O mesmo estudo destaca que a ausência de coleguismo entre os 
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membros da equipe de saúde, os conflitos de valores e práticas organizacionais também 

configuram fatores associados ao burnout.  

Os artigos II e III e VIII ressaltaram que a sobrecarga de funções, relacionadas ao 

excesso de atividades ou à execução de atribuições fora da competência do trabalhador, são as 

principais causas de estresse no meio laboral e fatores associados ao desenvolvimento da 

síndrome de burnout. Cabe ressaltar que a sobrecarga de trabalho na enfermagem não está 

associada apenas à quantidade de atividade e tarefas que o trabalhador deve executar, mas 

também com as experiências emocionais como a dor, a morte e o sofrimento dos pacientes, 

conforme destacado pelos artigos III e IV. 

“Ainda que o exercício da profissão de enfermagem requeira boa saúde física e 

mental, raramente os enfermeiros recebem a proteção social adequada para o seu 

desempenho”. Assim, embora os trabalhadores de enfermagem exerçam atividades 

estressantes, muitas vezes com condições de trabalho inadequadas, estes “não recebem a 

proteção e atenção necessárias para evitar os acidentes e as doenças decorrentes das 

atividades”
1:260

. 

Alguns locais, em virtude da sobrecarga de movimento, superlotação e tensão 

ocupacional, considerando a necessidade constante de decisões imediatas, podem representar 

maiores fontes de estresse e exaustão, como por exemplo, o Pronto Socorro, apontado pelo 

artigo III, a unidade de emergência, apontada pelos artigos II e VIII, e as Unidades de Terapia 

Intensiva Adulto e Pediátrica, apontadas pelo artigo VIII. Ainda, a relação do burnout com o 

tempo de profissão, apontada no artigo I e II, indica que a exposição prolongada a situações e 

condições estressantes de trabalho pode estar associada ao surgimento ou agravamento de 

exaustão emocional e níveis elevados de burnout. 

As condições físicas do ambiente configuram importantes fontes estressoras, como: 

ruído intenso, frio ou calor excessivo, pouca iluminação, ou ainda, condições de higiene 

precárias, podem interferir na saúde física ou psicológica dos trabalhadores, podendo a médio 

ou longo prazo, contribuir para o aparecimento de sintomas do burnout. Nesse sentido, 

algumas conseqüências do burnout podem ser destacadas: diminuição da qualidade do 

trabalho, predisposição a acidentes, absenteísmo, alta rotatividade, baixa produtividade e 

abandono da profissão
 7

.  

Cabe destacar que, o artigo I identificou uma significativa associação entre as licenças 

para tratamento de saúde e os trabalhadores que apresentaram maiores níveis da síndrome de 

burnout. A quantidade de faltas no trabalho pode aumentar ao passo que os sintomas do 
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burnout também aumentam, uma vez que estas parecem constituir um recurso para manter 

uma condição insustentável
7
. 

Assim, parece coerente afirmar que a síndrome de burnout implica em conseqüências 

indesejáveis tanto para o trabalhador e a instituição quanto para o usuário, de forma que, faz-

se necessário que sejam desenvolvidas estratégias de enfrentamento no sentido de amenizar os 

problemas existentes no contexto de trabalho, diminuir as dificuldades, proporcionar melhores 

condições de vida aos trabalhadores dentro e fora da instituição e, por conseguinte, qualificar 

o cuidado prestado aos usuários
12

. 

O simples fato de a instituição reconhecer e valorizar o trabalhador, bem como, 

incentivar e investir o seu desenvolvimento profissional pode ser um fator positivo no que diz 

respeito a baixos riscos para o desenvolvimento de burnout e seus sintomas, segundo os 

resultados do artigo III. Ainda, o artigo VII enfatiza que a baixa participação do trabalhador 

na tomada de decisões pode causar pouca ou nenhuma satisfação para este, elucidando que os 

profissionais de enfermagem manifestaram os menores níveis de realização profissional 

quando comparados a outras categorias profissionais, segundo os resultados do estudo. 

Acredita-se que a forma como o trabalho vem sendo organizado necessita ser 

repensado, por meio de atitudes transformadoras que promovam o bem-estar e previnam o 

aparecimento de doenças, com medidas que perpassam pela cultura organizacional até às 

condições de trabalho, com trabalhadores suficientes, materiais disponíveis, fortalecimento da 

autonomia e da tomada de decisão, gestão participativa, dimensionamento de pessoal 

adequado, controle de qualidade, realização de planejamento estratégico, o qual norteará as 

metas institucionais, além de investimentos e incentivo ao trabalhador para sua capacitação 

profissional
12

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou conhecer a produção de conhecimento acerca dos fatores 

associados à síndrome do burnout em trabalhadores de enfermagem, permitindo aproximar as 

principais variáveis envolvidas na caracterização dos artigos e refletir sobre as duas categorias 

que emergiram dos resultados das publicações: burnout e as características pessoais dos 

trabalhadores de enfermagem; burnout e suas relações com a organização do trabalho.  

Diante do exposto, faz-se necessário priorizar espaços para a reflexão e discussão 

coletiva para que as questões referentes à saúde dos trabalhadores de enfermagem sejam 

amplamente discutidas e repensadas nos diferentes espaços, com ênfase na problematização 
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das situações vivenciadas na prática profissional, suscitando, assim, novas formas de atuar, de 

uma forma mais dinâmica, autônoma e participativa. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi conhecer como vem sendo prestado o cuidado de 

enfermagem às mulheres em situação de abortamento. Trata-se de uma revisão integrativa 

de literatura, realizada com artigos disponíveis nos bancos de dados do SCIELO e 

LILACS, no período de 2000 a 2010. Localizaram-se sessenta publicações, das quais 

foram selecionadas dezoito. Percebeu-se, na análise, que a assistência de enfermagem 

ainda é prestada às mulheres em situação de abortamento de forma burocrática e 

preconceituosa, apesar de todos reconhecerem que há a necessidade de uma nova postura. 

Observou-se que há escassez de estudos que contemplem aspectos como: aconselhamento, 

orientação sobre anticoncepção, oferta de métodos anticoncepcionais no pós-abortamento 

imediato e referenciamento para a unidade básica ou serviço especializado. Também não 

se observou o incentivo a educação sexual e reprodutiva. Assim propõe-se uma mudança 

no comportamento dos profissionais de enfermagem, incluindo o diálogo e o respeito às 

decisões das usuárias. 

DESCRITORES: Cuidados de Enfermagem, Aborto, Enfermagem. 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to know how has been provided nursing 

care to women in situation of unsafe abortion. It is an integrative review of literature, 

performed with items available in the databases of the SCIELO and LILACS, in the 

period 2000 to 2010. Located place sixty publications, of which eighteen were selected. It 

was realized on the basis of an analysis which is still nursing assistance provided to 

women in situation of unsafe abortion bureaucratically and biased, even though all 

recognize that there is a need for a new stance. It was noted that there is a shortage of 

studies covering aspects such as: advice, guidance on contraception, provision of 

contraceptive methods in the immediate pós-abortamento and referencing to the basic unit 

or specialist service. Also not noted encouraging sexual and reproductive education. Thus 

it is proposed a change in the behavior of nursing professionals, including dialogue and 

decisions of users. 

DESCRIPTORS: Nursing Care, Abortion, Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

O aborto vem sendo considerado um problema de saúde pública no Brasil e em outros países 

onde sua prática é proibida por lei. Apesar da ilegalidade, ele ocorre nas mais diversas 

situações, tanto em clínicas com controle de qualidade quanto na clandestinidade em 

condições precárias, expondo as mulheres a várias complicações, que muitas vezes evoluem 

para o óbito materno, além de ser causa de discriminação e violência institucional nos 

serviços de saúde
1, 2

. Apesar de grande parte dos abortos ocorridos não serem registrados, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, anualmente, ocorrem aproximadamente 

20 milhões de interrupções de gestações no mundo e 1,4 milhões de abortamentos entre 

espontâneos e provocados no Brasil.
2
 

O aborto é definido como a interrupção voluntária ou não da gravidez até a 22ª semana de 

gestação ou com o produto da concepção pesando menos de 500g ou medindo menos de 16 

cm
2
. 

 No Brasil, o aborto é considerado crime, no entanto não se pune sua prática quando a 

gravidez resulta de estupro, (abortamento sentimental) ou quando praticado como única forma 

de salvar a vida da gestante (abortamento necessário)
3
. Recentemente, em 12 de abril de 2012, 

também foi aprovada pelo Congresso Nacional a interrupção da gravidez de feto anencéfafo.  

O abortamento em condições de saúde segura constitui direito da mulher, que deve ser 

respeitado e garantido pelos serviços de saúde
1,2

. Nesse sentido, é necessário que os 

profissionais da saúde possam ultrapassar limites e concepções pessoais para propiciar uma 

atenção qualificada, o mais isenta possível de preconceitos. Neste contexto, a enfermagem 

desempenha um papel importante, pois ela acompanha e está envolvida em todo o processo de 

atenção a saúde da mulher, podendo prover o acolhimento e o cuidado que essas necessitam. 

Para tanto, a enfermeira deve possuir além de habilidades técnicas, conhecimentos científicos 

especializados, sensibilidade e buscar um cuidado singular necessário, conforme a realidade 

em que as mulheres estão inseridas
4
.  

Em relação a participar de um processo de abortamento previsto em lei, O código de ética 

de enfermagem dispõe que durante o processo de assistência à mulher, a enfermeira tem 

liberdade e autonomia para decidir de acordo com sua consciência se participa ou não do ato 

abortivo, no entanto, esta profissional não tem o direito de punir, sob qualquer forma, as 

clientes que o realizarem
5, 

conforme seu artigo 15 que preconiza “prestar assistência de 

enfermagem a clientela sem discriminação de qualquer natureza”.  
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Da mesma forma, a enfermeira em sua prática diária, poderá receber muitas mulheres que 

provocaram aborto e necessitam de cuidados imediatos, devido ao agravamento de 

complicações pós-aborto. Também, nestes casos, o profissional de saúde tem o dever de 

acolher, prestar atenção clinica, informar, orientar e integrá-la a outros serviços de saúde da 

mulher para que ela possa fazer seu planejamento reprodutivo
2
.  

Nessa perspectiva, torna-se necessário refletir sobre as questões que envolvem o aborto e 

a saúde da mulher para que possam ocorrer mudanças nos serviços de saúde. As mudanças 

demandam um exercício constante de reflexão sobre as influências dos princípios e valores 

pessoais na prática profissional, e do reconhecimento e aceitação dos próprios limites e das 

diferenças que caracterizam a sociedade
6
. 

 É possível afirmar que o cuidado de enfermagem às mulheres em situação de 

abortamento envolve diversas questões conflituosas e merece uma abordagem reflexiva sobre 

os aspectos que envolvem esta temática, tendo como princípios norteadores a igualdade, a 

liberdade e a dignidade da pessoa humana, não admitindo qualquer discriminação ou restrição 

de assistência à saúde
2
. Compreende-se que os aspectos que interferem na prática das 

enfermeiras também atingem as pacientes, o que ratifica a necessidade de identificação desses 

problemas e busca de soluções para o resgate da autonomia e direitos que envolvem essa 

relação. 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi conhecer a produção científica, na literatura 

nacional, acerca de como vem sendo prestado o cuidado de enfermagem às mulheres em 

situação de abortamento. 

 

METODOLOGIA 

O método de revisão integrativa de literatura constitui-se na busca de dados em fontes 

secundárias, porém exige o mesmo rigor e clareza de um estudo primário
9
. Para a seleção dos 

artigos a serem analisados utilizou-se os seguintes critérios: todos os estudos publicados nas 

bases de dados do SCIELO e LILACS que estivessem disponíveis na íntegra, através da 

utilização dos descritores: enfermagem e aborto e que foram publicados no período de 2000 a 

2010. Foram realizadas as cinco fases de revisão integrativa, proposta por Ganong
10,

 sendo 

elas: formulação e identificação do problema, coleta de dados, avaliação, análise e 

interpretação dos dados coletados e apresentação dos dados. 

A questão norteadora que guiou esta pesquisa foi: Qual a produção científica do 

trabalho de enfermagem no cuidado às mulheres em situação de abortamento? Assim, para o 
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levantamento dos artigos realizou-se busca nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library 

Online). Foram utilizados os descritores: aborto e enfermagem. 

No LILACS, com o uso do primeiro descritor aborto teve-se acesso a 2139 artigos; ao 

adicionar enfermagem, o número de estudos foi reduzido a 39 sendo que destes, 9 estudos 

continham o texto completo. Dentre as nove, uma estava fora do período estipulado, 4 

repetiam-se na base de dados do SCIELO, portanto não foram selecionadas, sendo então, 

selecionada os 4 restantes. No SCIELO, ao adicionar o primeiro descritor (aborto) apareceram 

274 estudos, reduzidos a 21 com o segundo (enfermagem) sendo que destes, 14 foram 

selecionados.Dos 7 artigos descartados, 1 estava fora da data estipulada e 6 deles não 

correspondiam ao objetivo da pesquisa. Inicialmente foi realizada uma leitura dos resumos 

identificando sua coerência com o objetivo do estudo. Assim, os estudos que foram coesos 

com o tema foram selecionados para análise. Obteve-se, ao final, um total de 18 artigos 

científicos para serem analisados.  

Na terceira fase, a de avaliação dos dados, os textos encontrados foram avaliados quanto à 

qualidade dos dados e relação ao problema de pesquisa. O instrumento utilizado para a coleta 

e organização dos dados foi uma tabela contendo os seguintes itens: título dos artigos; tipo de 

revista; ano de publicação; objetivo do estudo; método utilizado; resultados e conclusões.  

A análise e interpretação dos artigos selecionados foram realizadas pela leitura de todos os 

estudos na íntegra, de forma criteriosa e transparente. A fase de discussão ocorreu após a 

seleção dos artigos e organização dos dados obtidos. O arranjo das informações se deu em 

forma de tabelas para melhor visualização e comparação dos assuntos abordados nos artigos. 

A seguir, apresentaremos o resultado da revisão integrativa, demonstrando sua elaboração, 

juntamente com as expressões e reflexões das autoras. Os artigos serão referenciados no 

decorrer do texto pela seqüência em números romanos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O período em que as publicações se encontraram varia bastante, sendo que, se evidencia 

uma crescente evolução de estudos sobre o assunto com o passar dos anos, tendo em vista que 

nos anos de 2000 a 2004 foram publicados um artigo por ano, ao passo que, a partir de 2005 

encontrou-se uma média de três artigos por ano dentre todos os periódicos disponíveis nas 

bases de dados selecionadas, demonstrando, conseqüentemente, que há uma preocupação 

maior com a saúde reprodutiva e o as questões relacionadas ao aborto na atualidade.  
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Em relação aos periódicos em que foram publicados, houve uma distribuição variada entre 

as revistas. Teve a participação de oito periódicos entre os artigos selecionados, distribuídos 

da seguinte maneira: as revistas Ana Nery, Latino-Americana de enfermagem e a Revista da 

Escola de Enfermagem da USP disponibilizaram 3 artigos cada uma; as revistas Ciência 

Cuidado e Saúde, Acta Paulista de Enfermagem, Revista de enfermagem UERJ e a Revista 

Brasileira de Enfermagem publicaram 2 estudos cada; e por fim a Revista Brasileira Materno 

Infantil com um estudo.  

Outro aspecto observado refere-se ao predomínio da abordagem qualitativa dos estudos, 

com doze (13) publicações; seguida de dois (2) relatos de experiência, um (1) estudo de corte 

transversal, um (1) internacionalismo simbólico, e um (1) artigo em forma de reflexão.  

Em relação à autoria dos estudos, observou-se que com exceção de um dos pesquisadores 

que é acadêmico de enfermagem, todos os demais possuem formação superior, com 

predomínio de profissionais enfermeiros, exceto um que é médico e outro que é psicólogo. 

Quanto às instituições as quais os estudos foram desenvolvidos também há uma prevalência 

por hospitais com algumas restrições, na qual duas (2) foram realizados junto ao Comitê de 

Estudo e Prevenção de Morte Materna e Declarações de óbitos de Ribeirão Preto e um (1) que 

se trata de reflexão e, portanto, não caracteriza o local de estudo.  

Outro dado observado refere-se à população estudada, somente quatro estudos 

disponíveis nas bases de dados tinham como sujeito de pesquisa os profissionais de saúde e 

enfermagem, o restante optou por realizar a pesquisa com as mulheres que vivenciaram o 

abortamento e ou seus familiares. A seguir, a Tabela 1 contempla o arranjo de algumas das 

informações e resultados até aqui apresentados, a fim de melhor explicitá-los. 

 

Tabela 1 – arranjo de algumas informações das publicações localizadas - Rio Grande, RS – 

2012. 

Nº Título Banco 

de 

Dados 

Periódico Autores  Ano 

I Não vou esquecer nunca!: a experiência 

feminina com o abortamento induzido 

 scielo Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

PEDROSA, I.  L.; 

GARCIA, T. R. 

2000 

II Análise da mortalidade materna do 

município de Ribeirão Preto-SP - no 

período de 1991 a 1995 

 scielo Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

OBA, M.D.V.; 

TAVARES, M. S. G. 

2001 
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III A mulher em situação de abortamento: 

um enfoque existencial. 

scielo Revista da  Escola de 

enfermagem USP 

BOEMER, M.R.; 

MARIUTTI, M.G. 

2003 

 

IV 

Re(ações) da equipe de enfermagem 

frente a possibilidade de participar de 

um aborto legal 

lilacs Revista de 

enfermagem UERJ 

LUNARDI, V; SIMÕES, 

A.R. 

2004 

V Relação de ajuda entre a enfermeira e 

mulheres em abortamento espontâneo 

lilacs Ciência cuidado e 

saúde 

MARIUTTI, M. G.; 

FUREGATO, A.R.F.; 

SCATENA,M.C.M.; 

SILVA, L. 

2005 

 

VI 
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Nos artigos avaliados, chamou atenção o fato de que existem publicações referentes aos 

descritores utilizados com múltiplos contextos, no entanto, para direcionar este estudo nos 

baseamos no objetivo proposto inicialmente, do qual emergiu a categoria a seguir.  

 

A enfermagem no cuidado às mulheres em situação de abortamento 

O aborto é uma realidade que atinge de forma alarmante a mulher brasileira, portanto, 

necessita tratamento mais sério do que aquele que tem recebido até o momento pela 

sociedade. Dentre os dezoito artigos analisados, todos citam a atuação da enfermagem como 

fator indispensável na atenção à saúde da mulher que sofreu abortamento e evidenciam a 

importância do atendimento humanizado e respeitoso (I a XVIII). O cuidar em enfermagem, 

como essência da profissão, consiste não somente no desenvolvimento de técnicas e 

procedimentos, mas também na sensibilidade, na criatividade e na intuição como elementos 

que fazem a diferença na atenção ao ser humano
11

. Como a assistência de enfermagem 

prestada à mulher em processo de abortamento envolve maior proximidade física e acesso ao 

corpo, e tendo em vista que a enfermeira está envolvida em todo o processo de atenção a 

saúde da paciente, ela deve estar atenta às expressões e sentimentos dolorosos da usuária, 

facilitando e respeitando seus momentos de discurso e de silêncio (III). 

 Entretanto, a atuação dos profissionais de enfermagem às mulheres com gestação 

interrompida pode ser percebida como um agir sem sentido, ou cujo sentido é desconhecido 

pela trabalhadora, o que faz com que ela reproduza o saber e a prática de forma burocrática 

(XII).  A atenção de enfermagem foi percebida pelas mulheres a realização do “básico”, ou 

seja, o atendimento das necessidades físicas e dos procedimentos técnicos foram satisfatórios. 

Porém, é necessário uma mudança de enfoque, que leve a equipe de enfermagem a refletir 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GESTEIRA,+SOLANGE+MARIA+DOS+ANJOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DINIZ,+NORMELIA+MARIA+FREIRE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OLIVEIRA,+ELEONORA+MENICUCCI+DE
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sobre sua atuação (XII). É indispensável olhar para a mulher que vivencia o aborto de forma 

integral. Refletir e interpretar os sinais e sintomas além do orgânico torna o cuidado mais 

abrangente, menos mecanicista e reducionista, resgatando a unidade humana por meio de 

ações aproximem o saber da sensibilidade (XVII). Neste sentido, há de se considerar que 

ocuidado tem uma dimensão mais abrangente do que a recuperação do bem-estar físico
12

. Pois 

estas usuárias necessitam que a equipe de saúde e principalmente a enfermagem, percebam e 

contemplem as dimensões biopsicossociais e espirituais. Este apoio ajudará a mulher a 

entender os possíveis significados do abortamento, que se traduzem por sentimentos de 

frustração e sensação de incapacidade para engravidar novamente
6
. 

Em outras situações o sentimento de culpa da mulher pode ser dominante e a 

enfermeira deve ajudá-la a enfrentar estes anseios, incentivando-as a exprimir suas emoções, 

pois este pode ser um momento de solidão dor e medo. Precisa-se reconhecer, também, que há 

mulheres que sentem alivio, que estão tranqüilas, mas nem sempre estão à vontade para 

expressar livremente suas reações. Por isso, para prestar um cuidado de qualidade torna-se 

indispensável uma boa capacidade de observação e escuta, sem pré-julgamentos. Um bom 

instrumento utilizado nestes momentos pelas enfermeiras é a capacidade de ouvir
2
.  

Nessa perspectiva, considera-se importante que a enfermeira facilite que a mulher ouça a 

si mesma e reflita sobre sua situação, sobre as perdas, a dor fisiológica e existencial e outros 

sentimentos envolvidos, como tristeza, solidão e preocupação com o corpo (VII). A 

comunicação interpessoal é uma habilidade essencial que deve estar presente no cotidiano da 

atenção prestada pelas enfermeiras às mulheres e seus familiares no decurso do abortamento 

(VII). Sendo assim, percebe-se que o diálogo durante o atendimento pode proporcionar à 

mulher, condições para decisões posteriores sobre sua saúde e em especial sobre seu futuro 

reprodutivo
6
.  Visto que, a enfermeira não deve apresentar uma fórmula pronta, com 

propostas técnicas ou com pré-concepções, sua atitude deve ser de acolhimento, de respeito e 

de compreensão (V). Além do mais, a individualização do atendimento é importante, por mais 

que as mulheres estejam em situações aparentemente semelhantes, pois cada uma tem sua 

história de vida e maneiras diferentes de interpretar uma mesma situação (V).  

Em alguns discursos, no entanto, percebe-se que as atitudes se modificam dependendo da 

etiologia do aborto. O aborto espontâneo parece ser encarado como uma fatalidade ao passo 

que o aborto provocado é enfrentado como irresponsabilidade da mulher
12

.  

Para alguns profissionais esta diferenciação não é considerada, pois justificam que o 

tratamento deve ser igualitário. Esta fala, no entanto, poderá ser considerado um mecanismo 
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de defesa que se caracteriza pela despersonalização ou negação da importância do individuo, 

o que inclui a lógica de que todas devem ser tratadas da mesma maneira, negando a 

individualidade e a personificação
12

.   

Esta indiferenciação do cuidado pode ser reflexo da falta de comunicação entre os 

profissionais e os pacientes. A comunicação não se dá apenas verbalmente, mas implica num 

conjunto de expressões, movimentos e reações. Neste sentido mesmo que não se faça o uso da 

linguagem verbal direta com a paciente, há a possibilidade que se deixe transparecer 

julgamentos através da para-linguagem, da linguagem corporal e até mesmo do silêncio
12

.  

Por outro lado, para que esse atendimento seja diferenciado, deve haver um investimento nos 

profissionais de saúde, no sentido de trabalhar as perdas, pois esses profissionais estão 

sujeitos a experiências de perdas no seu cotidiano profissional e são poucos os cursos que 

preparam seus graduandos para o contato com o processo de morte de uma pessoa (VIII).  

Outro estudo evidencia três elementos importantes e que devem ser considerados no 

desempenho profissional da enfermeira, que são: conhecer-se e aceitar a si mesmo, ser o elo 

com a realidade e dar sentido a cada episódio da vida.  Nestas três premissas podem ser 

observadas e desempenhadas ações humanitárias pela enfermagem (V). Assim, a enfermeira 

deve possuir além de habilidades técnicas, informações científicas especializadas, 

sensibilidade e buscar um cuidado integral e humanizado, para prestar assistência com 

qualidade (V, XVIII). O conhecimento é um valor necessário para o agir da enfermeira, mas 

cabe aqui lembrar que o conhecimento que se refere vai além da esfera biológica, envolve o 

auto-conhecimento e as informações adquiridas sobre as ciências humanas e sociais para 

ampliar sua compreensão da natureza humana e assim considerar a prestação do cuidado 

como uma situação sempre única, que diz respeito a uma pessoa na singularidade da sua 

trajetória de vida
13

. 

Outro fato que favorece esta inter-relação é a questão de gênero, dado que a 

enfermagem é exercida predominantemente por mulheres. A enfermeira pode contribuir para 

que, através do cuidado, se reduza todo tipo de violência contra a mulher devendo reconhecer 

seus direitos e não compactuar com a negligência e a falta de acolhimento que são gerados 

nos serviços de saúde (XIV). 

O acolhimento é uma das estratégias fundamentais, propostas pelo Ministério da 

Saúde e que vem sendo considerada na reorganização do processo de assistência em diversos 

serviços de saúde no país. Pois, se trata de um dispositivo que considera o princípio de 

universalidade do atendimento, ou seja, vai além da simples recepção da mulher na unidade 
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de saúde. Contempla toda a situação de atenção a partir de sua entrada no sistema
14

. No 

entanto o que se observa diante dos estudos, é a falta de sensibilidade dos profissionais de 

saúde no provimento de acolhimento e suporte aos usuários dos serviços de saúde e mais 

ainda quando se trata de pessoas que compartilham o sofrimento provocado pelo aborto (IX). 

Neste mesmo contexto, alguns homens demonstram interesse em participar do 

processo abortivo e saber mais sobre o as questões que envolvem a saúde sexual e reprodutiva 

da parceira, porém não encontram nos profissionais de saúde, disposição nem sensibilidade 

para perceber esta carência, que envolve todos os âmbitos relacionados ao processo abortivo 

(VI). A ausência de orientação e apoio psicológico no decurso da assistência oferecida pelas 

instituições foi observada e constituiu queixas constantes nas narrativas. Este dado ressalta a 

necessidade de capacitação dos profissionais de enfermagem para que proporcionem o 

acolhimento e o suporte aos aspectos emocionais da mulher e seus familiares, pois o 

abortamento é um tipo de experiência difícil, que provoca sofrimento tanto às mulheres como 

aos homens e o sentimento de perda que está presente neste processo pode ser potencializado 

pela má qualidade da assistência recebida (IX; XIII). As relações interpessoais devem ser 

estimuladas entre os profissionais de enfermagem durante sua formação profissional. Os 

objetivos da formação do profissional de saúde dependem das necessidades da sociedade e os 

planos de ensino nas universidades devem ser flexíveis, para permitirem a adaptação às 

alterações e exigências do meio. Resgatar a formação humanística, tanto quanto a da 

capacitação em relacionamento interpessoal dos profissionais, são pontos básicos para a área 

da saúde, veiculando condutas para uma assistência mais empática (VII). Aqui cabe salientar 

que prestar um atendimento de qualidade consiste em incluir, na atenção de enfermagem, as 

orientações e esclarecimento sobre a importância de se evitar possíveis gravidezes indesejadas 

bem como informar sobre os métodos anticoncepcionais disponíveis.  

Uma estratégia proposta pelos estudos analisados, que pode ser adotada pela 

enfermagem diante da interrupção legal da gestação, é um protocolo de atendimento. Estas 

intervenções podem ser realizadas, antes da internação, durante a internação e no seguimento 

ambulatorial. Nos três momentos a enfermeira acolhe a mulher; respeita sua decisão e oferece 

informações; auxilia a paciente e seus familiares sobre a importância de apoio neste momento; 

informa sobre os procedimentos que serão realizados; observa alterações psicossociais; 

proporciona conforto e segurança; orienta sobre a prevenção de novas gravidezes através da 

adoção de métodos anticoncepcionais e principalmente gerencia uma equipe de enfermagem 

capacitada e acolhedora, que atua sem preconceito e sem fazer julgamentos (XI).  A utilização 
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de uma linguagem padronizada, através do processo de enfermagem, ajuda a equipe a 

direcionar a assistência prestada, a proporcionar à paciente um cuidado individualizado, 

integral e humanizado e contribui para sua adesão ao tratamento e recuperação física e 

psicológica
15

. 

 

CONCLUSÃO 

A partir da revisão integrativa, enfocando o atendimento de enfermagem a mulher em 

situação de aborto, foi possível constatar que dentre os dezoitos artigos analisados, todos 

citam a atuação da enfermagem como fator importante no acolhimento humanizado e 

respeitoso. No entanto, percebe-se nos relatos que a assistência de enfermagem, na maioria 

das instituições, ainda é centrada no modelo tecnicista. 

Alguns dos autores, entretanto, reconhecem que a assistência de um modo geral é 

prestada de forma discriminatória e preconceituosa, pois tem profissionais que só fazem o que 

consideram o “básico”. Embora tenha passado mais de 20 anos da implantação do SUS, o 

qual propõe políticas e diretrizes centradas na integralidade do atendimento, ainda observa-se 

que os profissionais e as instituições têm dificuldade de se moldarem as novas propostas. 

Talvez esta dificuldade que as enfermeiras apresentam em se aproximar e criar vínculo com a 

usuária se deva ao mecanismo de defesa que estas trabalhadoras desenvolvem em relação à 

realidade em que enfrentam e por isso acabam mantendo o modelo fragmentado da atenção.  

Porém todos os estudos evidenciam a necessidade de uma nova postura na atuação da 

enfermagem perante uma mulher em processo de abortamento, no entanto, na prática o 

acolhimento e o cuidado individualizado e integral como preconizado pelas diretrizes da 

Política Nacional de Humanização propostas pelo Ministério da Saúde não são implantadas.  

A produção científica demonstra que existem lacunas na formação da enfermagem a 

serem sanadas e que a sensibilidade dos enfermeiros recém formados é de suma importância 

na humanização da assistência. Também não se evidencia atualmente discussões efetivas a 

respeito da problemática suscitada pelo abortamento, assim como, não parece haver 

investimento na qualificação dos trabalhadores. A falta de qualificação dos profissionais de 

saúde para o trabalho e particularmente para a assistência no abortamento, contribui para a 

manutenção de julgamento de valores e preconceitos durante o cuidado.  

Neste contexto, observa-se ainda que não há produção que evidencie a assistência na 

sua integralidade pois não foram encontrados trabalhos que contemplassem aspectos como 

aconselhamento, orientação sobre anticoncepção, oferta de métodos anticoncepcionais no pós-
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abortamento imediato e referenciamento para continuidade da assistência na unidade básica 

ou serviço especializado.  Também não foram identificados estudos que buscassem incentivar 

a educação sexual e reprodutiva, em nível de prevenção da gravidez não planejada. 

Por fim, se propõe uma mudança no comportamento dos profissionais de enfermagem 

que atendem as mulheres vitimas de abortamentos. Que incluam na assistência diária o 

diálogo e respeitem às decisões das usuárias, bem como de serem atendidas de forma 

humanitária, conforme preconizam as Políticas Públicas do Ministério da Saúde. 

 

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres  
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RESUMO: A partir da convicção que a avaliação influencia de forma significativa o processo 

ensino aprendizagem e, consequentemente, a qualificação profissional é que surgiu a 

necessidade de realizar o presente estudo. Com o objetivo de investigar a partir da perspectiva 

dos acadêmicos, a contribuição das situações de avaliação das disciplinas básicas na 

aprendizagem e o desempenho das demais disciplinas e práticas do Curso de Graduação em 

Enfermagem e, compreender principalmente como o acadêmico percebe a relevância das 

avaliações nas disciplinas básicas bem como a sua preparação para as avaliações. Como 

resultados principais observados está o fato de acadêmicos declararem não estudar novamente 

conteúdos cobrados nas avaliações assim como estudar em vésperas de provas. Este estudo foi 

significativo para o ensino, para a pesquisa e para a prática profissional do enfermeiro, uma 

vez que oferecem subsídios estes três eixos propostos pelas Diretrizes Curriculares. 

DESCRITORES: Enfermagem, Avaliação Educacional, Aprendizagem. 

 

ABSTRACT: From the conviction that the evaluation significantly influences the learning 

process and, therefore, the qualification is that it became necessary to carry out this study. In 

order to investigate from the perspective of academics, the contribution of evaluation 

situations of basic sciences learning and performance of other disciplines and practices of the 

Undergraduate Nursing and understood primarily as the students realize the importance of 

assessments in the subjects basic as well as their preparation for assessments. As main results 

observed is the fact that students do not study again declare content as well as the assessments 

levied on the eve of studying evidence. This study was significant for teaching, for research 

and for professional nursing practice, since these three areas provides grants offered by the 

Curriculum Guidelines. 

KEYWORDS: Nursing, Educational Assessment, Learning. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da civilização, o homem sempre buscou maior compreensão de 

seu lugar no mundo, principalmente ao indagar sobre a pergunta fundamental: Qual o sentido 

da vida? Há muito tempo, o homem vem destinando seu tempo existencial, tentando achar 

resposta para esta pergunta. Utilizando-se desde a filosofia até a física quântica sempre 

buscamos compreender-nos e identificar nosso lugar no universo. Contudo a biologia hoje na 

tentativa de acalmar as mentes mais inquisitórias busca explicar estes tormentos de uma forma 

simples e acessível a todos através da “Teoria da Origem das Espécies”.  
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O fato da evolução dos seres postulado por Darwin demonstra de forma magistral a 

beleza da natureza e a alta complexidade que é a vida. Sabemos atualmente que cada espécie 

difere das outras por ter uma adaptação e compreensão do mundo diferente na escala 

evolutiva. É fantástico imaginar como um simples aglomerado de proteínas no mar primitivo 

conseguiu transmitir e adaptar genes cada vez mais complexos ao ponto de gerar 

especificidades diferentes nos organismos vivos, desde um simples ribossomo até a alta 

complexidade de nosso sistema nervoso central¹. 

Entretanto compreender tal complexidade é de certa forma abrir outra lacuna; se hoje 

sabemos nosso lugar no universo ainda sim queremos ir além e compreender como o universo 

funciona, como se comporta o mundo microscópico, entre outros problemas. Visto que 

percebemos o mundo de nosso próprio ponto de vista único e, portanto, relativo, todo 

conhecimento sobre ele deve ser igualmente relativo. É-nos impraticável conhecer as coisas 

em si, mas apenas as coisas como as percebemos. Por consequência, é impossível sabermos 

qualquer coisa com certeza absoluta. Podemos apenas saber as coisas com certeza relativa; 

mesmo assim esta busca pela verdade nos impulsiona como espécie que está em constante 

mutação². 

Ao longo dos anos o conhecimento humano sobre a chamada verdade foi transferido 

de diversas maneiras, desde uma simples conversa entre membros mais experientes de uma 

tribo em volta do fogo, contando as experiências das caçadas aos seus descendentes até a 

oficialização dos sistemas de ensino adotados pelos países, entre eles, as escolas e as 

instituições de nível superior. O grande marco para a concepção do conhecimento humano foi 

a criação das universidades. 

Surgidas no século XII no período do renascimento com intuito de ensinar direito, 

medicina e teologia as primeiras universidades possuem raízes muito mais antigas. Desde a 

época de Platão em 387 a.C. com a criação da Academia no bosque de Academos nas 

proximidades de Veneza, já se instruía alunos sobre filosofia, matemática e exercícios físicos. 

Apesar desta Academia não ser uma universidade como concebida atualmente, já se 

identificava a necessidade de padronizar um ensino à espécie humana através das instituições. 

Seguindo a ordem hierárquica na produção do conhecimento, todo aluno inicia sua 

vida estudantil, no Brasil, em uma escola de nível fundamental, para seguir o ensino médio; 

formando-se nas escolas e passando por um processo de seleção para ingressar numa 

universidade e escolher áreas específicas para sua futura atuação no mercado de trabalho, 

como profissional altamente qualificado e competente em seu ramo. 
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O papel atual das instituições de ensino, inclusive da universidade é segundo Demo³ “a 

educação, debruçada sob os horizontes da aprendizagem e do conhecimento”. Educação esta 

realizada de maneira variável entre diferentes professores e aprendida consequentemente de 

diversas maneiras pelos alunos, visto que o ser humano é dinâmico e em permanente 

modificação. Portanto, não se espera que o conhecimento seja único, linear ou exclusivo.  

A Universidade do Rio Grande assume como seus objetivos: buscar a educação em 

sua plenitude, despertando a criatividade e o espírito crítico e propiciando os conhecimentos 

necessários à transformação social; formar homens cultural, social e tecnicamente capazes; 

promover a integração harmônica entre o homem e o meio ambiente. 

 Para Demo³, a universidade continua sendo, na prática, um “supermercado ordinário 

de aulas”. Na verdade supermercado de um só produto e de qualidade questionável. Neste 

sentido, não há diferença maior entre o sistema didático da educação básica e a universidade, 

ou seja, a filosofia de ensino é a mesma: ministrar e assistir aula. Apesar do discurso até certo 

ponto pessimista deste autor, ainda sim as universidades mantém sua representatividade de 

status, como detentora do conhecimento humano, perante a sociedade.   

 O artigo 52 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz que: as 

universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de 

nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. Trindade
4
 

compreende que as universidades gozam de autonomia para executar suas finalidades, em 

estrita observância ao texto constitucional, porém este direito não proíbe o Estado de verificar 

o uso desta prerrogativa nas atividades que lhes são próprias. No Brasil, com a reforma 

universitária, as instituições de ensino superior detêm autonomia para criar cursos, sem 

autorização prévia do Ministério da Educação. 

 Através da prática dos professores em ministrar aulas, as universidades visam gerar o 

conhecimento humano a acadêmicos que buscam ciências específicas, sejam elas da área da 

saúde, artes, filosofia, entre outros. A maneira que as instituições de nível superior validam a 

compreensão do conhecimento adquirido por seus usuários é por meio de avaliações, sejam 

elas escritas, orais ou práticas. Estas são as ferramentas utilizadas para calcular o feedback do 

processo ensino-aprendizagem. O papel fundamental da avaliação é se constituir em um 

processo intencional, auxiliado por diversas ciências, e que se aplique a qualquer prática.  

A avaliação é tradicionalmente associada à criação de hierarquias de 

excelência. Os alunos são comparados e depois classificados em virtude de 

uma norma de excelência, definida no absoluto ou encarnada pelo professor e 

pelos melhores alunos. Na maioria das vezes, essas duas referências se 
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misturam, com uma dominante: na elaboração das tabelas, enquanto alguns 

professores falam de exigências preestabelecidas, outros constroem sua tabela a 

posteriori, em função da distribuição dos resultados, sem todavia chegar a dar 

sistematicamente a melhor nota possível ao trabalho “menos ruim”
5

. 

 

 Considerando que a profissão de Enfermeiro tem como papel principal o cuidado do 

próximo, seja ele doente ou saudável, todo conhecimento a cerca do funcionamento do 

organismo humano para manter a homeostase serve como sustentação para futura 

performance profissional deste trabalhador. Identificando que, na escola da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), poucos, se não raros são os docentes das matérias básicas 

com formação em enfermagem preocupa, pois os acadêmicos, muitas vezes são induzidos a 

adquirirem conhecimentos voltados para outras práticas profissionais, desviando o foco 

principal do aprender/fazer em enfermagem. 

A fim de rever a avaliação das disciplinas básicas citadas do Curso de Graduação em 

Enfermagem e o quanto estas influenciam positivamente e/ou negativamente no processo 

ensino-aprendizagem é que este estudo pretende compreender como ocorre este processo na 

prática do ensino, a partir da perspectiva dos próprios acadêmicos de Enfermagem. 

 

OBJETIVOS 

Investigar, a partir da perspectiva dos acadêmicos, a contribuição das situações de 

avaliação das disciplinas básicas na aprendizagem e desempenho das demais disciplinas e 

práticas do curso de graduação em enfermagem da FURG. Especificamente, compreender 

como o acadêmico percebe a relevância das avaliações nas disciplinas básica no se refere à 

principalmente na organização do estudo para o momento das avaliações.    

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho possui um foco quantitativo, do tipo survey, de natureza descritiva 

exploratória. Quanto aos objetivos, a presente investigação contempla natureza descritiva e 

exploratória. Descritiva, pois busca investigar, a partir da perspectiva dos acadêmicos, a 

contribuição das situações de avaliação das disciplinas básicas na aprendizagem e 

desempenho das demais disciplinas do curso de graduação em enfermagem. Para 

Pinsonneault & Kraemer
6
, a pesquisa descritiva busca identificar quais situações estão 

manifestas em uma população; descreve a distribuição de algum fenômeno na população ou 

entre os subgrupos da população ou, ainda, faz uma comparação entre essas distribuições. 
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Exploratória, pois permite ao investigador familiarizar-se com o tópico ou identificar os 

conceitos iniciais sobre um tópico, dar ênfase na determinação de quais conceitos devem ser 

medidos e como devem ser medidos, por exemplo. 

O estudo foi realizado na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), no período do segundo semestre do ano de 2010 e primeiro semestre de 

2011, na cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul/Brasil, após aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPAS) sob parecer de número 22/2011.  

Participaram do estudo os acadêmicos de enfermagem da FURG, efetivamente 

matriculados, que se encontraram cursando normalmente a academia durante o período do 

primeiro semestre do ano de 2011. 

 Quanto às questões éticas, primeiramente o projeto de pesquisa foi apresentado no 

Conselho da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande. Posteriormente, 

o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Área de 

Saúde (CEPAS) – FURG, sendo aprovado por meio do parecer número 22/2011. Anterior a 

realização dos questionários, os participante ainda foram informados sobre os objetivos e 

metodologia do estudo e aqueles de aceitarem participar foram solicitados a assinatura no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com as recomendações XII do 

Artigo 695 da Portaria nº 2.048, de 03 de setembro de 2009, incluindo também o Capítulo 

VII, Seção I, Subseção I, Artigos 694 a 740 da referida Portaria, que rege a ética em pesquisa 

e a pesquisa envolvendo seres humanos. 

A coleta de dados se deu através da aplicação no período do primeiro semestre do ano 

de 2011, de um instrumento na coleta de dados do tipo questionário (Apêndice A), iniciado 

por uma carta explicativa contendo a proposta da pesquisa e as instruções de preenchimento 

do mesmo. O questionário é uma adaptação da interseção do Questionário de Avaliação do 

Ensino Ministrado e do questionário Percepção do Ensino Pelos Alunos, sendo ambos os 

instrumentos de medidas utilizáveis e válidos propostos por Morais
7
. O questionário contém 

ainda questões fechadas, de múltipla escolha. Primeiramente foi realizado contato prévio com 

os sujeitos pesquisados, a fim de explicar o estudo e confirmar sua participação ou não. Neste 

mesmo dia realizou-se um acerto dos dias e hora mais acessíveis para que pudessem 

responder aos questionários com calma, a fim de não prejudicar as aulas teóricas. Os 

participantes devolveram o instrumento de coleta de dados, logo após responderem, sem 

verbalizarem dúvidas ou questionamentos.  
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Compreendendo que o questionário aplicado conta com posicionamentos referentes a 

graus de satisfação e também graus de concordância com determinados aspectos, para a 

organização e posterior análise dos dados foi utilizado inicialmente a escala ordinal dos 

resultados digitados em uma planilha no programa Microsoft Office Excel, constituindo uma 

Base de Dados. A partir da organização desta base de dados, foram realizadas séries 

estatísticas.  

 

RESULTADOS 

Referente ao ritmo de estudo ter sido mantido constante durante o semestre, ocorreram 

maiores variabilidades nas respostas. Para Patologia 21 (63%) foram os acadêmicos que 

afirmaram ter mantido estudo constante durante o semestre; para Biofísica foram 20 (60%); 

Genética e Fisiologia alcançaram mesma concordância de 18 (54%) estudantes. Contudo, para 

Bioquímica, a maioria foi desfavorável, tendo recebido apenas 11 (33%) respostas positivas. 

 Em relação à aprendizagem, o ritmo de estudo constante, seja ele de algumas horas por 

dia, ou mesmo algumas horas semanais, proporciona um aumento da retenção de memória e 

ainda uma melhora para transformação de memória de curto e médio prazo para memória de 

longo prazo. Este conhecimento armazenado na memória de longo prazo, realizado 

principalmente através do ritmo constante de estudo por um longo período, é o fator principal 

que influencia na tomada de decisões. Portanto é de extrema importância para a performance 

posterior dos acadêmicos em estágios e até mesmo na vida profissional
8
. 

Sobre o estudo preferencialmente na véspera das avaliações, os estudantes relataram que 

24 (72%) utilizaram este comportamento para disciplina de Bioquímica; 18 (54%) tanto para 

Biofísica quanto para Patologia; 17 (51%) para Fisiologia; e apenas 14 (42%) para Genética.   

 O estudo realizado preferencialmente na véspera de alguma avaliação é um estudo 

pobre, pois estimula apenas a capacidade cerebral de reter informações a curto e a médio 

prazo, não proporcionando efetividade no processo de aquisição de conhecimentos que ocorre 

quando da retenção na memória de longo prazo
8
.  

Questionados sobre ter estudado novamente a matéria que já havia sido cobrada nas 

avaliações, os estudantes manifestaram que para disciplina de Fisiologia 24 (72%) realizaram 

esta atividade; para Patologia, foram 18 (54%) em concordância. Já as demais disciplinas 

obtiveram apontamentos negativos predominantemente, ou seja, não estudaram novamente a 

matéria cobrada nas avaliações; pois houve apenas concordância de 14 (42%) para Biofísica, 

12 (36%) para Genética e somente 09 (27%) para Bioquímica.  
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A importância de rever conteúdos previamente estudados se dá por que as informações 

armazenadas na Memória de Longo Prazo configuram-se em uma grande e interligada rede de 

esquemas. Estes esquemas, além de serem fundamentais para formação do conhecimento, 

também possuem o papel de reduzir a sobrecarga da memória de trabalho (ou memória de 

médio prazo) no cérebro do indivíduo. Esquemas relacionados são interligados formando uma 

espécie de rede semântica. Portanto, cada vez que um conteúdo é estudado novamente, um 

item deste esquema interligado é ativado e a ativação se espalha aos itens relacionados 

aumentando novamente a capacidade da memória de longo prazo
9
. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendendo a avaliação como a essência do processo ensino aprendizagem, uma 

vez que ela determina a qualificação dos discentes e, provavelmente, sua futura atuação 

profissional, assim como, seus potenciais para produzir saúde é que surgiu a necessidade de 

realizar este estudo. A avaliação também tem um forte impacto sobre o sucesso ou fracasso 

acadêmico, bem como, em relação ao êxito e a performance do indivíduo, nos diversos 

contextos da vida profissional, por isso entendeu-se como relevante realizar um estudo acerca 

deste tema, a partir da ótica de um grupo de discentes do Curso de Graduação em 

Enfermagem, a fim de conhecer melhor o papel da avaliação e do processo ensino 

aprendizagem nas disciplinas básicas do curso e qual os seus efeitos na prática, ao longo da 

graduação. 

 Os resultados permitem afirmar que os objetivos propostos foram alcançados. A 

relevância do tema parece evidente tanto para os acadêmicos de enfermagem, quanto para os 

docentes do curso, os quais poderão utilizar os dados dessa pesquisa, para subsidiar mudanças 

no processo ensino-aprendizagem, bem como, nos modelos e tipos de avaliações realizadas, 

principalmente, nas disciplinas básicas que foram investigadas. 

 As limitações do estudo estão diretamente relacionadas a sua proposta, ou seja, 

compreender o impacto da avaliação de algumas disciplinas básicas do Curso de Graduação 

em Enfermagem para o processo ensino aprendizagem, apenas sob a ótica dos acadêmicos, 

não permitindo validar o processo como um todo. Mesmo diante da satisfação ou insatisfação 

dos acadêmicos frente a avaliação das disciplinas que fizeram parte dessa pesquisa, o 

instrumento da coleta de dados utilizado, não permitiu contemplar as múltiplas variáveis 

envolvidas no processo, excluindo a investigação acerca dos agentes externos que influenciam 

aprendizagem, entre eles, o ponto de vista dos docentes e  os aspectos ambientais.  
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Entretanto, esta limitação apresenta como ponto favorável do estudo, a necessidade de 

aprofundar o estudo, de forma que os aspectos que não foram contemplados sejam incluídos 

em outra pesquisa, a fim de ampliar a visão acerca dos múltiplos fatores que podem interferir 

em uma avaliação positiva ou negativa e o quanto isto interfere no processo ensino 

aprendizagem. 

 A metodologia do tipo survey demonstrou estar adequada a essa pesquisa, pois 

permitiu o alcance dos objetivos e conhecer a percepção dos acadêmicos de enfermagem 

acerca da avaliação das disciplinas básicas para o processo ensino aprendizagem. A análise 

quantitativa também possibilitou a visualização gráfica do grau de concordância e de 

discordância dos acadêmicos que fizeram parte do estudo, no que se refere a sua avaliação e 

aprendizagem, nas disciplinas básicas. 

 Um dado bastante alarmante refere-se à opção dos acadêmicos em estudar na véspera 

da avaliação para a maioria das disciplinas básicas, exceto para Genética. Este aspecto 

evidencia vários questionamentos acerca do porquê tomam tal decisão, o que possivelmente 

interfere na maior e/ou menor qualidade da aprendizagem e pode, posteriormente, diminuir 

seus potenciais de atuação nas disciplinas teórico-práticas, que necessitam dessa base para dar 

sustentação ao saber/fazer e cuidar na enfermagem. 

Quanto a rever todo o conteúdo da disciplina, mesmo aquele que foi cobrado em 

avaliação anterior, aconteceu principalmente em Fisiologia, o que também merece destaque, 

em termos de repensar o que leva os acadêmicos a selecionarem esta disciplina como 

merecedora de maior comprometimento, uma vez que, todas são importantes para o processo 

ensino aprendizagem. Estudos posteriores poderão avaliar quais fatores interferem nessa 

tomada de decisão.   

 Este estudo foi significativo para o ensino, para a pesquisa e para a prática profissional 

do enfermeiro. Os resultados obtidos podem sensibilizar e, até mesmo mobilizar os docentes 

das disciplinas básicas da área da saúde, que utilizam apenas métodos avaliativos com caráter 

estritamente teórico, a fim de que busquem formas alternativas de avaliação e utilizem novos 

métodos avaliativos que possam qualificar ainda mais o processo ensino aprendizagem.  

 No que se refere a pesquisa, os resultados podem contribuir para que futuros estudos 

investiguem de forma mais aprofundada, os aspectos pontuados, que, de certa forma, 

impuseram limitações nesse trabalho, em função do instrumento utilizado para a coleta dos 

dados. 
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 Em relação à prática profissional, o presente estudo contemplou o início de uma longa 

trajetória em busca do melhor desempenho profissional dos acadêmicos de enfermagem; seja 

através do maior comprometimento que devem ter com a profissão, seja pelas mudanças que 

provavelmente precisam ocorrer no processo ensino aprendizagem, principalmente, incluir a 

utilização de métodos avaliativos alternativos, por parte dos docentes ou ambos.  

 Como em toda pesquisa, esta é mais uma que abriu várias portas para aprimorar e 

qualificar o conhecimento técnico-científico da Enfermagem e, principalmente, considerar 

também, nos processos avaliativos um outro paradigma, ou seja, a neurociência como base e 

suporte teórico para respaldar e sustentar o processo ensino aprendizagem. 
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RESUMO: Trata-se de um estado da arte acerca da violência contra a mulher o qual 

objetivou instigar a reflexão acerca da dinâmica desse fenômeno com foco na assistência dos 

profissionais da saúde. Para isso, realizou-se uma busca na BDENF; foram incluídos os 

estudos disponíveis on-line e gratuitos, publicados entre 2006 e 2011. Utilizando-se as 

palavras violência contra a mulher, violência doméstica e violência familiar, obtiveram-se 37 

artigos. Após exploração do material definiu-se as seguintes categorias: perfil das vítimas, 

formas de violência, violência sob a ótica de gênero, consequências da violência, motivos que 

levaram as vítimas a permanecerem em uma relação conflituosa, papel do profissional 

enfermeiro frente a situações de violência, necessidade de ações interdisciplinares e 

interinstitucionais, despreparo dos profissionais da saúde e importância da notificação e 

preenchimento dos registros. Tais resultados expõem a magnitude desse fenômeno e com isso 

a necessidade de uma rede integrada, com profissionais capacitados para atuarem frente à 

prevenção e combate dessa problemática.  

DESCRITORES: violência contra a mulher; enfermagem; políticas públicas 

 

ABSTRACT: It is a state of the art about violence against women which aimed to instigate 

the reflection on the dynamics of this phenomenon with a focus on assistance from health 

professionals. For this, was carried out a search in BDENF; included studies were available 

online and free, published between 2006 and 2011. Using the words violence against women, 

domestic violence and family violence were obtained 37 articles. After exploration of the 

material was defined the following categories: profile of the victims, violence shapes, 

violence from a gender perspective, the consequences of violence, motives for the victims to 

remain in an adversarial relationship, the role of nurses in situations of violence, need for 

interdisciplinary and inter-actions, unpreparedness of health professionals and the importance 

of reporting and filing of records. These results show the magnitude of this phenomenon and 

thus the need for an integrated network with professionals trained to work forward in 

preventing and combating this problem. 

DESCRIPTORS: violence against women; nursing; public policies 
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INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é um fenômeno que causa grande impacto na qualidade de 

vida das vítimas, tanto pelas sequelas físicas e psíquicas quanto morais. Desse modo, tal 

fenômeno tem sido abordado, não somente como uma questão social, e sim como um objeto 

da intersetorialidade, incluindo a atenção do campo da saúde. 

Na definição da Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra as Mulheres, adotada pela Brasil em 1995), a 

violência contra a mulher é considerada como“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, 

que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 

público como no âmbito privado”
1:2

.  

No Brasil, esse fenômeno ganhou visibilidade a partir da década de 70, frente aos 

movimentos feministas e de grupos sociais que reivindicavam ao poder público, medidas de 

combate, prevenção e proteção as mulheres
2
. Até então, as situações de violência ocorriam 

dentro dos lares e eram resolvidas entre o casal, pois popularmente se sabia que “em briga de 

marido e mulher não se mete a colher”.  

Assim, assassinatos por parceiros íntimos vitimavam mulheres de todas as classes 

sociais, e os agressores julgados segundo a tese da “legítima defesa da honra” o que 

desencadeava a impunidade
3
. Pela dimensão desse fenômeno, em 1985 foi criado a primeira 

Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM), em São Paulo, com a atribuição 

de investigar os vários crimes cometidos contra as mulheres.  

Com o tempo, as DEAMs foram conquistando seu espaço, crescendo em número e em 

importância na política de enfrentamento à violência de gênero sendo que em 2008 o país já 

contava com 446 delegacias espalhadas em todo o território nacional
2
. Com a Lei Maria da 

Penha as DEAMs ganharam novas atribuições no sentido de garantir a integridade da vítima, 

através de medidas protetivas, encaminhamento a lugar seguro, entre outros e punir 

severamente o agressor. Dentre as formas de violência mencionadas na lei citam-se: violência 

física, psicológica, moral, sexual e patrimonial
4
.   

O número de mulheres que sofre violência doméstica ou familiar é alarmante. A 

assimetria de poder, vinculada às condições socioculturais coloca a mulher em posição de 

subordinação, como consequência a cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência no 

Brasil. Registros expõem que 70% dos atos violentos acontecem dentro de casa, e que o 

agressor é o próprio marido ou companheiro; mais de 40% dos casos resultam em lesões 
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corporais em consequência de socos, tapas, chutes, queimaduras e espancamentos
5
. Além 

disso, há os xingamentos, humilhação, relação sexual forçada, destruição de bens materiais, 

controle sobre o direito de ir e vir da mulher, podendo ter extensão ao meio familiar, social e 

profissional.  

Para combatê-la torna-se necessária a integração de conhecimentos e serviços, ou seja, 

uma atuação em rede intersetorial, caracterizada pela articulação de ações interinstitucionais
6
 

Tal menção vai ao encontro do estabelecido pela Lei Maria da Penha que refere a rede de 

atendimento às vítimas. Essa deve ser composta por todos os serviços governamentais e não 

governamentais que prestam assistência às mulheres em situação de violência, entre eles: os 

centros de referência, as casas de abrigo, os postos de saúde e hospitais, Instituto Médico 

Legal, DEAMs, serviços de assistência social, jurídica e psicológica, Defensoria Pública e 

Poder Judiciário.  

No que se refere à rede de apoio as vítimas, o município do Rio Grande conta com 

uma DEAM desde agosto de 2009. Esse estabelecimento presta serviços policiais de 

aconselhamento, mediação, investigação e atende os crimes praticados por parceiros ou ex-

companheiros da vítima, bem como a crimes sexuais. As mulheres que chegam até a DEAM 

são encaminhadas ao IML para fazer o exame de corpo de delito. Na cidade também há uma 

casa abrigo; local cujo endereço é mantido em sigilo. Nele, em caso de risco, mulheres e 

filhos podem permanecer um período, até que decidam para onde ir.  

Partindo do fato de que a violência afeta significativamente o processo saúde-doença, 

cabe aos serviços e profissionais de saúde se prepararem para uma atuação efetiva frente a 

essa problemática. Aqueles são considerados a porta de entrada para as mulheres vítimas de 

violência
7
, no entanto, a capacidade de diagnosticar um caso ainda é falha, por conseguinte, o 

despreparo profissional rompe com o processo de encaminhamento à rede e acompanhamento 

da mulher e sua família.  

Dentre os diversos obstáculos que dificultam ou até impedem a assistência as vítimas, 

citam-se os pré- julgamentos relacionados aos estereótipos culturais, a falta de capacitação ou 

dificuldade em abordar a temática, o medo de perseguição pelo agressor, o sentimento de 

impotência ou a crença de que não devem se envolver. Muitos ainda, podem vivenciar a 

violência no ambiente doméstico.   

Algumas práticas profissionais ainda são mecanicistas e biologicistas, fazendo com 

que não associem certas queixas à violência
8
. Nesse momento de sofrimento e de humilhação, 

as mulheres agredidas precisam ser acolhidas por enfermeiros(as), médicos(as), 
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psicólogos(as), assistentes sociais, entre outros. Eles devem ouvi-las, orientar sobre seus 

direitos e recursos disponíveis, valorizá-las e acima de tudo garantir a sua privacidade. A 

vergonha pode impedi-las de relatar o fato, ficando por conta do profissional diagnosticar a 

violência através de sinais e sintomas sugestivos.  

O sistema de saúde precisa garantir a estrutura adequada para uma assistência 

qualificada, além de capacitar os profissionais através de programas de educação permanente, 

nos quais se discutam as normatizações que asseguram os direitos das vítimas de violência 

tais como a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PAISM) e a Norma 

Técnica de Prevenção e Tratamento à Violência Sexual, além do funcionamento da rede de 

apoio local. 

É de fundamental importância que os profissionais realizarem a notificação 

compulsória prevista na lei nº 10.778. Nesse sentido, em território nacional, todo o 

atendimento a vítimas de violência, em serviços de saúde públicos ou privados, deve ser 

notificado mesmo que se trate apenas de suspeita
9
. Além disso, o Código de Ética de 

Enfermagem considera infração ética provocar, cooperar ou ser conivente com maus tratos 

(Art. 34), com penas que variam de uma simples advertência a cassação de direito de exercer 

a profissão
10

. 

É por meio da notificação que a violência contra a mulher ganha visibilidade, 

possibilitando o aprimoramento das políticas públicas voltadas ao enfrentamento desse 

fenômeno. O combate à violência contra a mulher é questão de extrema relevância social e 

necessita ser discutido pelos profissionais de saúde, não somente com o intuito de detectar a 

violência, mas também de capacitarem para intervir sempre que necessário.  

 

OBJETIVO 

Instigar a reflexão acerca da dinâmica da violência contra a mulher com foco na 

assistência dos profissionais da saúde. 

 

METODOLOGIA 

A fim de conhecer os enfoques apresentados nos estudos sobre a violência contra a 

mulher, no Campo da Enfermagem, realizou-se uma busca na Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF). Foram incluídos os estudos disponíveis on-line e gratuitos; publicados entre 2006 e 

2011; nos idiomas português, espanhol ou inglês. Utilizando-se as palavras violência contra a 

mulher, encontraram-se 58 estudos, e com os termos violência doméstica e violência familiar, 
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obtiveram-se 117 publicações. Foram excluídas as teses, dissertações, monografias e artigos 

referentes à violência contra crianças e adolescentes, bem como os que se repetiam. Assim, 

integraram o presente estudo 37 artigos. 

 

RESULTADOS 

Percebeu-se que em 2008 ocorreu o maior número de publicações, com dez estudos, 

seguido de 2007 e 2010 com oito artigos em cada ano. Os periódicos que mais publicaram 

textos sobre essa temática foram a Revista Latino-Americana de Enfermagem e a Revista de 

Enfermagem EscolaAnna Nery, ambas com seis publicações. Essas revistas, atualmente, estão 

classificadas pelo Qualis da Enfermagem como A1 e B1 respectivamente.   

Entre as modalidades de trabalhos publicados encontraram-se dezoito pesquisas 

originais, oito estudos documentais, oito artigos de revisão, um de reflexão, um relato de 

experiência e um estudo de caso. Ao analisar as abordagens, verificou-se que havia 25 estudos 

qualitativos e nove quantitativos, além de um artigo de reflexão, um estudo de caso e um 

relato de experiência.   

Após inúmeras leituras, identificaram-se que os enfoques mais utilizados pelos(as) 

autores(as)  referiam-se ao perfil das vítimas, formas de violência, a violência contra a mulher 

sob a ótica de gênero, consequências da violência, motivos que levavam a vítima a 

permanecer em uma relação conflituosa, papel do(a) enfermeiro(a) frente a situações de 

violência, necessidade de ações interprofissionais, interdisciplinares e interinstitucionais, 

despreparo dos profissionais da saúde e importância da notificação e preenchimento dos 

registros.  

Para a identificação dos estudos que abordaram cada um desses enfoques, adotou-se o 

número correspondente ao artigo analisado (APÊNDICE A), separando-os por vírgula.  

 

- Perfil das vítimas de violência  

 

Primeiramente foi feito o levantamento do perfil das vítimas, nas pesquisas originais 

em que foram entrevistadas apenas mulheres que sofreram algum tipo de violência (2, 9, 10, 

14, 16, 22, 37). Verificou-se que enquanto umas pesquisas delinearam o perfil descrevendo a 

cor da pele, número de filhos, ocupação, estado marital e tempo de união conjugal, outra 

enfocou características físicas das vítimas incluindo peso, estatura, cor da pele e comprimento 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=revista%20latino%20americana%20de%20enfermagem&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fscielo.php%3Fpid%3D0104-1169%26script%3Dsci_serial&ei=5ZJeT8XHEISHgwed65DqBw&usg=AFQjCNGHRXTXmC3HvnNE0tElyLTbSUJkOA&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=revista%20de%20enfermagem%20ana%20nery&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eean.ufrj.br%2Frevista_enf%2Frevista_enf.htm&ei=05JeT72SIYPEgAeQhdySCA&usg=AFQjCNFw9ZJTwpGATZLW6x2jYJbIwlaSMA&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=revista%20de%20enfermagem%20ana%20nery&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eean.ufrj.br%2Frevista_enf%2Frevista_enf.htm&ei=05JeT72SIYPEgAeQhdySCA&usg=AFQjCNFw9ZJTwpGATZLW6x2jYJbIwlaSMA&cad=rja
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dos cabelos. No que se refere à idade, oscilou entre 20 e 59 anos, a maioria com trabalho 

remunerado, e a escolaridade limitou-se ao ensino fundamental e médio. 

Os estudos documentais foram realizados em DEAMs (8, 12, 23, 31) e hospitais (31, 

36). Nos primeiros, a idade das vítimas oscilou entre 15 e 60 anos, a maioria vivia com o 

companheiro e tinha trabalho remunerado. Entre as internadas por agressão, prevaleceu a 

faixa etária de 17 a 29 anos e ocupação registrada como do lar. Um autor encerrou referindo 

que a violência doméstica atinge, principalmente, mulheres na faixa etária produtiva e 

reprodutiva (36).  

 

- Formas de violência contra a mulher       

 

Entre as diferentes formas de violência contra a mulher, definidas pela Lei 

11.340/2006, as mais citadas foram a violência sexual, física e psicológica (4, 6, 8-10, 12-19, 

22, 23, 26, 27, 33) que foram perpetradas sob forma de privações, maus-tratos (14,19), 

violência econômica (4, 17, 31, 32, 33), além de lesão por arma de fogo (23, 32, 34-36).  

Revestido de linguagens e símbolos, houve relatos de que certos tipos de violência 

ocorriam desde a infância (1, 2, 14, 19). Além disso, houve registro das implicações do 

incesto(25). Nele o ato incestuoso foi problematizado como uma passagem do natural ao 

cultural logo que se formou a estrutura da família (7, 25), pois, segundo o texto, a proibição 

do incesto não existia entre os povos primitivos (25). Assim, quando a família foi 

consolidada, houve esforço da humanidade para conseguir a ruptura do incesto (7). O artigo 

destacou ainda que quanto mais dominada for a esposa, mais incapaz ela será de proteger as 

filhas do abuso paterno (7). 

Inúmeros estudos descreveram o marido ou parceiro íntimo como o principal agressor 

nos casos de violência sexual, psicológica e física (1, 3, 7, 12 17, 23, 30, 36).  

A violência simbólica foi definida como dominação oculta, sutil; retratada como uma 

violência invisível e insensível (4, 7, 14 e 26). Seria uma forma de violência moral que abarca 

o desrespeito aos direitos humanos na esfera reprodutiva e de cidadania social (7, 26). Outros 

tipos de violência também foram citados, porém em pequena proporção, entre elas, a 

violência social, considerada como toda a ação estabelecida pela sociedade, que seja 

prejudicial à mulher(3 e 12). Houve ainda descrição da violência moral (13, 23, 31, 32), da 

violência no trabalho como uma questão de gênero (3 e 13) e da violência patrimonial (23 e 

31). 
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- Violência contra a mulher sob a ótica de gênero 

 

Diversos estudos enfatizaram que a violência contra a mulher é percebida como uma 

questão de gênero (1, 3-7, 9, 12, 15, 17, 18, 22-24, 26, 28, 31, 33-36). Segundo os autores, as 

desigualdades de gênero, atribuídas às diferenças biológicas entre os sexos, são frutos da 

naturalização do que foi culturalmente aprendido. Dessa forma, foram legitimados os papéis 

que ambos desempenham, além da formação das relações hierárquicas, com fins de 

dominação e exploração do sexo masculino sobre o feminino (1–7, 9, 11-15, 17,18, 22-24, 26, 

28, 31, 34, 35, 37). O poder do homem fundamentou-se na ordem patriarcal. Seu papel 

dominador, consolidado na sociedade através dos tempos, vem sendo reproduzido na família 

(3-5, 12 14, 25, 34). Nesse sentido, os estudos 7 e 14 descreveram a percepção das vítimas de 

violência física e sexual na infância, enfatizando que esse fenômeno se transmite de geração 

em geração, como algo constante, que se repete no espaço doméstico. 

Além dessas afirmativas, o ciúme e a recusa da separação foram apresentados como 

alguns dos motivos desencadeadores das agressões entre os casais (8,12, 23 e 35). As autoras 

sustentam que a prática da violência se mantém porque existe um sentimento de posse do 

homem sobre a mulher(35) e ainda que o controle da sexualidade feminina, costuma ser 

expresso por meio da dúvida da paternidade, a qual serve como justificativa para a não 

responsabilização pelos filhos(32). 

   

- Consequências da violência 

 

As consequências da violência contra a mulher foram analisadas tanto no contexto 

individual quanto coletivo. No individual, os(as) autores(as) referiram que a violência afeta 

tanto o bem-estar, a segurança e a autoestima (2, 6, 9, 11, 13, 22, 26, 33, 34) quanto as 

possibilidades de educação e desenvolvimento (26). Ainda foram citadas insônia, palpitações 

(1) ansiedade, depressão (4, 8, 9) e dor nos casos de lesão corporal (4, 10, 34). As 

consequências da violência constituiram-se em uma gama de sinais e sintomas incluindo 

traumatismos, especialmente neurológicos, causados por pancadas na cabeça, quedas, 

empurrões, cicatrizes por queimaduras e mordidas, asma, hemorragias, entre outras (4). Para 

as que sofreram queimaduras, além da marca física, ocorreu uma mudança na autoimagem, 

havendo necessidade de nova adaptação ao corpo, para si e para o mundo (9). O impacto da 
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violência foi medido pelo tempo de vida saudável perdido. As autoras salientaram que as 

vítimas perdem um ano de vida saudável a cada cinco anos de violência (4). 

Relatos de autoras e de vítimas ganharam unanimidade ao referirem que com o passar 

dos anos há cronificação das relações violentas (1, 14). Somado a isso, surge a vergonha, o 

medo de denunciar as agressões e o isolamento dos sistemas de apoio, o que torna a mulher 

prisioneira da própria violência (1, 6, 11). 

No que se refere à violência sexual, houve ênfase nas infecções sexualmente 

transmissíveis e gravidez indesejada decorrente de estupro (2, 13, 26, 33, 34). As autoras 

advertiram ainda que a mulher que sofre estupro ou outro tipo de violência apresenta maiores 

índices de suicídio, abuso de drogas, queixas de cefaléia, distúrbios gastrointestinais e 

psíquicos (2, 4, 9, 26). Além disso, ficam mais vulneráveis à violência, tendem ao uso 

excessivo de álcool e apresentam problemas comportamentais (2, 4, 9, 10) como o 

relacionamento sexual desprotegido e multiplicidade de parceiros (2). 

Quanto aos sinais e sintomas psicológicos listaram sofrimento, irritação, tristeza, 

depressão, desânimo, tensão; com possíveis desordens mentais como fobia, estresse, medo, 

trauma, tendência suicida e consumo de álcool (9, 13, 14, 17, 34). O artigo 34 destacou ainda 

que as consequências da violência psicológica podem ser maiores que de outras formas de 

violência, devido às perturbações que desencadeiam.  

A fuga por meio do uso do álcool, entre as mulheres que têm relações familiares e 

conjugais conturbadas, bem como problemas financeiros, ou jornada exaustiva de trabalho foi 

destacada nos artigos 19 e 32. Esse comportamento feminino gera um saldo cada vez mais 

negativo pela própria culpabilização, pela discriminação sofrida e pelas perdas materiais e 

afetivas (19). Os estudos 4 e 9 chamaram atenção para o uso de tranquilizantes com a 

finalidade de aliviar o estresse e o sofrimento. Por outro lado, houve críticas às prescrições de 

ansiolíticos e antidepressivos, pois, no entender de muitos(as) profissionais, esses 

medicamentos contribuem para que a mulher se mantenha calma e não reaja (32). 

Quando a mulher está grávida, a violência torna-se, ainda, mais séria, pois afeta a 

díade mãe e bebê desencadeando aborto, baixo peso, nascimento prematuro, morte fetal, entre 

outras consequências (18, 31, 32). Estudos apresentaram a gravidez como uma fase vulnerável 

e mencionaram que a violência nessa fase é uma complicação mais frequente que o diabetes e 

a hipertensão (31, 32). 

No contexto coletivo, foram abordados temas referentes à extensão dos problemas aos 

filhos e à família em geral (1, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 26, 34, 37). Referiram que crianças e 
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adolescentes que presenciam a violência intrafamiliar tendem a sofrer depressão, ansiedade, 

transtornos de conduta, atraso no desenvolvimento cognitivo e até mesmo terem 

comportamentos agressivos futuramente (3). Além disso, evidenciou-se que a violência 

doméstica e conjugal afeta a produtividade, causando incapacidade e abstenção ao trabalho, 

bem como diminuição da sociabilidade (1, 26, 34, 36). Atingem grupos e a sociedade como 

um todo (3, 4) incluindo a produtividade do país (13).  

 

- Motivos que levaram a vítima a permanecer em uma relação conflituosa  

 

Os estudos analisados apresentaram, na maioria das vezes, o parceiro como o principal 

agressor e destacaram como possíveis justificativas para que as mulheres se mantivessem 

nessa relação conjugal a dependência emocional (2-4, 6, 8, 9, 16, 34, 35), econômica (2-4, 6, 

8, 11, 16, 32,34, 35) e sobretudo o desejo de manter a união da família, considerada como a 

base (3,11, 16, 34,36). 

A rotinização da violência foi enfocada em um estudo, o qual demonstrou que as 

reconciliações ocorriam diante de promessas do companheiro, bem como da falta de 

perspectivas e condições materiais para um recomeço de vida, vergonha e falta de apoio da 

família (32). 

Foram descritas situações em que a autoimagem feminina reforçava-se pela simples 

existência de um companheiro, mesmo que agressor. Nessas situações, a mulher justificava a 

violência sofrida, referindo que o parceiro era ciumento e preferia manter-se com ele a ficar 

sozinha (8, 11). O ciúme era visto, pela vítima, como sinônimo de valorização (8). 

Nos relatos, ficou explicita a esperança de verem a ser felizes com o parceiro agressor, 

(10, 34, 36) ou justificavam referindo “o que estraga ele é a bebida” (10). Houve ainda 

aquelas que os desculpavam, referindo fraqueza ou doença do companheiro (16). 

Outras, mesmo querendo a separação, recorriam da decisão por pena do parceiro, pelo 

medo de trocar a segurança da estabilidade pelo imprevisível da liberdade ou temiam 

posteriores ameaças, e a culpabilização caso acontecesse algo com ele (10). Tais 

“justificativas” reforçavam o círculo vicioso da violência contra a mulher.   

 

- Papel do(a) profissional enfermeiro(a) frente a situações de violência   
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Os estudos que abordaram o papel específico do enfermeiro(a) demonstraram a 

importância desse profissional de saúde na assistência à mulher que sofre violência doméstica. 

Descreveram como sua atribuição, promover e prevenir esse fenômeno na perspectiva social 

(14, 37). Além disso, em nível individual, enfocaram a necessidade de orientar a vitima, 

principalmente, sobre os cuidados com a saúde e possíveis tratamentos, abrindo espaço para 

que se torne protagonista do próprio cuidado (16, 34, 37) e da sua vida.  

As ações do(a) enfermeiro(a) em uma casa abrigo foram descritas como de 

coordenação da casa e do grupo de auxiliares de enfermagem, desenvolvimento de palestras, 

dinâmicas e oficinas de sensibilização promovendo a educação em saúde entre as vítimas (1). 

Tais estratégias envolviam diversas temáticas, servindo como apoio terapêutico no processo 

de rompimento das situações de violência (1). A função de gerenciar o cuidado e fazer 

articulação entre os demais profissionais e serviços também foi descrita (34). Houve destaque 

para a humanização do cuidado, que inclui o olhar atentivo, a escuta e o diálogo (6,16).  

 

- Necessidade de ações interprofissionais, interdisciplinares e interinstitucionais 

 

A violência contra a mulher foi apresentada como um problema de saúde pública (1, 3, 

4, 6, 9-16, 18, 21, 24, 26, 27, 30-36), tanto por sua característica multifacetada quanto por 

afetar inúmeros setores produtivos do país; com reflexo nos planos políticos, econômicos, 

sociofamiliar, jurídico e educacional. Desse modo, os autores(as) ressaltaram a importância 

do trabalho interdisciplinar e intersetorial no enfrentamento desse fenômeno (2, 5, 7, 12, 17, 

18, 22, 23, 27, 29, 30, 31,32, 34?). Frisaram que ações isoladas, pautadas na linearidade, não 

dão conta da complexidade do fenômeno (7, 17, 24). Assim, a ausência de uma rede de 

suporte, formada pelas instituições de referências, constituem uma dificuldade para a 

intervenção dos profissionais nas situações de violência doméstica. Destacam a necessidade 

de articulação dos serviços de saúde com os centros de referência, entre eles, as casas abrigo, 

delegacias especializadas (1,3,4, 5, 6, 7,17, 37), escolas (3,7,17, 37) e serviços comunitários 

do bairro (4,5,7,17), entre outros. 

Alguns artigos enfatizaram que os profissionais e serviços de saúde estão em posição 

estratégica para detectar os riscos e possíveis situações de violência, bem como dar assistência 

e encaminhar a serviços especializados (1, 6, 7, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 34, 36,37). Ainda 

houve o destaque para a Estratégia Saúde da Família e o agente comunitário de saúde, devido 

à aproximação desses profissionais com a comunidade (26).  



 

46 
 

Nos locais que fazem parte da rede de apoio à vítima de violência, foi enfatizado a 

necessidade de equipe multiprofissional (1, 17, 26, 27, 30, 31, 32, 34) com atendimento 

humanizado e integral. Por fim, foi mencionada, a defasagem do tema violência nos 

currículos de enfermagem e de medicina; bem como nos dos cursos das áreas jurídicas e 

policiais (15, 20, 27, 30 24).  

 

- Despreparo dos profissionais da saúde   

 

A falta de capacitação e a dificuldade dos profissionais para lidar com a violência 

contra a mulher foi amplamente discutida (1, 2, 4, 6, 7, 11, 14,15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 

30, 34, 35, 37). Nesse sentido prevalece o enfoque positivista, tecnicista, biomédico, 

envolvendo a medicalização dos sintomas, sem considerar os aspectos biopsicossociais.  

A invisibilidade do problema, para os profissionais, faz com que não desenvolvam um 

olhar qualificado no sentido de enxergar as usuárias além de suas queixas. Desconsideram 

aspectos importantes da saúde da mulher (1, 14, 24, 34) o que resulta em mau atendimento e 

não identificação de inúmeros casos de violência, o que contribui para a perpetuação da 

violência (1, 11, 34). A fala de uma vítima, demonstrou que para ela a assistência recebida 

constituiu-se em outro “estupro”, pois permaneceu no corredor do hospital, em uma maca, 

chorando, machucada, com dor e afetada emocionalmente (2).  

Houve também relatos evidenciando que, quando uma paciente chega ao hospital, 

apresentando lesões corporais por queimaduras, provocadas por tentativas de suicídio, elas 

são equivocadamente classificadas como pacientes psiquiátricas (9), sem que a violência 

doméstica seja investigada na história (16). 

Existem muitas barreiras que desqualificam a atenção necessária às mulheres em 

situação de violência doméstica, seja pela falta de tempo, medo e frustração ou pela resposta 

negativa às recomendações (1, 7, 15, 27). Também foram citados os pré-julgamentos 

relacionados aos estereótipos culturais ou ainda a crença de que esse fenômeno não está 

relacionado com a saúde o que dificulta sua abordagem (4,11 14, 22, 26, 32, 36). 

Houve unanimidade na percepção de que há necessidade de capacitação e treinamento 

dos(as) profissionais, pois lidar com essa temática envolve habilidades, conhecimentos, 

postura ética, entendimento da violência sobre a ótica de gênero e sua relação com os 

problemas desencadeados.  
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- Importância da notificação e preenchimento dos registros  

 

A notificação, como um inibidor da violência foi enfocada em inúmeros estudos (23, 

28, 34, 35, 36). Além disso, houve destaque para a necessidade do correto preenchimento dos 

registros relacionados à assistência das vítimas (1, 4, 23, 28, 34, 36). A notificação 

compulsória instituída em 2003 pela lei 10.778 é recente no Brasil e tem caráter obrigatório 

nos serviços de saúde públicos e privados (28, 34). No entanto, por vários motivos pouca 

atenção vem sendo dispensada a esse fenômeno, fato que se refletiu no sub-registro e 

subnotificação de casos (1,15, 17, 28, 32, 34,35, 36). Tal conduta dificulta o real 

dimensionamento do problema e a criação de políticas públicas voltadas à sua prevenção. 

Há ainda a necessidade do registro no formulário da Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH), documento que possibilita o levantamento da morbidade hospitalar. A 

portaria GM 142 de 1997 determina obrigatoriedade de se registrar as causas externas que 

motivaram a internação, o que não vem ocorrendo nos hospitais. O mesmo acontece com as 

fichas do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), que carecem de informações a 

respeito da doença e do motivo do atendimento. (28) 

 

CONCLUSÕES 

A violência contra a mulher está presente em todos os extratos sociais , fruto de uma 

sociedade patriarcal, ou seja, de uma herança sóciocultural que ainda zela pelo domínio do 

homem sobre a família. Nesse sentido, é preciso quebrar tais tradições a partir da educação e 

informação a toda e qualquer pessoa, começando nas escolas, comunidades, entre as áreas do 

conhecimento envolvidas, direta e indiretamente, nesse fenômeno.  

Espera-se que a partir da apresentação acerca da dinâmica da violência contra a 

mulher, os profissionais da saúde sintam-se motivados para continuar buscando conhecimento 

a respeito dessa temática bem como percebam a importância do seu papel frente às mulheres 

que sofrem os atos violentos. Reflexões como essas são indispensáveis, pois é um assunto 

que, muitas vezes, assusta os próprios profissionais, considerados fundamentais no processo 

de recuperação da vítima. 

 Diante à complexidade dessa temática, é necessário a atuação de uma rede integrada, 

desde as DEAMs até as unidades básicas de saúde, desde o atendimento policial á agilidade 

julgamento dos juizados. Para a equipe de saúde, conhecer essa magnitude implica na 

utilização de ferramentas capazes de facilitar a identificação de uma vítima de violência 
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doméstica e familiar, pois muitas apresentam queixas vagas, não relatando o problema ao 

profissional que lhe atende. A partir desse diagnóstico o encaminhamento a rede de apoio é 

indispensável, além do acompanhamento dessa mulher e de sua família.  

 A prevenção e o combate à violência contra a mulher é dever de toda a sociedade, 

porém cabe aos profissionais suscitarem novas políticas públicas, eficazes. E isso ocorre 

através de estudos sobre o comportamento da violência, através da notificação compulsória e 

adequado registro, seja nos prontuários da rede da saúde, seja nos inquéritos policiais. Até 

quando vamos tolerar essa brutalidade? Violência contra mulher em pleno século XXI, basta!   

 

EIXO TEMÁTICO: 3 - temas livres - Oral 
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Cogitare Enferm  2007 

9 Mulheres queimadas pelos maridos ou 
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http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20RENE
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13 Homens desvelando as formas da violência 

conjugal 

Acta Paul Enferm 2008 

14 Construyendo un lenguaje incomum em mujeres 
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Esc Anna Nery Rev 

Enferm. 

2008 

15 Violência contra a mulher: a visibilidade do 

problema para um grupo de profissionais de saúde 

Rev Esc Enferm USP 2008 

16 Desistindo da denúncia ao agressor: relato de 
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2008 
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familiares: estudo de caso. 

Rev Latino-am 

Enfermagem 

2008 

22 A violência de gênero e o processo saúde-doença 

das mulheres 

Esc Anna Nery Rev 
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23 Perfil da violência doméstica contra a mulher em 
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Cogitare Enferm 2009 

24 Enfrentamento da violência doméstica contra a 
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26 Violência doméstica contra a mulher na visão do 

agente comunitário de saúde 
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27 A percepção de profissionais da saúde de um 

hospital sobre a violência contra as mulheres 

Rev Gaúcha Enferm 2009 

28 Violência contra a mulher: contribuições e 

limitações do sistema de informação 

Rev Esc Enferm USP 2009 

29 Mulheres que denunciam o vivido da violência: 

perspectivas para a enfermagem a partir da 

fenomenologia social   

Rev Enferm UFPE On 

Line 

2010 

30 Identificação e encaminhamentos dispensados por Rev Enferm UFPE On 2010 
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34 A violência doméstica contra a mulher como uma 
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35 Dinâmica da violência entre casais a partir da ótica 

da mulher agredida no bairro Trindade, 
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Cogitare Enferm. 2010 

36 Mulheres internadas por agressão em um hospital 

de pronto socorro: (in) visibilidade da violência  
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DESMESTIFICANDO A CONSULTA GINECOLÓGICA PARA ADOLESCENTES, 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE ENFERMEIRAS (OS) 

 

KNOWLEDGE PRODUCED BY NURSES CONCERNING THE 

GINEACOLOGICAL APPOINTMENT FOR ADOLESCENTS 

 

Camila Daiane Silva
1
; Vera Lúcia de Oliveira Gomes

2
; Larissa Baumgarten

3
; Adriana 

Dora da Fonseca 
4
. 

 

RESUMO: Objetivou-se analisar o conhecimento produzido, no campo da enfermagem, 

acerca da consulta ginecológica de adolescentes, entre 2004 e 2009. A busca de pesquisas 

inéditas foi realizada por duas pesquisadoras que, adotando um protocolo norteador, 

consultaram os periódicos com classificação igual ou superior a B2, pelo Qualis da 

Enfermagem e o Catálogo de Teses e Dissertações da Associação Brasileira de Enfermagem. 

Obtiveram-se apenas dois artigos e uma dissertação que, submetidos à análise temática, 

originaram duas categorias: a consulta ginecológica pela ótica de adolescentes e dificuldades 

para implementação da consulta ginecológica. Nessa última, enfocaram-se tanto os aspectos 

relacionados aos profissionais de saúde quanto aos organizacionais. Apreendeu-se que a 

consulta ginecológica é percebida pelas adolescentes como uma situação geradora de medo, 

ansiedade e vergonha. Apreendeu-se ainda que há necessidade de implementação de políticas 

públicas direcionadas ao atendimento desse grupo etário, com ênfase na capacitação de 

pessoal para promoção da saúde sexual e reprodutiva.  

PALAVRAS-CHAVE: Adolescente; Ginecologia; Enfermagem. 

 

 

ABSTRACT: We aimed to analyze the knowledge produced in nursing, about gynecological 

appointment of adolescents,in the period between 2004 and 2009. The search for new data 

was made by two researchers who, adopting a guiding protocol, consulted the journals with 

classification equal or above B2, by Qualis (in Nursing) and the Dissertation and Thesis 

Catalog of the Brazilian Nursing Association. We obtained only two articles and a 

dissertation, which submitted to theme analysis, originated two categories: gynecological 

appointment in the view of the adolescents and the difficulty in arranging a gynecological 

appointment. In the latter, we focused on both aspects related with health professionals and 

organizational matters. It became apparent that the gynecological appointment is seen by the 

adolescents as a situation triggering fear, anxiety and embarrassment. It is also clear that it 

urges to implement public policies geared towards the service with this age group, focusing 

on enabling the staff to promote both sexual and reproductive education.  

KEY WORDS: Adolescent; Gineacology; Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

Durante a adolescência, etapa do desenvolvimento humano que se estende dos 10 aos 

19 anos
1
, a sexualidade se manifesta em novas e surpreendentes necessidades e sensações 

corporais, em desconhecidos desejos, na busca de relacionamento interpessoal e por 

influências diferenciadas acontecimentos esses, ocasionados pelas alterações hormonais da 

puberdade, constituindo foco de preocupação e curiosidade para adolescentes de ambos os 

sexos
2
. 

A vulnerabilidade, os alarmantes índices de morbimortalidade e os riscos 

relacionados à saúde sexual e reprodutiva dessa etapa da vida, estão presentes em diversas 

bibliografias, pois é nesse período que aspectos associados às vivências sexuais se tornam 

relevantes
2-3-4

. 

Em 2009, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar realizada nas capitais brasileiras e 

no Distrito Federal, evidenciou que 30,5% dos(as) 618.555 estudantes, com idade média de 

15 anos, já haviam iniciado sua vida sexual. Desses 24,1% afirmaram não ter usado 

preservativo na última relação, apesar de 88,5% terem recebido informações sobre 

IST’s/HIV/AIDS, 81,6% sobre prevenção de gravidez e 68,4% sobre a distribuição gratuita de 

preservativos nas Unidades de Saúde
5
.
 

Esses aspectos colocam a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes brasileiros(as) 

como foco de debates por parte de profissionais e gestores(as) dos serviços de saúde. Cabe 

enfatizar que a saúde sexual independe da maternidade ou da paternidade. Ela refere-se à 

qualidade das relações de homens e mulheres, incluindo as trocas corporais, o prazer, o 

erotismo, as sensações do corpo, as imagens corporais, as experiências afetivas e práticas 

sexuais, aspectos esses que, sem dúvida, despertam o interesse de jovens, pois é na 

adolescência que procuram descobrir o prazer com o(a) outro(a)
4
.  

Assim, a saúde sexual e a saúde reprodutiva são dimensões da sexualidade que 

ocupam um lugar importante na construção da igualdade de gênero e da autonomia de 

adolescentes e jovens, fatores fundamentais para a formação de pessoas saudáveis e 

responsáveis
2. Tal dimensionamento requer que se perceba o(a) adolescente como cidadão, 

sujeito de direitos e não apenas como um ser exposto(a) constantemente a riscos, que 

precisam ser evitados. Bem como prestar um atendimento acolhedor e uma escuta ativa e 

atenciosa
6
.   

 Com essa dimensão, as políticas públicas ainda representam iniciativas “tímidas, 

fragmentadas e sem repercussão social”
7:539

. Tais políticas, além de não serem atrativas, não 
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atendem as reais necessidades desse grupo populacional. Essa afirmação pode ser 

exemplificada ponderando-se a terminologia planejamento familiar adotada em programas 

direcionados a adolescentes. Na realidade, “esse público não está interessado em planejar 

família, mas sim em transar com segurança”
8:69

 . É possível que a adoção de outro nome para 

o programa pudesse atrair mais facilmente adolescentes de ambos os sexos.  

Outra fragilidade, identificada em muitos programas, refere-se ao descompasso entre 

as informações, claras e objetivas, acerca do sexo seguro e da necessidade de dupla proteção 

em todas as relações sexuais, com as barreiras criadas para disponibilização tanto de 

preservativos quanto de anticoncepcionais às adolescentes menores de 16 anos.  

A exigência de acompanhante adulto constitui também fator que afasta as adolescentes 

dos serviços de saúde, pois a maior parte delas procura ocultar de pais e mães sua iniciação 

sexual. Essa realidade precisa ser modificada. Legalmente, adolescentes têm direito à 

privacidade no momento da consulta; garantia de confidencialidade e sigilo; possibilidade de 

consentir ou recusar o atendimento; atendimento à saúde sem autorização e desacompanhado 

dos pais, mães ou responsáveis legais; bem como à informação sobre seu estado de saúde
9
.  

Assim, além das ações coletivas realizadas em Unidades de Saúde e em escolas, é 

possível e necessário garantir-lhes, desde os primeiros anos da adolescência, antes mesmo da 

iniciação sexual, um atendimento individual. Para tanto, o ambiente deve ser acolhedor e o 

profissional criar vínculos de confiança e confidencialidade, bem como ter uma relação de 

respeito e compreensão
6
. 

A disponibilização e incentivo à consulta ginecológica poderá ajudá-las a lidarem com 

a própria sexualidade com liberdade, de forma positiva e responsável, incentivando-as a 

comportamentos de prevenção e autocuidado
3-10

. 

No entanto, provavelmente movidos(as) pelos preconceitos e temores que permeiam 

essa vivência,raras são as adolescentes que desfrutam desse serviço em busca de promoção da 

saúde sexual e reprodutiva
. 

Assim, fica evidente a necessidade do planejamento e 

implementação de estratégias promotoras de saúde que atendam de forma integral, resolutiva 

e participativa às adolescentes, seja por meio do redirecionamento dos programas existentes, 

ou da criação de novos. Faz-se necessário ainda, esclarecer os aspectos que envolvem a 

consulta ginecológica, pois de acordo com a caderneta do adolescente, nem sempre uma 

consulta ginecológica resultará em um  exame ginecológico
6
. Assim, a consulta pode apenas 

enfocar aspectos de promoção da saúde sexual, servindo como fonte de informação e 

esclarecimento de dúvidas à jovem ou ao casal.  
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Nesse sentido, acreditando que as enfermeiras, como integrantes da equipe 

multiprofissional, precisam intensificar sua atuação junto a adolescentes, contribuindo para a 

implementação da consulta ginecológica como estratégia para promoção da saúde sexual e 

reprodutiva e que tal consulta possibilite uma vivência positiva da sexualidade e a um 

adolescer saudável, realizou-se o presente estudo com o objetivo de analisar o conhecimento 

produzido, no campo da enfermagem, acerca da consulta ginecológica de adolescentes. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo qualitativo, realizado por meio de uma Revisão Sistemática de 

Literatura, modalidade de revisão em que a busca das pesquisas tem como princípios gerais a 

exaustão na procura, a seleção justificada e a qualidade do material produzido, além da 

avaliação da sua relevância e validade
11

. A revisão sistemática possibilita ainda detectar 

lacunas no conhecimento e pode ser definida como “o uso consciencioso, explícito e 

criterioso de informações derivadas de teorias, pesquisas para a tomada de decisão sobre o 

cuidado prestado a indivíduos ou grupos buscando promover a atualização profissional e 

ajudando a elucidar diferenças entre estudos”
 11:5

.  

Adotando-se o rigor que uma revisão sistemática exige, inicialmente elaborou-se um 

protocolo norteador contendo a questão investigativa, estratégias de busca; critérios de 

inclusão e exclusão dos estudos
11

. Assim, investigou-se: “qual o conhecimento, acerca da 

consulta ginecológica para adolescentes, que foi produzido por enfermeiros(as), no período 

compreendido entre 2004 e 2009”. Para tanto, buscou-se textos advindos de pesquisas 

inéditas, disponíveis integralmente on-line, publicadas entre 2004 e 2009, com pelo menos 

um(a) autor(a)  enfermeiro(a) atuante no Brasil e cuja abordagem contemplasse o objeto deste 

estudo.  

A localização do material foi efetuada por meio da busca manual de estudos 

constantes em periódicos de enfermagem, com classificação igual ou superior a B2, pelo 

Qualis da Enfermagem divulgado em 2009 e no Catálogo de Teses e Dissertações da 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABen). A coleta de dados foi realizada em maio e 

junho de 2010, por duas pesquisadoras que atuaram de forma independente a fim de conferir 

objetividade ao método adotado. 

O material foi submetido a dois testes de relevância. No primeiro, efetuou-se a leitura 

dos títulos das 2382 teses e dissertações constantes no Catálogo de Teses e Dissertações da 

ABEn e dos artigos constantes nos 173 volumes dos 32 periódicos analisados, bem como 
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avaliou-se a formação e procedência dos(as) autores(as). A seguir, efetuou-se a leitura dos 

resumos, excluindo-se artigos de revisão, relatos de caso e de experiência. Entre os artigos, 

teses e dissertações que abordavam a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, percebeu-se 

que a maior parte enfocava aspectos referentes ao pré-natal, em menor número o foco se 

direcionava para o parto, puerpério e paternidade na adolescência. Alguns ainda focalizavam 

a promoção da saúde sexual e reprodutiva de adolescentes em escolas. Assim, nessa etapa, 

foram selecionados cinco artigos e quatro dissertações. 

A seguir, construiu-se um banco de dados, elaborando-se para cada pesquisa um 

arquivo contendo: título do estudo, ano da publicação ou sustentação, tipo de pesquisa, 

objetivo, técnica de coleta e análise de dados, resultados e recomendações.  

Para o segundo teste de relevância, as pesquisas foram lidas na íntegra percebendo-se 

que apenas uma dissertação e dois artigos contemplavam o objeto deste estudo, os demais 

referiam-se à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes de forma ampla, e foram excluídos. 

As pesquisas selecionadas foram submetidas à análise de conteúdo temática 
12

. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As três pesquisas que compuseram a amostra deste estudo
13-14-15

 têm abordagem 

qualitativa, havendo duas com referencial teórico fenomenológico
13-14

. Duas pesquisas foram 

realizadas no Estado de Minas Gerais, uma delas publicada pela Revista Mineira de 

Enfermagem em 2004 e teve como sujeitos, clientes do Serviço de Assistência à Saúde de 

Adolescentes
14

;a outra, desenvolvida com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde que atuam na Estratégia de Saúde da Família, foi publicada em 

2007 no Catálogo de Teses e Dissertações da ABEn
13

; e a última, realizada com enfermeiras 

que atuavam com adolescentes em Unidades Básicas de Saúde no Estado de Goiás e 

publicada pela REBEn em 2008
15

. A coleta de dados, nos três estudos, foi efetuada por meio 

de entrevista não estruturada. 

Pelo reduzido número de pesquisas encontrado, e analisando o local de realização das 

mesmas, percebe-se tanto a necessidade de um maior investimento em estudos relacionados à 

temática, quanto a uma melhor distribuição dos mesmos no território nacional, principalmente 

em decorrência da criação de inúmeros cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem 

nos últimos anos.  
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Adotando-se os critérios de repetição e relevância, os dados foram agrupados nas 

seguintes categorias: A consulta ginecológica pela ótica de adolescentes e dificuldades para 

implementação da consulta ginecológica de adolescentes.  

 

 A CONSULTA GINECOLÓGICA PELA ÓTICA DE ADOLESCENTES  

Para as adolescentes dos estudos analisados, a consulta ginecológica representa um 

momento oportuno para realização de ações educativas e de caráter preventivo. Por outro 

lado, essa consulta também é reconhecida como uma situação constrangedora, que gera 

ansiedade e medo, tanto pela presumida necessidade de exposição do corpo, quanto da própria 

intimidade. 

Se as mulheres, no sentido geral, “lidam com seus ritmos biológicos como fatos de sua 

intimidade e motivos de vergonha” 
14:443

, podendo até mesmo expressar repulsa à própria 

genitália; as adolescentes, em particular, enfrentam o desconhecimento acerca das 

transformações corporais, o medo do desconhecido, da dor e da revelação de sua atividade 

sexual, situação essa que pode desencadear conflitos familiares e sociais.  

Acredita-se que a problematização de cada um desses fatores pode auxiliar na 

desmistificação dessa importante ação promotora da saúde sexual de adolescentes. No que se 

refere ao medo e constrangimento, possivelmente advenha da crença de que toda consulta 

ginecológica requer um exame ginecológico com uso de especulo. Na realidade, isso ocorre 

porque grande parte das adolescentes que procura o serviço de saúde tem vida sexual ativa e 

apresenta algum transtorno
13

, ou seja, vem com uma queixa que precisa ser investigada e 

resolvida. O desejável seria que a Consulta Ginecológica representasse uma medida 

preventiva e de manutenção de saúde, oferecida a casais de adolescentes, antes da iniciação 

sexual, quando os principais problemas fossem decorrentes de dúvidas, anseios e necessidade 

de tomada de decisão pessoal acerca do exercício da sexualidade.  

O temor acerca da possibilidade de quebra do sigilo profissional ou da necessidade da 

presença de acompanhantes durante a consulta são fatores que desencadeiam ansiedade, 

prejudicando a realização do atendimento. Nesse sentido, um dos estudos revela que “não têm 

como instituir um diálogo com o jovem, quando se tem a mãe por perto. Talvez, por 

vergonha, timidez ou insegurança, o adolescente se cala e naturalmente transfere a outrem 

uma responsabilidade que deveria ser sua”
13:61

. 

Assim, “o exigido acompanhamento da mãe, em muitos casos é um fator limitante”
14

, 

principalmente quando a mãe se mostra “repressora, fazendo com que a adolescente se feche 
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cada vez mais em seu casulo existencial” 
14:446

. Embora muitas mães estimulem as filhas ao 

cuidado com o próprio corpo e com a saúde,agindo de forma positiva durante a consulta, é 

indispensável que as adolescentes conheçam seus direitos ao atendimento desacompanhadas, 

bem como que confiem no profissional e estejam seguras acerca do sigilo
14

, pois trata-se de 

um direito da adolescente ter a sua privacidade e confidencialidade respeitadas, desde que este 

ato não coloque em risco a sua saúde ou a de terceiros
9
. 

 

 DIFICULDADES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA GINECOLÓGICA 

PARA ADOLESCENTES  

A abordagem dessa categoria foi efetuada sob dois ângulos, um referente às 

dificuldades relacionadas aos profissionais de saúde, e o outro à organização dos serviços de 

atendimento a adolescentes. 

As principais dificuldades, relacionadas aos profissionais de saúde, para realização de 

consulta ginecológica com adolescentes, enfocadas nos estudos analisados, referem-se à 

existência de estereótipos em relação aos(às) adolescentes bem como à falta de 

conhecimentos específicos. Assim, perceber os(as) adolescentes de forma reducionista, 

descrevendo-os(as) ora como geradores(as) de problemas, verdadeira ameaça à sociedade; ora 

como vítimas dessa sociedade pela própria situação sócio-econômica ou ainda como seres 

expostos à situação de risco
7
, têm sido uma constante nos discursos de inúmeros profissionais 

de saúde. Além disso, a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis 

contribuem para criar no imaginário social a representação da adolescência como um 

problema
13

. 

Essa percepção estereotipada e homogênea dos(as) adolescentes, fundamentada em 

aspectos negativos como a drogadição, violência e irresponsabilidade, desencadeia um 

atendimento marcado pela negatividade, pela falta de empenho transformador e pela 

passividade em relação aos valores e práticas
13

. Tal atitude, desconsidera os(as) jovens 

enquanto sujeitos de direitos e deveres em relação à própria saúde e à sociedade.  

“Nesse sentido, para que as ações de educação em saúde junto ao(à) adolescente 

levem-no(na) a uma reflexão sobre sua vida, é importante que o profissional seja capaz de 

iniciar sua abordagem a partir da auto-estima do(a) jovem, considerando suas vontades, 

crenças e costumes, não focando sua atuação somente em aspectos negativos, mas sim 

buscando imprimir em sua vida as possibilidades de vivências positivas e responsáveis”
13:83

. 
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O atendimento qualificado ao(à) adolescente que procura promoção de saúde sexual e 

reprodutiva requer do profissional de saúde competência técnico-cientifica, além de uma 

postura amistosa e ética.No entanto, muitos profissionais não sabem sequer se atendem a essa 

população, em nível pediátrico, comparando-a às crianças ou se lhe conferem o status de 

adultos
13

. Acredita-se que tais condutas estejam ancoradas numa formação profissional 

biologicista, fragmentada e reducionista que acaba dificultando ou mesmo impedindo o 

reconhecimento das peculiaridades biopsicossociais dos(as) adolescentes.  

Com essa concepção, o atendimento fica voltado para a queixa principal, pois “é mais 

fácil tratar do corpo doente, naquilo que demanda a consulta médica ou de enfermagem, do 

que falar de coisas que transcendem o corpo físico/biológico, por exemplo, as questões 

relacionadas à sexualidade do adolescente”
13:61

. Como consequência, as condutas são 

“autoritárias e preconceituosas”
15:310

, fundamentalmente prescritivas ou permeadas por “um 

discurso disciplinador e moralista que visa aparar arestas”
15:71 

e moldar os(as) adolescentes de 

acordo com “o que é considerado como ‘normal’ para nossa sociedade contemporânea”
13:71

.  

Muitas são as situações em que os(as) profissionais se sentem “perdidos, cansados, 

imersos em ações não planejadas, que demandam tempo e provocam desgaste físico e 

emocional”
15

, no entanto, postergam a iniciativa de parar, estudar e planejar ações 

direcionadas ao cuidado de adolescentes
13. 

O espaço necessário ao atendimento de adolescentes requer que “o diálogo se 

estabeleça e se possa adentrar o universo desses jovens, reconhecendo seus projetos de vida e 

certificando-se da real contribuição que o profissional pode realizar nesse cenário”
13:65

. É 

necessário, também, qualificar a equipe, pois ainda hoje, no Brasil, são poucos os médicos e 

enfermeiros hebiatras, profissionais especializados no atendimento a adolescentes
13

.  

No entanto, na condição de generalistas, os(as) profissionais enfermeiros(as), 

identificados(as) com a população adolescente, precisam criar um espaço acolhedor e 

respeitoso, onde o diálogo se estabeleça e cada adolescente, certo da confidencialidade do 

atendimento, possa compartilhar seus anseios mais íntimos e não apenas seus problemas 

físicos.  

Assim, na consulta ginecológica de adolescentes, não basta o(a) profissional restringir-

se às informações acerca do motivo da consulta, é preciso avaliar como a jovem se sente 

quanto às mudanças corporais e emocionais, no relacionamento com a família, amigos(as), 

lazer, vivências anteriores no serviço de saúde, expectativas em relação ao atendimento atual 

e os planos
13

. O profissional deve analisar também a necessidade da realização do exame 
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ginecológico, pois caso a cliente não tenha vida sexual ativa nem queixas específicas, sua 

realização é dispensável. Cabe enfatizar que a primeira consulta é fundamental para que as 

adolescentes a percebam ou não, como um instrumento de promoção da saúde sexual e 

reprodutiva, sentindo-se (des)encorajadas a adotá-la como rotina no seu processo de adolescer 

e viver. 

Para abordar as dificuldades referentes à organização dos serviços destinados ao 

atendimento de adolescentes, os profissionais denunciam a falta de investimento 

governamental nesse setor e exemplificam comparando-o com os inúmeros programas 

direcionados a outros grupos etários, como crianças, idosos e mulheres, especialmente 

gestantes e puérperas
13:95

. 

Assim, qualificar os serviços direcionados a adolescentes, com vistas a atender-lhes 

“de forma integral, resolutiva e participativa” 
13:309

 constitui um grande desafio para os(as) 

profissionais dedicados(as) a essa clientela, mas principalmente às Políticas de Públicas de 

Saúde.  

A própria rotina dos serviços foi apontada como uma das maiores dificuldades para o 

estabelecimento de vínculo entre as adolescentes e profissionais. Nesse sentido, exemplificam 

referindo que “a paciente é atendida conforme a disponibilidade da escala de trabalho”
15:310

, o 

que implica em consultar com um profissional diferente a cada retorno. A impossibilidade de 

escolher o profissional ou mesmo a dificuldade para agendar consultas com o mesmo 

profissional tem como consequência a inexistência de vínculo, isso torna “a relação 

impessoal, permeada por desconfiança e sem diálogo, o que desestimula muitas adolescentes 

a realizarem regularmente a consulta ginecológica”
14:447

.  

Outra dificuldade apontada refere-se ao atendimento ginecológico realizado por 

profissionais do sexo masculino. Como “as adolescentes começam a vida sexual muito cedo, 

teriam que realizar o exame preventivo, mas elas ficam constrangidas quando o profissional é 

do sexo oposto, o que gera certo transtorno no serviço”
13:56

.  Além disso, o excesso de serviço 

burocrático impede “a qualidade e a eficiência”
15:310

, desencadeando um atendimento 

inadequado às necessidades das jovens.  

Os estudos apontam, ainda, a falta de local que proporcione privacidade e 

confidencialidade durante a consulta, bem como a “escassez de materiais e recursos”, pois 

reconhecem que, além das orientações, é importante o fornecimento dos métodos 

indicados.
15:310
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Para minimizar essas dificuldades, mesmo que de forma incipiente, os(as) 

profissionais têm investido em alternativas para aproximar os(as) adolescentes do serviço de 

saúde. “Uma delas é a integração entre escola e unidade básica de saúde”
15:90

. Por meio dela, 

procuram trabalhar a promoção da saúde e prevenção de agravos e riscos na adolescência. Tal 

estratégia tem aumentado a demanda ao serviço de saúde, com ela pretendem demonstrar que 

a adoção de medidas conjuntas, efetivas e coerentes com as necessidades do(a) adolescente 

contribui para sua valorização pessoal e posicionamento no mundo como cidadãos e cidadãs 

de direitos e deveres.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo evidenciou que o conhecimento produzido por enfermeiros(as) acerca da 

consulta ginecológica para adolescentes é muito reduzido, pois, apesar da relevância do tema, 

apenas três pesquisas foram publicadas.  

A consulta ginecológica para adolescentes não é um procedimento novo no campo da 

enfermagem, mas pelas suas peculiaridades torna-se necessário que os(as) profissionais a 

encarem como um desafio e planejem estratégias capazes de atrair jovens aos serviços de 

saúde com vistas à promoção da saúde sexual e reprodutiva. Para tanto, é necessário 

desvincular a consulta ginecológica do exame ginecológico, isso possibilitará a realização de 

consultas com foco na promoção e educação em saúde. Acredita-se que o espaço escolar seja 

adequado a problematização de tal assunto junto aos(às) adolescentes 

Além disso, é indispensável uma atualização dos(as) profissionais de saúde acerca da 

legislação vigente, pois o respeito à confidencialidade e ao sigilo a que todos(as) os(as) 

adolescentes têm direito poderá aumentar a freqüência de jovens aos serviços de saúde.  

No entanto, não basta investir apenas na consulta ginecológica desse grupo 

populacional, é necessária e urgente a implementação de uma Política Pública de atendimento 

direcionada à capacitação de profissionais de saúde e criação de estratégias que incitem a 

articulação entre os serviços de saúde, os jovens, as escolas e as famílias, visando a promoção 

da saúde física, mental e social de adolescentes. Provavelmente essa seja uma forma de tornar 

o adolescer um processo criativo, saudável e promissor. 
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RESUMO: Medicamento é um produto elaborado com finalidade profilática, curativa, 

paliativa ou para fins de diagnóstico. Medicamentos são essenciais. Porém, quando 

consumidos sem orientação médica, podem causar efeitos indesejáveis e oferecer sérios riscos 

à saúde. O objetivo deste trabalho foi identificar a prevalência e fatores associados à 

automedicação entre graduandos da área da saúde e das áreas não relacionadas à saúde. O 

estudo foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande, Município  do Rio Grande, 

Brasil. Trata-se de um estudo transversal, com abordagem descritiva, com uma amostra 

censitária de acadêmicos. A coleta de dados ocorreu entre os meses de abril e julho de 2010. 

Dos 789 estudantes entrevistados, 86,4% se automedicavam. Dos 446 participantes da área da 

saúde, 88,5% se automedicavam. Concluímos que apesar de alta a taxa de automedicação da 

presente amostra de universitários, ela está próxima a de outros países. 

PALAVRAS-CHAVE: auto-medicação, conhecimento de medicamentos e estudantes 

universitários. 

 

ABSTRACT: Drug is a product made with prophylactic, curative, palliative or diagnostic 

purposes. Drugs are essential. However, when consumed without medical supervision, may 

cause undesirable effects and offer serious health risks. The objective of this study was to 

identify the prevalence and factors associated with self-medication among students from 

health and non health-related areas. The study was conducted at the Federal University of Rio 

Grande, Rio Grande, Brazil. This is a cross-sectional study with descriptive approach, with a 

census sample of academics. Data collection occurred between April and July 2010. Of the 

789 students surveyed, 86.4% were self-medicated. Of the 446 participants in the health area, 

88.5% were self-medicated. We conclude that despite the high rate of self-medication in this 

sample of college students, it is close to other countries. 

DESCRIPTORS: Self-medication, knowledge of drugs and university students. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Medicamento é um produto elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnóstico. Medicamentos são essenciais. Porém, quando consumidos sem 

orientação médica, podem causar efeitos indesejáveis e oferecer sérios riscos à saúde
1, 

como 

nos casos de automedicação, com o uso de medicamentos sem a prescrição, orientação e ou 
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acompanhamento do médico ou dentista
2. 

Desta forma, a automedicação é um tópico 

importante e sua prática influencia uma série de etapas do sistema de saúde público e privado. 

Sua prática pode alterar substancialmente a vida de quem a pratica.  

Automedicação é um assunto que aos poucos vai sendo reconhecido como uma 

atividade arriscada, e que implica em alto custo para o cidadão e os cofres públicos. A 

automedicação e seus riscos foram apresentados pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) como justificativa, para em 17 de agosto de 2009, aprovar a Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 44, que reforça as regras para o comércio de medicamentos 

e a prestação de serviços nas farmácias
3
.  

Uma das determinações é que os medicamentos não poderão mais ficar ao alcance dos 

usuários em farmácias e drogarias. Mesmo os produtos isentos de prescrição médica deverão 

ficar atrás do balcão para que o usuário faça a solicitação ao farmacêutico e receba o produto 

com a orientação necessária. Somente produtos presentes em uma lista de liberação, poderão 

ficar ao alcance dos consumidores.  

Certamente a qualidade da produção e controle de qualidade de medicamentos e a 

eficiência do trabalho das várias instâncias que controlam este mercado também exercem 

papel relevante nos riscos implícitos na automedicação. O excesso de medicamentos 

disponíveis no mercado, a falta de fiscalização, a falta de atendimento médico e pouca 

informação ao paciente, contribuem para a automedicação. Onde podemos observar a 

necessidade de atuação do farmacêutico em todas as instancias relacionada aos 

medicamentos, desde a produção de medicamentos até a educação do paciente.  

A automedicação é resultado de um conjunto de fatores, ações e atividades, o que 

justifica a necessidade de estudos de diferentes tipos e objetivos para que possa ser 

compreendida. A automedicação é estimulada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

países desenvolvidos, por reduzir custos ao sistema de saúde e dos cidadãos. Porém, a mesma 

Organização ressalta que esta redução só ocorre em países capazes de melhorar as condições 

de saúde, nível de educação e conhecimento da população
4.

 

A automedicação pode mascarar diagnósticos na fase inicial da doença, como nos 

casos da apendicite aguda e das neoplasias gástricas e intestinais, além de favorecer o 

aparecimento de micro-organismos resistentes
5
. O uso de medicamento sem prescrição é uma 

forma de substituição para um atendimento médico formal. Consultar amigos, e familiares são 

estratégias para superar os obstáculos para o atendimento.  
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Automedicar-se também pode ser resultado da insatisfação do atendimento médico, 

tanto público quanto privado. A rapidez das consultas, o fato de o médico quase não falar com 

o paciente e passar informações incompletas é apontado por Loyola Filho
6
, como motivo para 

automedicação. A proposta de alívio imediato do sofrimento, como em um passe de mágica, é 

um apelo atraente, mas pode por em risco a saúde do usuário. Este risco nem sempre se 

restringe ao desembolso financeiro e pode ser descontado na própria saúde
7. 

A automedicação é influenciada por diversas razões, entre elas, educação, família, 

publicidade, legislação, doença que conhece ou já teve, doença não significativa, questões 

econômicas e falta de atendimento médico disponível
8
. A propaganda de medicamentos é o 

conjunto de técnicas utilizadas com objetivo de divulgar conhecimentos e/ou promoverem 

adesão a princípios, idéias ou teorias, visando exercer influência sobre o público, por meio de 

ações que objetivem promover determinado medicamento com fins comerciais
9
. 

O efeito da propaganda na automedicação deve ser considerado, e é motivo de 

preocupação no mundo todo. No Brasil, apesar da legislação vigente, que proíbe a veiculação 

de qualquer propaganda de medicamento sob prescrição
9
, ela ainda acontece.  Os cursos 

ligados à área da saúde recebem informações sobre os medicamentos e sobre as questões 

ligadas à automedicação. O conhecimento de suas vantagens, desvantagens e consequências 

são importantes para o desenvolvimento de uma consciência sobre a seriedade da prescrição.  

 Respeitar a existência de outras pessoas no seu meio e no grupo de trabalho é 

importante. A consciência de que suas atitudes serão usadas como exemplo e comprometem 

as atividades do próximo é importante, e devem ser reforçados durante a faculdade, assim 

como o conhecimento e discussão sobre automedicação, interações medicamentosas, e 

reações adversas a medicamentos (RAM). Outro assunto relevante é a notificação delas para o 

Ministério da Saúde. É necessário educar os estudantes sobre a importância de notificar 

suspeitas de reações adversas e de interações medicamentosas. Somente assim poderemos 

gerar dados confiáveis e contribuir para informações nacionais, assim como estimular e 

ensinar como proceder em tais situações, para desmistificar os procedimentos. Além disso, a 

utilização dos Centros de Informação sobre Medicamentos (CIM) disponíveis em diversos 

estados, normalmente como convênio entre faculdades e os respectivos Conselho Regional de 

Farmácia (CRF) também é de extrema importância.  

Deve-se ter clareza acerca da quantidade de estímulos, preocupações e conhecimento 

real da população que se está abordando. E a consciência de que estão sendo formados futuros 

formadores de opinião. 
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Os estudantes da área da saúde são os futuros responsáveis pelo atendimento a saúde 

da população. Seu comportamento frente à saúde pode influenciar sua prática profissional. Há 

poucos estudos publicados sobre automedicação entre universitários no Brasil. Os 

fitoterápicos podem ser um perigo também. A toxicidade de plantas medicinais e fitoterápicos 

comparada com a dos medicamentos usados nos tratamentos convencionais, é subestimada. A 

toxicidade de plantas medicinais é um problema sério de saúde pública. 

 A indicação de medicamentos por conhecidos, familiares, balconistas e farmacêuticos 

é comum e arriscada. De todos os medicamentos, 50% são prescritos, dispensados ou usados 

inadequadamente
10

.Uma autoconfiança exagerada dos alunos da área da saúde nos primeiros 

anos da graduação pode levar ao diagnóstico e automedicação incorreta. Com a pretensão de 

que já sabem o suficiente, estes estudantes teriam maior tendência à automedicação.  

A atitude desenvolvida no ambiente acadêmico contribui para a formação do 

profissional e da sua postura. Universitários da área da saúde têm maior conhecimento sobre 

medicamentos, seus efeitos e reações adversas. No entanto vemos abuso de drogas ilícitas, 

álcool, tabaco e medicamentos. Os alunos muitas vezes lidam com o stress da faculdade com 

a automedicação e com bebida alcoólica
11

. 

Hoje há consciência da necessidade de educação em saúde desde os primeiros anos do ensino 

fundamental.  

Existem alguns projetos de educação sobre medicamentos nas escolas. Porém, são 

poucos, abrangem poucos alunos, e não têm continuidade. Universitários da área da saúde têm 

conhecimento sobre medicamentos, seus efeitos, efeitos adversos e interações. Como este 

cenário desenvolvido se aplica ao contexto da FURG e investigar como o aluno se comporta 

com relação à automedicação são as principais questões levantadas por este projeto de estudo.  

 Tendo em vista que, os estudantes da área da saúde serão os responsáveis pelo 

atendimento à saúde da população, seus comportamentos frente saúde podem influenciar sua 

prática profissional futuramente. Existem poucos estudos publicados sobre automedicação 

entre estudantes universitários no Brasil. E não há artigo publicado sobre a diferença entre a 

automedicação em acadêmicos no inicio e no fim do curso. O que tornou este projeto ainda 

mais desafiador.  

 Os estudantes das demais áreas serviram como um padrão importante por se tratarem 

de alunos com menor contato com o ambiente hospitalar e de saúde de uma maneira geral, 

desta forma pudemos ter um comparativo que enriqueceu o trabalho e permitiu que 

conhecêssemos estudantes universitários, independente do curso. É preciso avaliar a postura 
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dos alunos da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) sobre a automedicação, para 

conhecer sua posição atual e seu comportamento.  

 

 

OBJETIVO 

 Identificar a prevalência e fatores associados à automedicação entre graduandos da 

área da saúde e das áreas não relacionadas à saúde.  

 

METODOLOGIA 

 O estudo foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no Município 

do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Trata-se de um estudo transversal, com 

abordagem descritiva, com uma amostra censitária de acadêmicos. A coleta de dados ocorreu 

entre os meses de abril e julho de 2010. Foi utilizado um instrumento com questões abertas e 

fechadas que abordaram as características demográficas dos acadêmicos, informações sobre 

hábitos de consumo de medicamentos, o conhecimento sobre medicamentos e aspectos 

relativos à automedicação.  

 Participaram da pesquisa alunos recém ingressos e formandos. Foram avaliados os 

seguintes cursos da área da saúde: ciências biológicas, educação física, enfermagem, medicina 

e psicologia. Os cursos escolhidos nas demais áreas foram, aqueles com aspectos semelhantes 

aos da área da saúde , tais como: turno das disciplinas e idade dos alunos. Foram 

selecionados: artes visuais, engenharia de alimentos, geografia, direito diurno e oceanologia. 

Participaram do estudo, 446 alunos da área da saúde e 343 alunos das demais áreas.  Neste 

trabalho descrevemos os dados do curso de enfermagem. 

 Em conjunto com as coordenação dos cursos, foram escolhidas disciplinas obrigatórias 

frequentadas por todos os alunos do primeiro e último ano. Os questionários foram aplicados 

no início das aulas. Caso algum aluno não estivesse presente, uma nova visita era feita a cada 

aula marcada até o dia da aplicação das provas da disciplina, quando esperávamos que todos 

os alunos estivessem presentes. Do total de 830 alunos da amostra, 95% responderam o 

questionário.  

 A participação voluntária foi garantida, assim como o sigilo das informações e o 

anonimato, bem como a liberdade para interromper a participação na pesquisa a qualquer 

momento. A aplicação do instrumento de coleta de dados foi realizada após a assinatura de 

um termo de consentimento livre e esclarecido, distribuído em duas vias, conforme exigência 
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da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O projeto foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde da Universidade Federal do 

Rio Grande (CEPAS-FURG) sob número 10/2010. 

 Os medicamentos foram classificados de acordo com o princípio ativo. Se o aluno 

utilizou o nome comercial, o dado foi recodificado para análise pelo princípio ativo. O 

desfecho estudado foi a automedicação relatada pelos alunos.  

 As variáveis que, após revisão bibliográfica, foram identificadas como fatores de risco, 

compuseram o modelo teórico, da seguinte forma: primeiro nível - condições 

socioeconômicas e demográficas (presença de companheiro, filhos, idade, gênero, cor, idade 

do pai, idade da mãe); segundo nível – estilo de vida (tabagismo, uso de drogas ilícitas, outros 

cuidados com a saúde), a percepção de saúde (percepção da sua condição atual de saúde), 

relação com o serviço de saúde (Tempo desde a última consulta, presença de farmácia 

domiciliar); terceiro nível – formação acadêmica (área da saúde ou demais áreas); quarto nível 

– série (recém ingresso ou formando); quinto nível - conhecimento sobre medicamentos  

 Os dados foram duplamente digitados no software livre EPI INFO e trabalhados 

estatisticamente com o auxilio do software STATA 10 .  

 

 

RESULTADOS 

 Foram avaliados 81 graduandos, através de questionários auto-aplicáveis, respondidos 

por alunos de cursos da área da saúde e demais áreas da FURG. Entre os alunos que 

responderam o questionário, 80% declararam se automedicar.  

 Em cada um dos cursos foram questionados recém ingressos e formandos, 

representando 60,5% (49) e 39,5% (32), respectivamente. 

A media de idade dos alunos foi de 23 anos. Os alunos foram, em sua maioria, 

mulheres (89,9%) e brancos (83,3%). Com relação à idade dos pais dos alunos, 77,8% (30) 

dos pais tinham entre 51-89 anos e entre as mães 52,6% (41) tinham entre 51 e 88 anos. 

 Os alunos declararam não ter companheiro em 75,3% (61) dos casos. A maioria, 

89,9% (71), não tinha filhos.  

 Na análise bruta, os alunos não fumantes foram maioria, 93,8% (76). A maioria, ou 

98,8% (80) também declarou não fazer uso de drogas. Os alunos avaliaram o cuidado à 

saúde: “cuidar bem” foi definido como cuidado com alimentação e exercícios físicos; “mais 

ou menos”, quando apenas um desses aspectos era atendido; e mal, quando não cuidavam 
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nem da alimentação nem praticavam exercícios. Assim, 71,3% (57) acreditavam cuidar mais 

ou menos da saúde.  Quanto à auto- percepção da sua saúde 62,5% (50) dos alunos 

descrevem a percepção de sua saúde como boa. Na relação com os serviços de saúde, 50% 

(40) dos alunos declaram sua última consulta médica nos últimos 30-60 dias. Entre os alunos 

entrevistados, 85% (68) possuem farmácia domiciliar. 

 No item conhecimento sobre medicamentos, entre todos os alunos, 40% (32) foram 

classificados como tendo conhecimento mediano, 12,5% (10) como tendo conhecimento 

insuficiente e 47,5% (38) como tendo conhecimento adequado  sobre medicamentos.  

  

DISCUSSÃO 

A uma serie de fatores que influenciam a automedicação, entre eles educação, cultura 

familiar, publicidade, legislação, ter tido a doença previamente, doença não significativa, 

questões econômicas e falta de atendimento médico disponível. O uso de medicamento sem 

prescrição é uma maneira rápida para ‘‘cura’’, com economia de tempo e sem atendimento 

médico formal, superando obstáculos gerados no atendimento.  Automedicar-se também 

pode ser resultado da insatisfação do atendimento médico, apontado Loyola Filho
5 

como 

motivo para automedicação.  

 No presente estudo outros critérios foram evidenciadas pelos acadêmicos para se 

automedicarem, como por exemplo encontrar sustentação na presença da farmácia domiciliar. 

 Os cursos ligados à área da saúde recebem informações sobre os medicamentos. O 

conhecimento das vantagens, desvantagens e consequências da automedicação é importante 

para o desenvolvimento de uma consciência sobre a seriedade do exercício da enfermagem. O 

comportamento do aluno influencia sua atitude frente ao paciente na sua prática profissional. 

 

CONCLUSÕES 

 Foi alta a taxa de automedicação da presente amostra de estudantes universitários, 

porém semelhante ao observado em outras populações universitárias. Assim como em outros 

países, a população estudada necessita de intervenção educacional para tratar da 

automedicação. 

 Nesse contexto, espera-se a formação de profissionais da área da saúde com 

conhecimento atentos quanto aos riscos e benefícios proporcionado pelo uso de medicamentos 

sem prescrição.  
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 Desta forma, são necessárias  práticas educativas  que poderão servir para alertar dos 

riscos da automedicação entre os acadêmicos, principalmente na área da saúde, devido ao 

conhecimento desses profissionais em relação a medicamentos e seus efeitos.  

 Estes resultados demonstram a necessidade da educação em saúde pela enfermagem. 

Assim como, pesquisas com esses profissionais para identificar o índice de automedicação 

entre a equipe de enfermagem, uma vez que esse índice foi alto entre os estudantes. O 

conhecimento dos alunos de enfermagem sobre medicamentos mostrou-se adequado, 

necessitando apenas avaliação em relação ao conhecimento sobre  seus riscos e benefícios. 

 

 

REFERÊNCIAS 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Resolução RDC n° 67, de 8 de outubro de 2007. Dispõe sobre boas práticas de manipulação 

de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. 

Disponívelem<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/res0067_08_10_2007.ht

m> Acesso em 9 de set. de 2010; 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Portaria no 3916, de 30 de outubro de 1998. DOU Aprova a Política Nacional de 

Medicamentos, cuja íntegra consta do anexo desta Portaria. Disponível em 

<http://www.anvisa.gov.br > Acesso em 02 de out. de 2008; 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Resolução RDC n° 44, de 2 de julho de 2007. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da 

prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. 

4. WHO, Guidelines for the Regulatory Assessment of Medicinal Products for use in Self-

Medication, Genebra, 2000; 

5. Wajngarten M. Editorial; Revista da Associação Médica Brasileira. São Paulo 2001; 

47(4):bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/res0067_08_10_2007.htm> Acesso em 

9 de set. de 2010; 

6. Loyola Filho AI, Lima-Costa MF, Uchoa E. Projeto Bambuí uma abordagem qualitativa na 

investigação da automedicação. Caderno de saúde pública. 2004; RJ, 20(6): 1661-1669; 



 

72 
 

7. Aquino DS. Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade? Ciência e 

saúde Coletiva. 2008; 13(Sup): 733-736; 

8. JamesH, et al., Evaluations of knowledge, attitude and practice of self-medication among 

first-year medical students Kingdom of Bahrain: Benefits and risks of self medication. 

Medical and Principles Practice 2006; 15:270–275; 

9. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Resolução RDC no 102, de 30 de novembro de 2000. DOU Aprova o Regulamento sobre 

propagandas, mensagens publicitárias e promocionais e outras práticas cujo objeto seja a 

divulgação, promoção ou comercialização de medicamentos de produção nacional ou 

importados, quaisquer que sejam as formas e meios de sua veiculação, incluindo as 

transmitidas no decorrer da programação normal das emissoras de rádio e televisão. 

Disponível em<http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=16627&word 

=propaganda > Acesso em set. de 2008; 

10. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Parcerias para diminuir o mau uso de medicamentos. Rev. Saúde Pública, São Paulo, 2006 v. 

40, n. 1, Feb; 

11. Linda LM, Worley, MD. Our Fallen peers: a mandate for change. Academic Psychiatry 

2008;32:8-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

FOCO DOS ESTUDOS ACERCA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Camila Daiane Silva
1
; Vera Lúcia de Oliveira Gomes

2
 

 

RESUMO: Revisão integrativa, com abordagem qualitativa, realizada com o objetivo de 

conhecer o foco dos estudos realizados no Campo da Enfermagem, acerca da violência contra 

a mulher. Efetuou-se busca na Base de Dados de Enfermagem, utilizando-se os descritores: 

Violência Doméstica ou Violência Familiar e Mulher. O período investigado estendeu-se de 

2006 a 2011, encontrando-se 28 estudos. Desses, quatorze foram excluídos por não atenderem 

aos critérios de inclusão. Os enfoques mais evidenciados foram questões de gênero, perfil do 

agressor, tipo de violência, consequências da agressão, denúncia do agressor, atendimento 

profissional às vítimas de violência e importância da notificação. Evidenciou-se que o foco 

dos estudos foi diversificado, porém pouco se fala sobre o perfil do agressor e investimentos 

educativos junto a ele, visando evitar as reincidências. Essa temática vem despertando, cada 

vez mais a atenção de pesquisadores e população em geral pelas proporções que a violência 

vem tomando em nível individual e coletivo. 

DESCRITORES: Violência doméstica. Violência contra a mulher. Enfermagem. 

 

ABSTRACT: Integrative review, with a qualitative approach, made with a purpose of 

knowing the focus of study performed in the nursing field, about violence against women. It 

was conducted a search on the Nursing database using the descriptors: Domestic Violence or 

Domestic Violence and Woman. During the period of 2006 until 2011, it was investigated and 

found 28 research. Between then, 14 were exclude because they did not answer the inclusion 

criteria. The focuses more evidencedwere gender issues, aggressor profile, kind of violence, 

consequences of aggression, denunciation of the aggressor, professional care for victims of 

violence and importance of notification. It was evidenced that the focus of studies were 

diverse, however little is said about the aggressor profile and educational investments on him, 

seeking to avoid recurrences. This thematic has attracting ever more attention of researches 

and the general population because of the proportions that violence has been taking in 

individual and collective level. 

DESCRIPTORS: Domestic violence. Violence against women. Nursing. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A violência é um fenômeno universal que acomete a população das mais diversas 

culturas, religiões e níveis socioeconômicos. É conceituada pela Organização Mundial da 

Saúde como “o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação”¹. 
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No Brasil, uma grande vítima de violência foi Maria da Penha Fernandes. Essa 

biofarmacêutica residente no Ceará suportava repetidas agressões e intimidações sem reagir, 

por temer represálias contra si ou suas filhas. Em 29 de maio de 1983, aos 38 anos, essa 

mulher ficou paraplégica ao ser atingida por um tiro, enquanto dormia.  O agressor foi seu 

próprio marido, professor universitário, Marco Antonio Heredia Viveiros que após duas 

semanas tentou afogá-la e eletrocutá-la durante o banho. Somente após essas situações 

extremadas, que Maria tomou coragem e resolveu denunciá-lo publicamente. Mesmo sendo 

condenado por dupla tentativa de homicídio, seu marido, respondeu ao processo em liberdade, 

em consequência de sucessivas apelações².  

Somente em 2001, dezoito anos após esse episódio de impunidade, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Ameriacanos (OEA) 

publicou o Relatório nº 54, que responsabilizava o Brasil por negligência e omissão em 

relação à violência doméstica. Foi solicitada pela OEA uma revisão das políticas públicas 

vigentes que eram insatisfatórias, pois não puniam adequadamente o agressor e não protegiam 

a vítima. Assim, Marco Antonio cumpriu pena de prisão, em regime fechado de 2002 a 2004, 

sendo-lhe a seguir concedido regime aberto². 

O primeiro relatório do Brasil sobre violência, alusivo ao período de 1985 a 2002, foi 

enviado em 2003 para o Comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW). Após análise, o referido comitê recomendou, sem 

tardança, a formulação de uma lei de combate à violência doméstica². No entanto, apenas em 

seis de agosto de 2006 que o combate à violência contra a mulher ganhou maior visibilidade e 

fortalecimento, através da criação da Lei 11.340/2006. Por recomendação da OEA, o 

Presidente da República, em exercício na época, Luiz Inácio Lula da Silva, intitulou-a de Lei 

Maria da Penha, “reconhecendo a luta de quase vinte anos desta mulher em busca de justiça 

contra um ato de violência doméstica e familiar”
2:6

.  

Desde a sanção dessa lei, foram registrados na Central de Atendimento à Mulher 

237.271 casos de violência, sendo 141.838 identificados como violência física; 62.326 

psicológica; 23.456 moral; 3.780 patrimonial; 4.686 violência sexual; 1.021 advém de cárcere 

privado e 164 tráfico de mulheres³.  

No que se refere às notificações, os números ainda são reduzidos. Nesse sentido, a 

portaria de Nº 2.406/GM, publicada em 2004, torna a notificação compulsória, e conforme 

consta no Art. 3º deve seguir o seguinte fluxo:  

I - o preenchimento ocorrerá na unidade de saúde onde foi atendida a vítima;  
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II - a Ficha de Notificação é remetida ao Serviço de Vigilância 

Epidemiológica ou serviço correlato da respectiva Secretaria Municipal de 

Saúde, onde os dados serão inseridos em aplicativo próprio; e  

III - as informações consolidadas serão encaminhadas à Secretaria de  

Estado de Saúde e, posteriormente, à Secretaria de Vigilância em 

Saúde/MS
4:2

. 

 

Apesar de toda a legislação existente, questões culturais ainda inibem a iniciativa da 

vítima em denunciar e buscar seus direitos. Essa decisão percorre um longo caminho, pois 

envolve sentimentos de culpa, vergonha, medo, solidão e desamparo e depende de uma 

reflexão interna da mulher com as questões emocionais e econômicas
5
.  

Assim, a violência ainda atinge lares e famílias, deixando marcas físicas e 

psicológicas, repercutindo mundialmente nas questões de saúde. Muitas das mulheres que 

sofrem agressão procuram apoio nos serviços de saúde e o profissional deve estar habilitado e 

capacitado para realizar um atendimento de qualidade e uma investigação adequada. 

Considerando que a pesquisa corrobora para a base científica da prática de enfermagem e que 

é essencial na identificação e combate à violência, realizou-se o presente trabalho, com o 

objetivo de conhecer o foco dos estudos realizados no campo da Enfermagem, acerca da 

violência contra a mulher. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo qualitativo, realizado por meio de uma revisão integrativa de 

literatura, que consiste na “construção de uma análise ampla da literatura, contribuindo para 

discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre a realização 

de futuros estudos”
6:760

. O pesquisador define um protocolo com critérios de inclusão e 

exclusão, bem como as bases que utilizará e pode criar as categorias para análise de acordo 

com o surgimento das mesmas nos artigos encontrados. 

Para conhecer o foco dos estudos realizados no campo da Enfermagem, acerca da 

violência contra a mulher realizou-se uma busca na Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 

utilizando-se os descritores: Violência Doméstica ou Violência Familiar e Mulher. Os 

critérios de inclusão foram artigos disponíveis integralmente on-line, com pelo menos um(a) 

autor(a) Enfermeiro(a), publicados no período de 2006, ano de sanção da Lei 11.340 - Maria 

da Penha, a 2011 e cuja abordagem contemplasse o objeto deste estudo. Encontraram-se 28 

estudos. Desses, 14 foram excluídos tanto por estarem repetidos, quanto pela 

indisponibilidade online, ou ainda por se tratarem de dissertações ou estudos de caso.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O período que contemplou o maior volume de publicações ocorreu nos anos de 2007, 

2008 e 2009, com quatro estudos em cada ano, seguidos por 2006 e 2010 com um estudo em 

cada ano. Os artigos selecionados foram identificados por meio do uso de números romanos, 

adotando-se a ordem cronológica de publicação para a identificação. No quadro 1 (anexo 1), 

apresentou-se o código de identificação de cada artigo, seguido do título, periódico, 

classificação no QUALIS da Enfermagem e ano de publicação.  

  Dez artigos se referiam a pesquisas inéditas, os demais eram duas pesquisas 

bibliográficas, uma revisão de literatura e uma reflexão teórica. Adotando-se como critério a 

freqüência de abordagem, os temas mais enfocados foram gênero, perfil do agressor, tipo de 

violência, consequências da agressão, denúncia do agressor, atendimento profissional às 

vítimas de violência e a importância da notificação da agressão. Para cada uma dessas 

temáticas delineou-se uma categoria. 

 

3.1 Questões de gênero 

As desigualdades de gênero debatidas nos estudos (I-III-V-XII-XIII-XIV) 

fundamentavam-se nas relações de poder, força e dominação que o homem exerce sobre a 

mulher. Segundo os autores e autoras, tais fundamentos, culturalmente aprendidos, são muitas 

vezes, aceitos como naturais e, de forma inquestionável justificam inúmeros dos atos 

violentos praticados contra as mulheres. Os estudos ainda enfatizam que o fato de se aceitar 

que cabe ao homem o poder de decidir sobre a vida da esposa e da prole, inclusive no que se 

refere ao trabalho, de se reconhecer como natural a superioridade masculina, faz com que a 

violência se reproduza de geração em geração. Com essa modalidade de educação, os filhos e 

filhas também naturalizam a dominação masculina adotando-a ou submetendo-se a ela, ao 

longo da vida. 

Figuram ainda entre as descrições de violência de gênero, a recusa do agressor pela 

separação conjugal, ciúmes e medo de ser traído pela mulher. O temor da perda do papel de 

chefe de família, de provedor das despesas, bem como a vergonha pelo salário inferior ao da 

companheira, com freqüência são fatores desencadeadores de violência. No entanto, cabe 

enfatizar que sob alegação de que a companheira não desempenhava seu “seu papel”, de 

cuidadora do marido, filhos e dos afazeres domésticos, os autores descreveram situações de 

violência, muitas delas associadas ao uso de álcool e drogas ilícitas (II-X-IX-VII-IV).  
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  Um estudo apresentou o incesto intrafamiliar, descrevendo-o como violência sexual, 

no caso pais ou outros parentes próximos exerciam o papel de dominadores da vítima, que por 

medo e obediência se mantinha calada. (XII) 

 

3.2 Delineamento do perfil do agressor 

O perfil dos agressores foi delineado em apenas dois estudos e as características 

apresentadas foram dissonantes. Enquanto um mencionou que os agressores, em sua maioria 

eram homens, de cor branca, com idade acima de 35 anos e escolaridade até o ensino 

fundamental completo (IX), outro apresentou uma faixa etária bem ampla, incluindo entre os 

agressores, homens de 16 a 65 anos de idade, com profissão predominantemente no ramo da 

construção civil e a maioria com o ensino fundamental incompleto (II). Embora em ambos os 

casos os agressores tenham escolaridade baixa, sabe-se que o fenômeno de violência contra a 

mulher ocorre em todos os níveis de escolaridade e classes sociais.  

Esses estudos referem que os companheiros e ex-companheiros foram responsáveis 

pela maior parte das agressões às mulheres. Essa afirmação coincide com a divulgada em 

outros dois artigos analisados (IV-X). Os estudos revelam que as vítimas se referem aos 

agressores com atributos negativos em relação a sua personalidade, como brutos, violentos, 

ignorantes e agressivos (II-X-IX-IV). 

 

3.2 Tipo de violência 

Os textos analisados demonstram que houve controvérsias quanto ao tipo de violência 

mais praticada contra as mulheres. Enquanto um estudo menciona que a violência psicológica 

foi a mais frequente; seguida das formas física, moral, patrimonial e por fim os crimes sexuais 

(X), outro refere que foi a violência física que mais ocorreu, sendo seguida da violência 

verbal, a psicológica, a sexual e a social(IX). Chama a atenção o fato dos autores citarem 

separadamente as violências verbal e psicológica.  

Ainda que teoricamente a violência seja classificada em diferentes tipificações, na 

prática ela ocorre sob forma de xingamentos e ofensas, brigas, pontapés, tapas, socos, 

empurrões, ofensas e humilhações que geram o sentimento de vergonha. A violência ainda 

ocorreu com o uso de armas brancas e armas de fogo (II-IX-X). Analisando-se as regiões do 

corpo atingidas pela agressão, percebeu-se que embora, na maioria das vezes, a agressão 

acorra de forma generalizada, a cabeça é o segmento corporal mais atingido.  
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No que se refere à violência sexual, identificou-se que esse tipo de agressão ocorre, 

muitas vezes de forma latente, sem que seja visualizado como violência. A mulher mantém a 

relação sexual com o companheiro ou marido agressor, sem prazer e nem vontade, apenas 

para satisfazê-lo. Sendo a mulher identificada como objeto de satisfação sexual do homem 

(VIII). 

 

3.3 Consequências da agressão 

 Os estudos analisados descrevem fundamentalmente os efeitos psicológicos ocorridos nas 

vítimas de violência doméstica ou familiar. Referem que muitas mulheres preferem manter 

silêncio, pois sentem vergonha por terem sido agredidas e medo das consequências de uma 

denúncia. Algumas desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, depressão e até 

tentam o suicídio (XIII-IV-VI-XIV). 

 Apreendeu-se também que na tentativa de abrandar ou olvidar as agressões físicas e 

psicológicas sofridas, bem como dificuldades financeiras e exaustivas jornadas de trabalho, 

algumas mulheres abusam do álcool. Grande parte das vitimas desenvolve muitos problemas 

de saúde e busca com mais frequência os serviços de saúde (VI-XIII). 

 

3.4 Denúncia ao agressor 

Sem dúvida, a Lei Maria da Penha foi um elemento encorajador do público feminino, 

pois enquanto um ano antes da promulgação dessa lei haviam sido notificados 526 casos de 

violência contra a mulher, durante o primeiro ano de vigência, o número de registros 

aumentou em 12% (X). Apesar disso, passados mais de cinco anos de vigência da referida lei, 

o número de denúncias ainda continua reduzido. Um dos estudos revela que grande parte das 

mulheres investigadas havia sofrido várias agressões anteriores à denuncia (IV). Outro relata 

que para muitas mulheres é constrangedor e humilhante, expor em público a violência sofrida 

pois, na maioria dos casos o agressor é o próprio companheiro, com quem teve filhos, uma 

longa história de vida, na qual nem todos os momentos foram ruins (VII).  

A denúncia ocorre, na maioria das vezes, quando as vítimas não suportam mais a 

situação e sentem-se esgotadas ou quando a violência atinge os filhos, que elas tentam 

proteger. No entanto, é comum após a denúncia, o agressor prometer mudanças de vida e 

esperança de um recomeço, levando a vítima ao arrependimento e à retirada da queixa (IX). 

Há autores que citam a falta de apoio familiar como desencadeante da retirada da queixa (VII-
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IX). Assim, foi constatado um baixo índice no desejo da mulher em separa-se do agressor e 

em manter o processo contra o marido, o qual poderia resultar em prisão (II). 

Nesse sentido, um artigo enfatiza a importância das delegacias para o atendimento a 

mulheres em situação de violência, estimulá-las a denunciarem atos violentos e a buscarem 

apoio. Entre as ações encorajadoras salienta-se uma acolhida adequada, bem como 

encaminhamento das denúncias de atos violentos (VII).  

 

3.5 Atendimento profissional às vitimas de violência  

 O atendimento profissional às vítimas de violência foi debatido em metade dos estudos 

analisados. Alguns deles enfocavam a necessidade de uma capacitação específica do 

profissional e da equipe de saúde, pois as vítimas de violência precisam ser acolhidas e 

atendidas de forma diferenciada. Nesse sentido, pesquisas apontam que o tema violência 

precisa ser discutido no dia-a-dia dos serviços de saúde e, de acordo com a rotina de cada um, 

sendo indispensável a criação de estratégias que possibilitem minimizar as sequelas deixadas 

na vítima (III-IV-VI-XIII-XIV).  

 Por outro lado, os profissionais de saúde afirmam se sentirem impotentes diante de 

uma situação de violência doméstica ou familiar ficam sem saber como agir ou o que falar 

(III). Quatro estudos destacam que uma adequada atuação inclui o saber ouvir atentamente, 

sem julgamentos e, procurando identificar, nas entrelinhas, o real motivo pela busca do 

serviço (III-IV-VII-XIV). Para tanto, alguns trabalhos salientaram a importância das 

universidades e locais de formação, reorientarem seus currículos, direcionando o ensino para 

os reais problemas de saúde que atingem a população. Nesse sentido, explicitam que é 

necessário levar os estudantes até a comunidade, para que tenham contato com a realidade 

socioeconômica em que os clientes estão inseridos(IX-XI), identificando, desde cedo, a 

violência que envolve as famílias e estimulando futuros pesquisadores a aprofundar os 

conhecimentos e ampliar as bases científicas sobre a violência contra a mulher.  

 Dois estudos destacam que, pela complexidade dessas situações, torna-se necessário o 

estabelecimento de ações interdisciplinares e intersetoriais, por meio das quais, sejam 

realizados adequados encaminhamentos e assim efetivada uma rede de suporte de instituições 

de referência, o que ainda inexiste (XI-XIV). 
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3.6 Notificação da agressão 

 A violência contra a mulher passou a ter notificação compulsória no ano de 2003, no 

entanto, apenas três estudos abordaram aspectos referentes a essa temática
7
. Um deles 

destacou que apesar da reconhecida obrigatoriedade de notificação, muitos profissionais 

silenciam por medo do agressor ao considerar sua imagem de dominante e poderoso (III). 

Outro denuncia a subnotificação ou a falta de notificação de casos de violência no Brasil (X), 

alertando acerca da premência de uma maior atenção, com identificação e notificação dos 

casos de violência sexual. O terceiro estudo relatou a dificuldade em dimensionar a violência 

no Brasil, pela ausência de dados exatos devido à falta de notificação. (XIV)  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo evidenciou que o foco das investigações realizadas no Campo da 

Enfermagem, acerca da violência contra a mulher é diversificado.  

Os estudos produzidos enfatizam a relevância do tema na prática profissional, e 

destacam sua fundamentação no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
8
, 

destacando a necessidade de um adequado acolhimento às vítimas de violência. 

 Um ponto positivo dessa pesquisa foi possibilitar uma visão dos enfoques dos estudos 

que vêm sendo produzidos, além de permitir a identificação de lacunas na produção científica. 

Nesse sentido, destaca-se a escassez de estudos referentes ao perfil do agressor e a 

inexistência de estudos referentes a necessidade de investimentos educativos, visando evitar a 

reincidência das agressões. Destaca-se que essa temática vem despertando, cada vez mais a 

atenção de pesquisadores e população em geral pelas proporções que a violência vem 

tomando em nível individual e coletivo.  
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ANEXOS 

1- Quadro 1. Distribuição dos estudos, segundo o código de identificação, título do artigo, 

periódico em que foi publicado, classificação pelo QUALIS da Enfermagem e ano de 

publicação. 

Código Título do artigo Periódico QUA

LIS 

Ano 

I Violência Contra Mulheres: Reflexões 

Teóricas 

Rev. Latino-am. 

Enferm. 

A2 2006 

II Violência Doméstica: Apercepção que 

as Vítimas têm de seu Parceiro, do 

Relacionamento Mantido e das Causas 

da Violência 

Cogitare Enferm. B3 2007 

III Práticas dos profissionais das equipes 

de saúde da família voltadas para as 

mulheres em situação de violência 

sexual 

Rev. Esc. Enferm. 

USP 

A2 2007 

IV Mulheres queimadas pelos maridos ou 

companheiros 

 

Acta Paul. 

Enferm. 

A2 2007 

V Compreendendo a violência doméstica Acta Paul. A2 2007 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2011/08/05/pedidos-de-informacao-sobre-lei-maria-da-penha-foram-434734-em-cinco-anos/
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a partir das categorias gênero e geração Enferm. 

VI Alcoolismo Feminino: Subsídios para 

a Prática Profissional da Enfermagem 

Esc. Anna Nery 

Rev. Enferm. 

B1 2008 

VII Desistindo da denúncia ao agressor: 

relato de mulheres vítimas de violência 

doméstica 

Rev. Esc. Enferm. 

USP 

A2 2008 

VIII Homens desvelando as formas da 

violência conjugal 

Acta Paul. 

Enferm. 

A2 2008 

IX O Perfil De Mulheres Vitimizadas e de 

Seus Agressores 

Rev. Enferm. 

UERJ 

B1 2008 

X Perfil da Violência Doméstica Contra 

Mulher em Guarapuava, Paraná 

Cogitare Enferm. B3 2009 

XI Enfrentamento da Violência Doméstica 

Contra a Mulher a Partir da 

Interdisciplinaridade e 

Intersetorialidade 

Rev. Enferm. 

UERJ 

B1 2009 

XII O Processo Histórico do Arquétipo 

Familiar Contemporâneo e a Invenção 

do Incesto 

Rev. Enferm. 

UERJ 

B1 2009 

XIII A Violência de Gênero e o Processo 

Saúde-Doença das Mulheres 

Esc. Anna Nery 

Rev. Enferm. 

B1 2009 

XIV A Violência Doméstica Contra a 

Mulher como Questão de Saúde 

Pública 

Rev. Enferm. 

UFPE On Line 

B4 2010 
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RESUMO: Este texto é um relato de experiência de acadêmicas da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, cujo objetivo é relatar a vivência das 

estudantes na construção e desenvolvimento do Grupo de Mães, ocorrido no Centro de Apoio 

Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) de Rio Grande-RS. A escolha da clientela e 

planejamento das intervenções ocorreu através do levantamento em prontuários dos últimos 

200 usuários atendidos. Assim, percebeu-se a lacuna no atendimento voltado às mães. Com 

base nesses dados elaborou-se o Grupo de Mães organizado em duas fases: planejamento e 

desenvolvimento, ofertado semanalmente, com o intuito de estabelecer um espaço de 

acolhimento e compartilhamento de experiências.  Os momentos criados evidenciaram a 

relação entre o baixo desempenho escolar das crianças com os problemas nas relações 

parentais. Conclui-se que a assistência no CAPSi deve estender-se à família dos jovens 

atendidos, às mães principalmente, por serem, na maioria das vezes, suas cuidadoras.  

DESCRITORES: Enfermagem; Saúde Mental; Estrutura de grupo.  

 

ABSTRACT: This text is an experience report of nursing students from Federal University of 

Rio Grande-FURG, this aims to report the experience of the following students on 

construction of a group at a Psychosocial Support Center for children and adolescents 

(CAPSi) in Rio Grande-RS. The choice of the target audience and planning of the 

interventions occurred based on the last 200 records survey. Were found a service gap, 

specially focused on mothers. Facing the identified needs, action methods had been drawn up, 

and results in the creation of the mother’s group, that was organized in two different stages: 

planning and development and was offered weekly. The proposal was to stablish a space of 

reception and sharing of experiences. The meetings showed the relation between school 

underachievement of the children and pattern relationship problems. We intend that CAPSi 

assistance must cover children and adolescents’ families, especially the mother’s considering 

their caregiverrole. 

KEYWORDS: Nursing; Mental Health; Group structure. 
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INTRODUÇÃO 

Na grade curricular do curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

situa-se alocada no sexto semestre letivo a disciplina de enfermagem em saúde mental que 

objetiva analisar as políticas públicas de saúde mental na relação com o trabalho da 

enfermagem; favorecer o desenvolvimento da habilidades de comunicação e relacionamento 

terapêutico; instrumentalizar o estudante para prestar assistência de enfermagem em saúde 

mental aos indivíduos e famílias e também proporcionar experiências de ensino-aprendizagem 

que favoreçam a compreensão do processo saúde-doença mental de indivíduos, famílias e 

grupos inseridos em seu contexto de vida.  

Para a ampla satisfação destes objetivos, as aulas práticas são de extrema importância, 

pois possibilitam o exercício de diversas habilidades necessárias ao enfermeiro. Por esta 

razão, um dos serviços selecionados para as aulas práticas foi selecionado o serviço Centro de 

Atenção psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi ) de Rio Grande – RS. Este serviço é atuante 

desde 2009 e surgiu em função da necessidade de atendimento específico à crianças e 

adolescentes que, por falta de atendimento específico, recebiam equivocadamente tratamento 

semelhante e em mesmo local dos adultos, desconsiderando-se as especificidades clínicas de 

cada faixa etária. 

As atividades práticas foram elaboradas considerando-se os dados provenientes de um 

levantamento realizado nos prontuários dos últimos 200 usuários atendidos pelo serviço. A 

partir deste levantamento as acadêmicas identificaram uma lacuna no atendimento voltado aos 

familiares, especialmente, as mães que acompanhavam aos filhos ao serviço. Assim, emergiu 

a proposta do Grupo de Mães. 

Tal proposta, além de congregar aspectos teórico-práticos da disciplina de Enfermagem 

em Saúde Mental, da 6ª série da Escola de Enfermagem, possibilitou a criação de um espaço 

fundamentado, no qual as acadêmicas desenvolveram sua capacidade de crítica, diálogo e 

compreensão, bem como a criatividade e sensibilidade, imprescindíveis para o processo 

sucessivo de crescimento pessoal e grupal. 

O desenvolvimento dessas capacidades vão ao encontro das atuais diretrizes curriculares 

nacionais dos cursos de graduação que apontam para a valorização do trabalho em grupo e das 

dimensões políticas, éticas e humanísticas, permitindo ao aluno a construção de atitudes e 

valores voltados à cidadania e solidariedade
1
. 

Sendo assim, através das atividades práticas realizadas tornou-se possível um melhor 

aprofundamento acerca da temática de grupos com base nos referenciais teóricos.   
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Os grupos podem ser associados à várias fases da vida, pois o ser humano faz parte de 

grupos desde o começo de sua quando dá-se início ao relacionamento familiar, na escola, 

creche, igreja, comunidade, entre outros. Pode-se entender que a necessidade de gregária 

permeia a existência humano tornando os grupos extremamente necessários à convivência 

social
2
.  

Existem dois tipos de grupos. O primeiro é a família. Já o segundo é o trabalho, estudos, 

instituições e outros. Dentro de cada grupo todos desempenham um papel. Esses papéis se 

mantêm ao longo da vida e quando não são elaborados conscientemente e educados se tornam 

estereótipos que resultam na manutenção repetitiva e mecânica desse papel
3
. 

Pode-se entender por grupo um conjunto de pessoas movidas por necessidades 

semelhantes que se reúnem em torno de determinada tarefa com um objetivo mútuo e 

específico onde cada participante é diferente e exercita sua fala, sua opinião e também o seu 

silêncio. E neste grupo o indivíduo constrói sua identidade
4
.  

O grupo caracteriza-se através de condições básicas, como: não ser um mero somatório 

de indivíduos, pelo contrário, deve constituir-se como uma nova entidade, com leis e 

mecanismos próprios e específicos, onde todos os integrantes estão reunidos em torno de uma 

tarefa e de um objetivo comum. O tamanho de um grupo não pode exceder ao limite que 

ponha em risco a indispensável preservação da comunicação. Deve haver a instituição de um 

setting e o cumprimento das combinações nele feitas, ou seja, uma sensibilidade em relação 

ao espaço das atividades
5
.  

Os grupos possibilitam, entre outras coisas, oportunidades para o enfrentamento dos 

medos, das angústias e culpas e dos conflitos presentes no cotidiano do homem
6
.
 

Este tipo de terapia, em grupos, realizados por enfermeiros na área de Saúde, não é um 

somatório de pessoas, mas uma entidade com construções específicas, próprias e com leis, no 

qual todos os integrantes estão ligados para o alcance de um objetivo comum
5
.
 

Este trabalho justifica-se devido a importância de mostrar a visibilidade do trabalho 

acadêmico e seus reflexos na comunidade assistida.   

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem o objetivo de relatar a experiência de acadêmicas de 

Enfermagem na construção e desenvolvimento de um Grupo de Mães em um Centro de 

Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) durante as aulas práticas da disciplina de 

Enfermagem em Saúde Mental.   
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METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência na construção e desenvolvimento de um grupo de 

mães no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSi) da cidade do Rio Grande. O 

grupo foi criado no II semestre de 2011 sendo ofertado semanalmente, em todas as quintas-

feiras, às 14 horas.  

Na sua estrutura o grupo foi organizado em duas fases: planejamento e 

desenvolvimento, correspondendo a 11 encontros. A fase de planejamento desenvolveu-se nas 

primeiras cinco semanas de práticas, momento em que se realizou, junto à enfermeira do 

serviço, um levantamento da realidade, identificando as principais necessidades, os meios e 

recursos viáveis e disponíveis para superá-las. Após o levantamento, foram definidas 

estratégias metodológicas para viabilizar a participação das mães, seguidas pelo recrutamento 

das mesmas. A segunda fase caracterizou-se pelo desenvolvimento do grupo propriamente 

dito, compreendendo seis semanas. 

Com o propósito de funcionar como um espaço de acolhimento e estímulo às trocas de 

experiências, o grupo utilizou de ferramentas como dinâmicas em grupo, mensagens 

expositivas, incentivo ao diálogo, e reflexões acerca das temáticas propostas. Estas estratégias 

incluíram a participação das mães no cuidado aos usuários numa articulação de co-

responsabilidade, além de traduzirem-se em cuidado as mesmas através da oferta de um 

espaço para a expressão de seus sentimentos, dúvidas e medos. Além disso, determinou-se 

rodízio entre as acadêmicas durante a realização de cada encontro do grupo, para que todas 

tivessem a oportunidade de conduzir o grupo.   

 

RESULTADOS 

A seguir são apresentados os seis encontros realizados com o Grupo de Mães. 

No primeiro encontro foi realizada uma dinâmica de apresentação, em que as cadeiras 

foram dispostas em círculos para facilitar a comunicação e o sentimento de pertença a todas as 

mães. Neste mesmo dia, foi elaborado o contrato grupal, com itens que refletem a 

operacionalização do grupo, tais como: horário de inicio e encerramento; entrada de novos 

integrantes; atrasos e faltas; objetivo do grupo e a responsabilidade de cada um para o seu 

alcance. 

As atividades do segundo encontro foram elaboradas com base no tema subjacente a 

queixa principal: conflito familiar. No período compreendido entre um encontro e outro, os 

acadêmicos de enfermagem reuniram-se para discutir a respeito do tema a ser tratado no 

Grupo de Mães, além de elaborarem perguntas que pudessem auxiliar na condução do mesmo, 
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tais como: O que é conflito dentro da família? Alguém já passou por um momento de 

conflito? O que é mais difícil nessa situação? O que ajuda a passar ou amenizá-na?  

Essas perguntas foram usadas inicialmente para gerar uma discussão entre as 

participantes, entretanto, algumas acabaram não sendo feitas, pois eram respondidas aos 

poucos nos relatos das mães. Neste encontro ficou evidente a necessidade das mães em 

compartilhar suas angústias em relação aos seus conflitos familiares. À medida que relatavam 

suas histórias de vida e interagiam, as demais participantes identificavam-se e ao perceberem 

semelhanças sentiam-se à vontade para trocas de experiências. 

Salienta-se que no transcorrer da dinâmica grupal foi imperativa a intervenção, de 

forma que as mães não ficassem apoiadas nos aspectos negativos de suas vivências, mas sim 

nas forças e no potencial para a saúde familiar. No contexto da Reforma Psiquiátrica, acolher 

as demandas e promover o suporte para as suas solicitações continuam a ser o maior projeto 

de superação
7
.  

O terceiro encontro teve como foco o cuidado, inicialmente o cuidado da mãe para 

com os filhos e família e posteriormente o autocuidado das mesmas. Através do debate 

evidenciou-se a sobrecarga com as tarefas familiares, acarretada pela falta de auxílio na 

execução e pela ansiedade por não conseguir atender as suas expectativas quanto ao cuidado 

ideal.  

No segundo momento foram pensadas estratégias que possibilitassem o autocuidado, 

pois se observou a dificuldade das mães em realizar seus exames preventivos e, também, em 

manter uma rotina satisfatória de lazer. Diante disso, foram discutidos métodos passíveis de 

implementação em suas rotinas, de maneira que proporcionasse relaxamento e atenção as 

necessidades pessoais.  

No quarto encontro a proposta foi refletir acerca de situações conflitantes da vida, a 

partir da música “Epitáfio” do grupo Titãs. As participantes tiveram um tempo para refletir 

sobre suas vidas e logo em seguida falaram sobre suas dificuldades, medos e angustias. Foi 

orientado para que as mesmas busquem atividades de lazer como forma de melhoria em suas 

qualidades de vida. Finalizou-se com a música “É preciso saber viver”, do grupo Titãs, 

novamente enfatizando que sempre há tempo para mudar, até mesmo nas pequenas atitudes 

do dia a dia. 

O quinto encontro suscitou, inicialmente, o exercício da escuta terapêutica com uma 

das mães integrantes do grupo, visto que a mesma mostrava-se bastante angustiada naquela 

tarde, precisando “desabafar” conforme a mesma relatou. Posteriormente, foi desenvolvida a 
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dinâmica proposta, cujo nome é “Escolha cuidadosamente suas palavras”. O intuito com esta 

atividade foi encorajar as mães a expressarem os sentimentos e pensamentos através do uso de 

frases que permitissem uma boa comunicação com seus filhos, fazendo-lhes perceber os 

diferentes “olhares” presentes em uma mesma frase, incentivando assim o respeito ao outro. 

Após explicação da atividade, foi solicitado que as participantes do grupo listassem 

todas as frases que ouvem frequentemente no seu dia-a-dia e que consideram agressivas, 

ofensivas ou que causam desconforto, para que depois de comentarmos as frases pudéssemos, 

juntas, encontrar uma forma clara e gentil de dizer a mesma coisa, buscando formas de evitar 

ofensas verbais, mostrando que é possível aprender a referir se ao sentimento do outro, sem 

julgar, avaliar ou criticar os atos ou jeitos do outro. 

 Para finalizar a tarde de encontro foi lida a seguinte mensagem, de Luiz Fernando: “A 

Família não nasce pronta. Constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, 

entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e 

outros sentimentos". 

No sexto encontro a temática trabalhada envolveu as prioridades de vida, sendo 

realizadas atividades que tiveram como objetivo estimular a percepção de suas prioridades e 

como alcançar o que se quer, bem como traçar metas em suas vidas. Para tanto, foram 

distribuídas folhas e canetas para as participantes descreverem dez prioridades em suas vidas, 

ou seja, dez coisas nos quais não viveriam sem. As mães colocaram em primeiro lugar seus 

filhos. Houve momentos de interrupção e distração por parte de uma das mães tornando-se 

necessário que a coordenação do grupo redirecionasse o foco do encontro. 

O grupo encerra suas atividades incentivando as mães a realizarem seus sonhos, 

cuidar-se, ou seja, medidas que melhorem suas qualidades de vida, incentivando a continuar 

os encontros com a enfermeira do local. A despedida foi realizada sob forma de 

confraternização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do grupo de mães realizados pelas acadêmicas foi de grande valia, 

possibilitando a aproximação do alcance dos objetivos estabelecidos pela disciplina, além de 

viabilizar ao acadêmico de enfermagem oportunidades e possibilidades de desenvolvimento 

pessoal e profissional, possibilitando melhor compreensão acerca do funcionamento desse 

serviço de saúde e atuação de enfermagem no mesmo, tendo em vista as possibilidades de 

intervenções a serem desenvolvidas junto à equipe multiprofissional do serviço.  
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Dessa forma, o relato de experiência aqui exposto, tem como contribuição à 

enfermagem os resultados benéficos da utilização de grupos como ferramenta facilitadora 

para a comunicação terapêutica e minimização dos anseios e angústias evidenciados pelas 

mães, possibilitando também a reflexão acerca da atuação do enfermeiro enquanto educador 

em saúde, possibilitando o avanço da enfermagem como ciência.  

 

EIXO TEMÁTICO: Temas livres. 
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RESUMO: Trata-se de um estudo documental de abordagem quantitativa o qual objetivou 

conhecer o perfil das mulheres vítimas de violência registrada na DEAM na cidade do Rio 

Grande/RS. Os dados foram colhidos diretamente dos inquéritos instaurados na DEAM após 

aprovação pelo CEPAS da Universidade Federal do Rio Grande sob parecer n
o
 137/2011. 

Integraram a amostra, inquéritos abertos desde agosto de 2009 até dezembro de 2011 e que 

possuíam como vítimas mulheres com idade igual ou superior a 18 anos. Foi utilizado o 

software estatístico SPSS versão 17.0 para análise dos dados. Os resultados revelaram que 

houve prevalência de vítimas de cor branca(82,5%), com idade entre 20 a 29 anos(39%), 

ensino fundamental(57,4%), do lar(8,9%) e que residiam no bairro Getúlio Vargas(10%). 

Conclui-se que a violência contra a mulher está presente nos diversos extratos sociais e que há 

necessidade de se implementar, no município, uma rede integrada de apoio as vítimas frente 

ao grande número de ocorrência, além do trabalho interdisciplinar, em busca de medidas de 

combate e prevenção à violência contra a mulher na cidade.  

DESCRITORES: Violência contra a mulher; Violência doméstica; Identidade de Gênero. 

 

ABSTRACT: This is a documentary study of a quantitative approach which aimed to know 

the profile of women victims of violence recorded in the DEAM in Rio Grande/RS. Data were 

collected directly from inquiries instituted in the DEAM after approval by CEPAS of the 

Federal University of Rio Grande in the opinion 137/2011. Integrated sample, investigations 

opened since August 2009 until December 2011 and who had as victims women aged iqual or 

over 18 years. Was used SPSS version 17.0 for data analysis. The results revealed that there 

was prevalence of white victims(82.5%), aged 20-29 years(39%), primary education(57.4%), 

housewives(8.9%) and residing in the neighborhood Getúlio Vargas(10%). It´s concluded that 
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violence against women is present in the various social strata and that there is need to 

implement in the city, an integrated network to support victims with the large number of 

occurrence, and interdisciplinary work in pursuit of combating and preventing measures 

violence against women in the city. 

DESCRIPTORS:Violence against women; Domestic Violence; Gender Identity. 

 

INTRODUÇÃO 

A naturalização da desigualdade entre homens e mulheres advém de uma construção 

sociocultural e linguística, hoje estudada sob a ótica de gênero
1
. Tais desigualdades facilitam 

ou até mesmo justificam a prática da violência contra a mulher, que foi definida pela 

Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra as Mulheres, adotada pela Brasil em 1995), como “qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto no âmbito público como no âmbito privado”
2 

Enquanto os homens têm maior probabilidade de serem vitimados por pessoas 

estranhas, as mulheres têm maiores chances de serem vítimas de membros da própria famílias 

ou de seus parceiros íntimos
3
.Os dados referentes à violência contra a mulher são alarmantes 

em nível mundial. Pesquisa, realizada no Brasil, aponta violência contra a mulher, tanto no 

contexto domiciliar quanto no público, como sendo o maior e mais preocupante problema 

social da atualidade. Essa pesquisa revela, ainda, que a cada a cada 15segundos, uma 

brasileira é agredida por um homem
4
. 

Dentre as formas de violência mais comuns são citadas os empurrões (20%), as 

ofensas verbais (16%), os tapas (16%), o controle da liberdade de ir e vir (15%), as surras 

(13%) e os espancamentos (12%)
4
. Engana-se quem acredita que a violência ocorre apenas 

entre as classes econômicas mais baixas. As classes abastadas também são atingidas por esse 

fenômeno, porém existe uma subrepresentação dos registros ao utilizarem os recursos 

políticos e econômicos para ocultar a violência
5
. 

A violência contra a mulher é resultante da interação de diversos fatores individuais, 

sociais e culturais tanto por parte do agressor quanto da vítima. Essa condição multifacetada 

aumenta ou diminui a probabilidade de uma pessoa tornar-se vítima ou agressor. Dentre elas 

citam-se: o uso de álcool e drogas, sexo, a baixa escolaridade, a rede de amizades, o contexto 

comunitário em que o individuo vive, casos de violência intergeracional, entre outros.  

Com o intuito de reprimir, combater e prevenir todos os tipos de violência contra a 

mulher foi criado a Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres (DEAMs). A 

primeira DEAM surgiu no centro da capital paulista, em 1985, a partir da reivindicação de 
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grupos feministas por políticas públicas protetivas e culpabilização dos agressores. Até 2008 

o território brasileiro contava com 446 estabelecimentos, porém considerado um número 

insatisfatório em relação às dimensões do país
6
. 

Na cidade do Rio Grande, desde 1991, as vítimas eram atendidas em um Posto Policial 

para Mulheres, subordinado à 1ª Delegacia de Polícia do município. Somente em agosto de 

2009 que a população riograndina passou a contar com uma DEAM. Tal delegacia tem suas 

atribuições fundamentadas na lei nº 11.340 de sete agosto de 2006. Conhecida por lei Maria 

da Penha considera que violência familiar é aquela praticada por pessoa com laço 

consanguíneo ou que se considere aparentada, e violência doméstica a praticada no espaço de 

convívio permanente de pessoas, independentemente de vínculo familiar
7
. Entre as formas de 

violência contra a mulher, atendidas naquele estabelecimento figuram a violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

A mulher que chega até a DEAM para notificar uma agressão, necessita de atenção e 

compreensão por parte do profissional, ser ouvida de forma respeitosa e acolhedora. É preciso 

ultrapassar os aspectos históricos, sociais, culturais, relacionais, econômicos para com isso 

tentar instigar novas políticas públicas, locais, efetivas de prevenção e combate à violência 

contra mulher. Além disso, é necessário um trabalho em rede incluindo o campo da saúde, 

jurídico, policial, educacional em prol de causar impacto positivo e enfrentar esse fenômeno.  

 

OBJETIVO 

- Conhecer o perfil das mulheres vítimas de violência registrada na DEAM na cidade do Rio 

Grande/RS. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo constitui parte de um projeto de pesquisa intitulado: “Violência de gênero 

registrada na Delegacia de Polícia Especializada no atendimento às Mulheres na cidade do 

Rio Grande/RS” que visa conhecer os aspectos epidemiológicos da violência contra a mulher 

no município.  

Trata-se de um estudo documental, de natureza exploratória, descritiva, de abordagem 

quantitativa e delineamento transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área 

da Saúde (CEPAS) da Universidade Federal do Rio Grande (UFRG) sob parecer N
o
 

137/2011. 

Os dados foram colhidos diretamente dos inquéritos instaurados na DEAM da cidade 

do Rio Grande/RS, por meio de um instrumento elaborado no Excel.Tal instrumento continha 
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informações sobre a vítima, agressor e tipo de violência, sendo que para este estudo elegeu-se 

apenas aquelas referentes ao perfil da mulher. 

Integraram a amostra, inquéritos abertos desde a implementação da DEAM no 

município, ou seja, de agosto de 2009 até dezembro de 2011, que estavam arquivados durante 

o período da coleta de dados e que possuíam como vítimas mulheres com idade igual ou 

superior a 18 anos.  

A coleta ocorreu entre outubro de 2011 e março de 2012. Foi utilizado o software 

estatístico SPSS versão 13.0 (Statistical Package for Social Sciences) para análise dos dados, 

recurso que facilitou o processo de interpretação e organização dos mesmos.  

 

RESULTADOS 

           A partir das informações coletadas dos 902 inquéritos integrantes desta amostra, 

constatou-se que 352 (39%) mulheres tinham entre 20 a 29 anos seguido de 235 (26%) com 

idade entre 30 a 39 anos, 744 (82,5%) eram brancas, 518 (57,4%) possuíam ensino 

fundamental completo/incompleto, 468 (51,9%) vítimas tinham uma ocupação/profissão 

remunerada. Os cinco primeiros bairros, do município, onde residia o maior número de vítimas, no 

momento da queixa foram o Getúlio Vargas n = 90 (10%), Centro n = 83 (9,2%), São Miguel n 

= 82 (9,1%), Cidade Nova n = 69 (7,6%) e Castelo Branco n = 39 (4,3%). 

 

Tabela 1 – Distribuição das vítimas segundo a faixa etária das vítimas. Rio Grande – 2012. 

  Variáveis                                                                  n                  %         

Faixa Etária 

< = 18 anos                                                          44                 4,8 

      20 a 29 anos                                                       352               39,0 

      30 a 39 anos                                                       235               26,0 

      40 a 49 anos                                                       167               18,7 

      50 – 59 anos                                                         57                 6,3 

      60 anos e mais                                                      46                 5,1 

Não informado                                                             1                  0,1 

         Total                                                                    902                   100,0 

 

A maioria das mulheres que prestaram queixa na DEAM do município do Rio Grande 

eram jovens, de 20 a 29 anos (39%). Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisa 
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realizada nas DEAMs da Zona da Leste e Zona Sul do Estado de São Paulo, no entanto, 

naquele estado, a maior prevalência ocorreu entre vítimas com idades entre 30 a 39 anos
8
. 

No Brasil, de acordo com o censo do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010, a maioria das mulheres brasileiras tem idade entre 25 a 34 anos, um dado 

importante que pode ser atribuído ao alto índice de violência doméstica nessa faixa etária. Por 

outro lado, de acordo com os motivos citados pelas vítimas, como desencadeadores da 

violência por parceiros íntimos, encontra-se, frequentemente, o ciúme
8-9 

que pode ser 

decorrente do fato das mulheres serem jovens, bonitas e em busca da sua independência 

financeira. Nessa a idade as mulheres também têm uma vida social mais ativa o que pode as 

tornar vulnerável para certos atos violentos por parte de pessoas desconhecidas
10

. 

As mulheres com idade entre 18 e 19 anos e as com mais de sessenta anos foram as 

que tiveram menor prevalência de registros. No entanto tal dado não quer dizer que há pouca 

violência entre essas faixas etárias, considerando que violência de gênero, além de ocorrer por 

parte do cônjuge, também ocorre, frequentemente, por parte de familiares. Na terceira idade, 

por exemplo, grande parte da violência física é cometida por pessoas da família. Além disso, 

há a negligencia, a violência psicológica e o abuso financeiro
11

. 

Esse resultado mostra que o sexo feminino está vulnerável a violência de gênero 

independente da faixa etária. Traz à tona a necessidade de se pensar em ações preventivas e 

educativas, locais, em relação à violência contra a mulher, voltada especificamente as faixas 

etárias mais atingidas. 

 

Tabela 2 – Distribuição das vítimas segundo a cor da pele. Rio Grande – 2012. 

Va              Variáveis                                                        n                    % 

 

Cor 

      Branca                                                             744                     82,5       

       Preta                                                                 93                     10,3 

      Mulata                                                               64                       7,1 

Não informado                                                           1                      0,1 

TotoT     Total                                                                     902                     100,0 
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A análise da tabela 2 permite observar que a maior parte das mulheres violentadas, no 

município, foi de cor branca (82,5%) seguidas pela cor preta (10,3%) e mulata (7,1%). Em um 

inquérito ainda houve a falta de registro dessa variável, que constou em 0,1%. Tais resultados 

corroboram com a pesquisa realizada em 2008 em uma Delegacia da Mulher em Guarapuava, 

município localizado na região Sul do Brasil, no Estado do Paraná
12

. 

Conforme o Censo 2010 do IBGE, a maioria das pessoas se declara como sendo de cor 

branca. Mulheres e homens referem que a cor de suas peles interfere em suas vidas, no âmbito 

trabalhista, seguido das relações com a policia/justiça, no convívio social e na escola.  

A correta denominação da cor das vítimas foi uma situação de difícil classificação ao 

longo da coleta de dados. Ainda, no presente estudo não se sabe se as vítimas se auto 

declararam quanto a sua cor ou se foram identificadas pelo profissional, fato que poderia 

implicar em divergentes identificações em relação à cor, atribuído. Ao item que apresentou 

7,1% da cor da pele somam-se as mulatas e morenas.  

 

Tabela 3 – Distribuição das vítimas segundo a escolaridade. Rio Grande – 2012. 

 

             Variáveis                                                        n                        % 

 

Escolaridade 

      Ensino Fundamental                                          518                     57, 4 

      Ensino Médio                                                     260                     28,8 

      Ensino Superior                                                    50                       5,5 

      Semi-alfabetizado                                                 55                        6,1  

      Analfabeto                                                              7                        0,8 

Não informado                                                            12                        1,4 

        Total                                                                   902                       100,0 

 

A maioria das vítimas tinha apenas o ensino fundamental (completo ou incompleto) e 

em menor proporção as mulheres consideradas analfabetas. A baixa escolaridade ou ausência 

dessa constitui um fator de aumento da vulnerabilidade, segundo a literatura, visto que pode 

haver uma dificuldade no entendimento do casal para a resolução dos conflitos. 

Por outro lado, as mulheres que possuem maior grau de instrução não estão livres da 

violência, conforme demonstrado por uma pesquisa o qual 28,3% das mulheres que 
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denunciaram a violência sofrida, em uma DEAM de São Paulo, tinham ensino superior 

(incompleto e/ou completo)
8
. No presente estudo, as que cursaram/cursavam o ensino superior 

representaram 5,5% da amostra, desmistificando que a violência contra a mulher só ocorre 

entre as mulheres com menos escolaridade ou de classe econômica baixa.  

Cabe destacar que ambas as categorias estão diretamente ligadas. Isto é, quanto maior 

o rendimento da família, mais tempo o indivíduo passa na escola, e melhores oportunidades 

profissionais aparecem
13

. Desse modo, supõe-se que aquelas mulheres com maior 

escolaridade têm outras alternativas para fugir dos atos violentos, atribuído a uma melhor 

remuneração e, assim, maiores chances de não serem dependentes do agressor, além de 

esclarecimento sobre os seus direitos e recursos disponíveis. 

Entretanto, independente da cor, escolaridade, religião, classe econômica, entende-se a 

violência contra a mulher como fruto de uma sociedade patriarcal que ainda zela pela 

subordinação da mulher ao homem, dentro das famílias. 

 

Tabela 4 – Distribuição das vítimas segundo o bairro residencial. Rio Grande – 2012. 

 

        Variáveis                                                       n                        % 

 

Bairro 

                 Getúlio Vargas                                               90                      10,0       

                 Centro                                                             83                       9,2 

                 São Miguel                                                      82                       9,1 

                 Cidade Nova                                                   69                       7,6 

                 Castelo Branco                                                39                       4,3 

                 Outros bairros                                                523                     58,0 

                 Outras cidades                                                16                        1,8 

        Total                                                             902                     100 

 

Para facilitar a compreensão dos dados optou-se por descrever os cinco primeiros 

bairros, do município, onde residia o maior número de vítimas, no momento da queixa, 

obtendo um total de 40,2% entre os cinco. Com grande porcentagem encontra-se o Bairro 

Getúlio Vargas - BGV (10%) seguido do Centro (9,2%). Tal resultado contradiz a ideia de 

que a violência contra a mulher é fruto, apenas, da precária estruturação dos bairros e pobreza. 
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O bairro BGV é um bairro periférico da cidade, já o Centro é o local com a melhor 

infraestrutura da cidade, o qual possui a rede de comércio, de hospitais, planos de saúde, as 

principais escolas particulares e públicas que oferecem ensino fundamental e médio, a maior 

parte dos prédios históricos e residenciais bem como casas. 

O bairro São Miguel com 9,1% das ocorrências também é periférico, assim como o 

Castelo Branco considerado, na sua localização geográfica, o outro polo da cidade, se 

associado ao Centro. O bairro Cidade Nova é unido ao Centro, mais uma vez ressaltando que 

esse fenômeno acomete diversos setores da sociedade.  

Os casos de violência estão migrando dos centros urbanos para o interior dos estados. 

Este fenômeno é descrito como interiorização da violência. Entende-se por interior dos 

estados, os municípios que não são nem capitais de Estado, nem formam parte de alguma 

Região Metropolitana
14

. A cidade do Rio Grande se enquadra como sendo uma cidade 

interiorana, porém vem crescendo, em termos de população, devido ao desenvolvimento 

portuário que tem ocorrido nos últimos anos, atraindo trabalhadores de outras localidades para 

atuarem neste pólo.  

Um estudo do perfil sócio-demográfico de mulheres vítimas de violência de gênero no 

município do Rio de Janeiro, entre os anos de 2003 a 2005 revelou que, em geral, o bairro de 

residência dos envolvidos na situação de violência é composto por áreas de maiores 

dimensões geográficas (bairros grandes), onde se encontra um maior número de moradores
10

. 

Em contrapartida, um estudo realizado nos boletins de ocorrência de uma DEAM, do 

município de Vitória-ES, divulgou que a violência não se encontra centralizada em apenas um 

bairro, diferindo de um ano para outro a incidência de casos de violência de gênero
14

. Assim, 

nem sempre o bairro que apresenta o maior número de denúncias pode ser classificado como 

mais violento
14

, pois existe a subnotificação dos casos.  

No entanto, é indispensável ter conhecimento desse dado a fim de desenvolver práticas 

educativas, de valorização da mulher e da família, em toda e qualquer comunidade.    

 

 

 

 

Tabela 5 – Distribuição conforme a ocupação/profissão das vítimas. Rio Grande – 2012. 
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        Variáveis                                                   n                      % 

 

  Ocupação 

         Do lar                                                    80                        8,9 

         Faxineira/Diarista/Servente                  62                        6,9 

         Comércio/Comerciante/Vendedora      41                        4,5 

         Não trabalha                                         40                        4,4 

         Doméstica                                             33                        3,7 

         Aposentada                                           33                        3,7 

        Outras profissões                                  299                      33,1  

Não informado                                             314                      34,8 

 

A tabela 5 mostra as seis primeiras atividades das mulheres atendidas na DEAM do 

município do Rio Grande. Dentre as ocupações/profissões remuneradas com maior 

prevalência destacou-se 62(6,9%) faxineira/diarista/servente, seguidos daquelas que 

trabalham com o setor de compra/vendas 41 (4,5%) e as 33(3,7%) domésticas. Geralmente 

essas ocupações costumam ter uma remuneração baixa. 

O somatório das que declararam não trabalhar e com ocupação do lar foi de 120 (13, 

3%) da amostra. A baixa renda pode desencadear discussões sobre questões financeiras
8
, além 

de inibir algumas vítimas quanto à saída do lar, pela dependência econômica do cônjuge.  

Pelo lado do parceiro, a visão machista também contribui com o cenário da violência 

contra a mulher. Nos discursos masculinos, identifica-se o medo de perder o controle da 

família, de ser traído ou não ser mais o provedor econômico da família
15

. Nesse sentido, o fato 

da mulher trabalhar fora de casa, caracteriza-se como uma grande ameaça à ordem social, 

visto que lhe possibilita uma relativa independência econômica e de se relacionar com outras 

pessoas fora do círculo familiar
15

 o que acaba sendo um desencadeante de atos violentos. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

    Total                                                           902                       100 
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Uma das limitações de pesquisas documentais centra-se na falta de uniformidade dos 

registros. Neste estudo, encontraram-se alguns dados incompletos, no que diz respeito às 

variáveis estudadas. Apesar disso, pode-se ter uma visão parcial acerca da violência contra a 

mulher no município.  

 Os resultados mostraram que esse fenômeno está presente no cotidiano de muitas 

mulheres independentemente do extrato social, cor de pele, idade, estado civil, escolaridade, 

bairro residencial e profissão. As mulheres jovens, brancas e com ensino fundamental 

completo/incompleto se destacaram na amostra. Isso reflete a necessidade de se pensar em 

ações preventivas e educativas, a serem realizadas na cidade, em relação à violência contra a 

mulher, voltada especificamente as faixas etárias mais atingidas. 

A diversidade dos bairros em que residiam às vítimas demonstrou que essa 

problemática está presente em diversos setores da sociedade. Tal menção expõe a necessidade 

de uma rede coesa e interligada, no município, que de fato mostra-se defasada. É preciso que 

profissionais de diversos setores estejam preparados e capacitados para atuarem frente a esse 

fenômeno.  

Ao identificar o bairro em que houve um grande número de vítimas, espera-se 

contribuir com os profissionais da saúde, da DEAM, bem como das demais áreas envolvidas 

nesse fenômeno, na criação estratégias de combate e prevenção à violência, junto a essas 

comunidades. Além disso, incita que os profissionais de saúde fiquem atentos às mulheres 

que chegarem com queixas vagas nas unidades de saúde desses bairros. Nesse caso, é 

fundamental notificar os atos violentos até mesmo nos casos suspeitos, atendidos tanto na 

rede pública de saúde quanto na privada. 

Portanto, torna-se necessário que as mulheres sejam esclarecidas acerca de seus 

direitos, locais de denúncia e apoio. Além disso, os profissionais envolvidos com essa 

temática precisam ser capacitados para um acolhimento humanizado às vítimas, o qual deve 

ser despido de julgamentos ou pré-conceitos acerca dos fatos ocorridos.  

Esse estudo traz uma visão parcial acerca do perfil das vítimas no municio do Rio Grande, 

tanto por delimitar um período de análise dos inquéritos, quanto por acreditar que grande 

parte dos atos violentos ainda não cheguem à delegacia, pois a submissão da mulher, muitas 

vezes a leva a interpretar tais atitudes como naturais, e como tal fazendo parte do cotidiano. 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO:3 
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RESUMO:Este estudo constitui-se de uma reflexão acerca da qualidade de vida no trabalho 

da enfermagem. A enfermagem atualmente tem se deparado com condições de trabalho que 

estão voltadas à obtenção de lucro, que exigem alto grau de competitividade e agilidade no 

acompanhamento das transformações, as quais são constantes, o que acaba repercutindo 

diretamente em sua qualidade de vida. Enquanto líder da equipe de enfermagem, o enfermeiro 

possui papel primordial na consolidação e sustentação de uma assistência de qualidade 

prestada ao cliente, entretanto para que isto aconteça, torna-se imprescindível que o mesmo 

tenha condições de trabalho que lhe sejam favoráveis ao melhor desempenho no exercício 

desta práxis. Como profissionais devidamente qualificados para o exercício de nossas 

competências não podemos admitir que a maneira capitalista e mercantilista como vem sendo 

conduzida a saúde pelas instituições do Brasil, interfira de modo tão sobrepujante em nossas 

vidas. 

PALAVRAS CHAVE: Enfermagem; qualidade de vida; condições de trabalho 

 

ABSTRACT: This study constitutes a reflection on the quality of life in nursing work. 

Nursing currently has struggled with working conditions that are focused on profit, which 

require high degree of competitiveness and agility in the monitoring of changes, which are 

constant, which ultimately has a direct impact on their quality of life. As a leader of the 

nursing staff, nurses have key role in consolidating and sustaining quality care provided to the 

client, however for this to happen, it is essential that he should have working conditions 

which are conducive to better performance in exercise this practice. As a professional 

qualified to exercise our powers we can not admit that the way capitalism and mercantilism as 

it is being conducted by health institutions in Brazil, interferes so overwhelming in our lives. 

KEYWORDS: Nursing; quality of life, working conditions 
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A expressão qualidade de vida surge pela primeira vez nos Estados Unidos, no ano de 

1964, objetivando a visualização dos padrões sociais de vida, sendo utilizada com o intuito de 

valorizar os parâmetros que conduzem ao aumento de expectativa de vida da população
1
. 

Embasada nos vários contextos da saúde e nas múltiplas dimensões humanas: 

biológicas, sociais, psicológicas e espirituais as quais se inter-relacionam com o ambiente 

onde se encontram, a qualidade de vida, necessita de especial atenção, com vistas a 

possibilitar o equilíbrio e a sustentabilidade de todos os elementos inclusos e formadores 

desta totalidade
2
.  

Neste contexto buscamos visualizar a enfermagem, que atualmente tem se deparado 

com condições de trabalho que estão voltadas à obtenção de lucro, que exigem alto grau de 

competitividade e agilidade no acompanhamento das transformações, as quais são constantes, 

o que acaba repercutindo diretamente em sua qualidade de vida
3
.  

Estas inquietações, que são fonte de insatisfação no ambiente laboral podem interferir 

nos demais espaços de vivência destes trabalhadores, maximizando e contemporizando seu 

sofrimento. Desse modo, acredita-se que sentimentos de satisfação e sofrimento se 

relacionam, através da relação entre organização do trabalho e experiência de vida do 

trabalhador
4
. 

Para tanto, destaca-se a necessidade em entender o ambiente de trabalho não apenas 

como um espaço físico restrito à realização do trabalho em si, mas como um ambiente em que 

se desenvolve a coletividade, de forma a se desenvolver ao mesmo tempo, parte conhecimento 

e parte vivência dos sujeitos que ali trabalham e convivem. Um espaço onde se dividem e se 

compartilham experiências individuais, concretizadas através das diversas relações 

organizacionais
5
. 

O ministério da saúde, em sua Política Nacional de Humanização (PNH), apresenta 

como uma de suas diretrizes a valorização do trabalho e do trabalhador e em meio aos eixos 

propostos incluiu a gestão do trabalho, propondo a realização de ações que garantam a 

participação dos trabalhadores nas tomadas de decisões, com vistas a fortalecer e valorizar os 

mesmos
6
. 

Enquanto líder da equipe de enfermagem, o enfermeiro possui papel primordial na 

consolidação e sustentação de uma assistência de qualidade prestada ao cliente, entretanto 

para que isto aconteça, torna-se imprescindível que o mesmo tenha condições de trabalho que 

lhe sejam favoráveis ao melhor desempenho no exercício desta práxis. 
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Neste contexto, questiona-se a respeito da qualidade de vida dos enfermeiros, uma vez 

que, as diretrizes do ministério da saúde abarcam, entre outros, a saúde do trabalhador como 

um dos temas a ser contemplados e assistidos constantemente, na busca de uma prática 

saudável.  

É necessário para isto, que o sistema e as instituições de saúde considerem, na prática 

de suas ações, as reais necessidades dos enfermeiros, pois se presume que a contemplação 

destas sirva de pré-requisito à satisfação pessoal dos trabalhadores envolvidos, bem como 

para a realização de uma assistência eficaz, o que refletirá na satisfação dos clientes quanto ao 

serviço prestado. 

 

REFLETINDO ACERCA DA QUALIDADE DE VIDA NA ENFERMAGEM 

Por qualidade de vida, através de suas origens cientificas, entende-se um conceito que 

inclui sempre, além das medidas e dos requisitos materiais da vida, o grau de percepções e 

avaliações das pessoas em relação a estas condições. A complexa interação entre as diversas 

dimensões humanas e a necessidade de atender os aspectos daí decorrentes levam a questionar 

a respeito dos modos de produção das ações de saúde e qual o modelo capaz de, com baixo 

custo, alcançar alta resolutividade e ser extensivo a toda a população, numa perspectiva 

integradora com possibilidade de enfrentar os problemas de saúde 
7,2

.  

 Nos serviços de Saúde, a Enfermagem está dentro de uma equipe, e esta interage entre 

si, como uma cooperação, o qual deveria ocorrer de forma a contribuir para o bem-estar do 

sujeito cuidado. O trabalho teoricamente deveria proporcionar a satisfação de todos os 

envolvidos neste ambiente.  

Entretanto, o trabalhador da saúde, concebido neste contexto pelo enfermeiro, por 

vezes está tão acostumado à rotina e o modo como desenvolve seu trabalho ou a que a 

instituição, de uma maneira geral estabelece, de forma que não consiga pensar por si somente, 

e tão pouco se sente capaz de buscar alternativas diferentes
6
. 

Igualmente, a desintegração do trabalho nos hospitais remete ao descaso, 

descompromisso, indiferença, queixas e insubordinação dos trabalhadores, causando-lhes 

enorme sofrimento e controvertendo a ordem que deveria ser natural, ou seja, a do prazer no 

trabalho
8
.  

Contudo, precisa-se de colaborações, de redes e cooperação para que aconteça um 

trabalho resolutivo, de qualidade de forma a abranger trabalhadores e usuários. Trata-se de um 
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conjunto, uma célula e para que tudo ocorra coordenadamente, necessita estar em consonância 

permanentemente.  

À inexistência de espaços que possibilitem a participação coletiva somam-se a outros 

problemas, como as relações e condições de trabalho precárias e desgastantes, a importância 

imputada ao trabalhador por parte da população e do governo, o modelo de gestão 

centralizado entre outros, acabam por determinar o adoecimento dos profissionais, afetando 

diretamente a qualidade de vida destes
9
. 

“[...] o trabalho de enfermagem necessita ser acompanhado pela 

gerência, pois a existência de múltiplos fatores intervenientes no 

processo de trabalho de enfermagem ocasiona um rearranjo na sua 

organização, por vezes improvisado que faz com que o trabalhador 

desenvolva suas tarefas de forma a se adaptar as carências, resultando 

em baixa Qualidade de Vida naquele ambiente 
10

 ” . 

 

Posto isso, não devemos deixar de ressalvar que o Código de Ética Profissional da 

Enfermagem além de enfatizar que o enfermeiro deva atuar na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, quer seja individual ou coletiva, preconiza uma práxis 

humanizada nos serviços de enfermagem, considerando ainda, que os enfermeiros devem 

exercer sua autonomia, tomar decisões e desenvolver ações em concordância com os 

princípios éticos e legais
11

. 

Ainda, mudanças se fazem necessárias na formação em enfermagem, onde se torna 

imprescindível a reflexão junto aos sujeitos envolvidos no aprendizado, da importância destes, 

na transposição para a prática dos princípios éticos em busca de transformar a realidade.  

Sendo assim, se pode dizer que a busca por qualidade de vida também está relacionada às 

mudanças empregadas na metodologia do aprendizado em enfermagem, devendo esta 

expandir suas concepções em prol da autonomia, liberdade, envolvimento e responsabilidade 

dos sujeitos, exaltando a capacidade crítica, bem como a habilidade em argüir e defender 

determinado ponto de vista seja de forma individual ou na coletividade
10

. 

Desse modo, a questão da qualidade de vida do enfermeiro deve ser discutida e 

analisada a partir e no contexto da própria enfermagem, uma vez que embora não seja 

possível a própria classe resolver tal questão, torna-se imprescindível que esta reflita e 

mobilize-se acerca de melhores condições de trabalho, de modo a melhorar a qualidade de 

vida laboral e fora desta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A forma como o trabalho da enfermagem vem sendo organizado está sendo fonte de 

insatisfação no trabalho deste profissional, a inexistência de diálogo e abertura por parte da 

gestão das instituições vem comprometendo não apenas esta relação, mas também as 

vivências pessoais destes trabalhadores, o que repercute na qualidade de vida destes. 

Entretanto como profissionais devidamente qualificados para o exercício de suas 

competências os enfermeiros não devem admitir que a maneira capitalista e mercantilista, 

como vem sendo conduzida a saúde nas instituições do Brasil, interfira de modo tão 

sobrepujante em suas vidas, a ponto de desqualificá-la, tornando-os seres inaptos e vitimados 

por um sistema que prima a quantidade e o lucro em detrimento da qualidade de vida dos seus 

cidadãos. 

É tempo e faz-se mais do que necessário que a enfermagem se destitua do papel de 

mero expectador e coloque-se como ser participativo, em vez de apenas esperar que outrem 

lhes conceda respaldo para tal. A busca é em prol da sua própria qualidade de vida, o que 

parece ser uma boa oportunidade para se fazer ouvir. 
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RESUMO: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de conhecer a 

produção científica acerca dos cuidados de enfermagem necessários para a inserção e 

manutenção do PICC. Foi realizada em março de 2012 nas bases de dados LILACS, BDENF 

e MEDLINE, utilizando-se os descritores Cateterismo venoso central e Cuidados de 

enfermagem. Captaram-se cinco artigos. Evidenciou-se que a discussão acerca dos cuidados 

com a PICC são atuais e uma preocupação tanto dos enfermeiros brasileiros como de 

enfermeiros de outros países. Por ser uma tecnologia benéfica para o paciente deve ser 

apreendida pelo enfermeiro que precisa habilitar-se tanto para a passagem do PICC como para 

sua manutenção de forma segura.  

DESCRITORES: Cateterismo venoso central. Infusões endovenosas. Cuidados de 

enfermagem. 

 

ABSTRACT: We conducted an integrative review of the literature in order to know the 

scientific production about the nursing care required for the insertion and maintenance of the 

PICC. It was conduzed in March 2012 in the databases LILACS, MEDLINE and BDENF, 

using the descriptors: central venous catheterization and nursing care. Picked up five articles. 

It was evident that the discussion about the PICC care is a concern both current for Brazilian 

nurses and nurses from other countries. Being a beneficial technology to the patient must be 

perceived by the nurse that need qualify for the passage of the PICC how to maintain his safe. 

DESCRIPTORS:  Central venous catheterization. Intravenous infusions.  Nursing care. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Punção Venosa é um dos procedimentos comuns a serem executados pelos 

profissionais de enfermagem. Para execução desse procedimento, exige-se competência 

técnica que se adquirem através do estudo da anatomia, fisiologia, microbiologia, 

farmacologia, psicologia, dentre outras disciplinas. Além disso, há a necessidade da aquisição 

de destreza manual através da apreensão e repetição das técnicas de punção. Em estudo acerca 

da avaliação de desempenho dos profissionais de enfermagem para a realização da Punção 

venosa periférica verificou-se a necessidade de intensificar as atividades educativas que 
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promovam a mudança comportamento dos profissionais de enfermagem em prol da qualidade 

do desempenho da punção venosa periférica Por isso, deve existir a preocupação por parte das 

instituições de saúde em oferecer qualificação a estes profissionais
1.
 

 A manutenção da via endovenosa era realizada, principalmente, através de cateteres 

intravenosos periféricos (CIP), como butterflys, abocaths, bathycats. Estes eram considerados 

a melhor opção para acesso venoso, devido às altas taxas de mortalidade e morbidade 

decorrentes da utilização de dispositivos de acesso venoso central. Nessa premissa, veias 

periféricas eram puncionadas até a exaustão do paciente e da equipe de enfermagem, 

observando-se com frequência infiltrações, tromboflebites e eventuais necroses de tecidos, 

além de causar estresse ao paciente, sua família e à equipe de enfermagem
2
. Estes são 

utilizados para a administração de fluídos e medicamentos, administração de nutrição 

parenteral, monitoramento hemodinâmico, infusão de hemoderivados e coletas de exames de 

sangue. Permitem acesso rápido à corrente sanguínea e cada dispositivo tem sua real 

indicação, assim como suas potenciais complicações
3
.  

 Com o desenvolvimento tecnológico direcionado a aprimorar os materiais da terapia 

intravenosa e o crescente conhecimento científico e técnico da enfermagem têm possibilitado 

mudanças nessa perspectiva. Notável benefício pode ser verificado nessa área a partir do 

emprego de cateter intravenoso que, inserido em veias periféricas e progredido até vasos 

centrais, adquire propriedades de um cateter intravenoso central. Este é chamado de Cateter 

Central de Inserção Periférica (PICC). 

 Este cateter oferece uma alternativa segura de acesso intravenoso central, de 

permanência prolongada, que permite administrar soluções de alta osmolaridade e extremos 

de pH ou vesicantes às veias periféricas. Pode substituir o acesso intravenoso periférico, 

reduzindo ou evitando múltiplas punções intravenosas periféricas
4
. 

 É instalado e mantido pelos profissionais enfermeiros que necessitam de capacitação 

através de curso e treinamento que inclua os conteúdos teórico-práticos relativos à inserção, 

manutenção e retirada do cateter, indicações e contra indicações da utilização do dispositivo e 

métodos de verificação da inserção, a fim de garantir a qualidade do procedimento e o bem-

estar do paciente
5
. A passagem do PICC é um processo de alta complexidade técnica e exige 

conhecimentos específicos. De acordo com a Intravenous NursesSociety(INS) - Brasil, cabe 

privativamente aos enfermeiros e médicos a realização de tal procedimento, desde que tenham feito a 

capacitação através de curso e treinamento que inclua os conteúdos teórico-práticos relativos à 

inserção, manutenção e retirada do cateter,indicações e contra indicações da utilização do dispositivo e 
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métodos de verificação da inserção, a fim de garantir a qualidade do procedimento e o bem-estar do 

paciente
6
.No Brasil, a atribuição de competência técnica e legal para o enfermeiro inserir e manipular 

o PICC encontra-se amparada pela Resolução COFENn°. 258/2001
7
.  

 Este cateter traz como benefícios para o paciente a sua introdução à beira do leito, 

inserido por enfermeiras habilitadas, relato de dor mínima na hora da inserção, diminuição do 

número de punções venosas, maior eficiência em relação ao tempo de permanência do cateter 

além de baixo índice de complicações, desde sua colocação até sua remoção
3
. 

 No Brasil, para a instalação do PICC é necessária a realização de cursos de 

capacitação oferecidos pela Sociedade Brasileira de Especialistas em Pediatria (SOBEP) e 

pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros em Terapia Intensiva (SOBETI).Após sua 

instalação são necessários cuidados para sua manutenção. Estes precisam ser de domínio dos 

profissionais da equipe de enfermagem. Neste sentido, a questão que norteou este estudo foi: 

qual a produção científica acerca dos cuidados com o PICC a serem realizados pelos 

profissionais da equipe de enfermagem?Acredita-se que o conhecimento produzido neste 

estudo poderá qualificar o cuidado ao paciente portador de PICC atendido no hospital 

universitário. 

 

OBJETIVO 

 Conhecer a produção científica acerca dos cuidados de enfermagem necessários para a 

inserção e manutenção do PICC. 

 

METODOLOGIA 

 Realizou-se uma revisão integrativa da literatura que consiste em uma investigação da 

prática fundamentada em evidencias, tendo como finalidade agrupar e sintetizar resultados de 

pesquisas sobre uma determinada temática. É uma pesquisa sistemática e ordenada que 

favorece o aprofundamento teórico sobre a temática investigada
(6)

. O estudo foi realizado em 

março de 2012, em três bases de dados da área da saúde: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Base de Dados de Enfermagem – BDENF e 

MEDLINE. Para delimitação do tema, utilizou-se a associação dos descritores “Cateterismo 

venoso central” e “Cuidados de enfermagem”.  

 Na base de dados LILACS foram identificadas 7 produções, entre as quais 3 eram 

teses, 4 artigos científicos, na BDENF, encontraram-se 5 produções científicas, sendo destas 1 

tese e 3 artigos científicos e na MEDLINE 43 artigos científicos. Repetiram-se em ambas as 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p
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bases de dados 5 artigos. Para a delimitação do tema, estipularam-se enquanto critérios de 

inclusão: a) artigos científicos; b) publicados em periódicos indexados da enfermagem, entre 

os anos de 2006 à 2011; c)com o tema: manutenção da PICC pela equipe de Enfermagem; d) 

estarem disponíveis na integra, online e de acesso livre; e) nos idiomas: inglês, português e 

espanhol. Dos 50 artigos captados apenas cinco atenderam os critérios de inclusão e foram 

incluídos no estudo. Os dados acerca dos cuidados de enfermagem com o paciente portador de 

PICC foram enunciados em sequencia. 

 

RESULTADOS 

 Os artigos foram caracterizados de acordo com o ano de publicação, categoria 

profissional de seus autores, periódico publicado, tipo de estudo, local de realização do estudo 

e sujeitos participantes do estudo. Para a categorização dos resultados foi utilizado os 

seguintes dados apresentados na tabela a seguir: 

Quadro 1: Caracterização dos artigos utilizados no estudo. 

Artigos Ano Autores Revista Tipo de Estudo Local Sujeitos 

1 2011 Enfermeiros. Journal for Nurses in Staff 

Development 

(Jornal de Enfermeiros de 

desenvolvimento de 

Pessoal). 

Quantitativo, 

descritivo. 

Hospital 

Infantil da 

Philadelphia. 

Enfermeiros. 

2 2007 Enfermeiras 

docentes da 

UNIFESP 

Rev. Gaúcha de 

Enfermagem. 

Descritivo e de 

Correlação. 

29 hospitais 

do 

município de 

São Paulo 

Pacientes 

pediátricos e 

neonatos 

3 2010 01 Enfermeira 

doutoranda da 

UFSC. 

 02 

Enfermeiras do 

Hospital Santa 

Catarina de 

Blumenau. 

Rev. Gaúcha de 

Enfermagem. 

Descritivo, 

retrospectivo de 

levantamento 

documental. 

Unidade de 

Terapia 

Intensiva 

Neonatal e 

Pediátrica do 

Hospital 

Santa 

Catarina de 

Blumenau. 

125 

Pacientes 

pediátricos e 

Neonatos 
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4 2009 Enfermeiros OncologyNursingForum Prospectivo, 

longitudinal. 

Centro de 

câncer 

pediátrico no 

hospital 

infantil no 

sudeste dos 

Estados 

Unidos. 

27 pacientes 

pediátricos 

com câncer e 

121 

enfermeiros 

que 

participaram 

da 

intervenção 

educativa. 

5 2007 Enfermeiros PaediatricNursing Intervenção 

(Protocolo de 

utilização de 

CVC incluindo 

a PICC) 

UTI 

pediátrica de 

Birminghan. 

Enfermeiros 

 

Identificou-se que todos os autores dos artigos eram enfermeiros, os locais de estudo 

foram hospitais de diferentes localidades. Em relação aos sujeitos dos estudos, dois trouxeram 

o enfermeiro como participante da pesquisa; dois os pacientes pediátricos; e um artigo os 

enfermeiros e pacientes pediátricos. Verificou-se que esta temática vem sendo discutida tanto 

nacional como internacionalmente e sendo publicada recorrentemente ao longo dos anos. 

Quadro 2: Cuidados de enfermagem para realização e manutenção do PICC. 

Artigo Cuidados de enfermagem com PICC 

1 Os enfermeiros tem que ter uma preparação para realizar os curativos dos 

CVCs; 

A realização do curativo tem que ser feita com um kit que contenha: uma 

máscara, um par de luvas esterilizadas, um aplicador de 3 ml de gluconato 

de clorexidina 5 %,  uma compressa estéril e 2 pacotes de gazes.  

Os conteúdos dos kits não pôdem ser reutilizados;  

Clorexidina (CHG) deve ser utilizado para todos os pacientes 

independentemente da idade; 

Usar touca, avental, luva e máscara para realizar a colocação do cateter. 

2 Possuir respaldo científico necessário para a manutenção do cateter, 
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levando em conta o modo de aprendizado; 

Elaboração e uso de protocolos de inserção e retirada do PICC; 

Registro dessas intervenções. 

3 Uso de protocolo próprio de cuidados com o PICC; 

Realização de flush do cateter com solução salina (solução fisiológica a 

0,9%) a cada seis horas, após a administração de medicamentos e coleta de 

sangue, para prevenir formação de coágulos e fibrina; 

O dispositivo não suporta pressões de seringa menores que 10ml; 

Capacitação e educação permanente dos profissionais. 

4  Limpeza asséptica do tubo do cateter; 

Orientar os familiares acerca dos cuidados básicos com o PICC 

incentivando a serem defensores de seus filhos; 

Monitoramento frequente da corrente sanguínea, para evitar aparecimento 

de infecções; 

Coleta de swab sempre que houver secreção na inserção;  

Atenção nos seguintes fatores de risco: grau de neutropenia, uso de agentes 

imunosupressores, historia de infecção previa no local da inserção do 

cateter, estado nutricional, receber nutrição parenteral, principalmente 

lipídeos, administração de propofol, presença de exudato no curativo do 

cateter, integridade da pele no local prejudicada, sítios de infecção; 

Programa de atualização sobre os cuidados com a PICC para a prevenção 

de infecções além do ensino de técnica asséptica adequada. 

5 Lavagem eficaz das mãos antes e depois da manipulação do cateter; 

Desinfecção da pele em torno do cateter e do cateter com glutamato de 

clorexedine 0,5%, com álcool 70% na pele central em caso de falta utilizar 

iodopovidona; 

Realizar troca de curativo a cada 7 dias ou quando sujo; 

Uso de técnica asséptica e uso de luva estéril, avental, máscara e touca 

quando foi realizado a inserção; 

Uso de curativo TSP (tegaderm) que permite a evaporação da umidade 

cutânea além da inspeção visual local; 

Quando a integridade do tegaderm for comprometida pela presença de 
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hemorragia e/ou exudato se utiliza gaze estéril, revisão diária do sítio de 

inserção. 

 

Em relação aos cuidados de Enfermagem em relação à PICC, considerados relevantes 

nos artigos científicos foram: utilização de um Kit de curativo descartável que contenha: um 

aplicador de glutamato de clorexidina 5%, um par de luvas estéreis, 1 compressa estéril e 2 

pacotes de gaze
8
. A inserção do cateter poderá ser realizada á beira do leito sem necessidade 

de procedimento cirúrgico, com utilização de anestesia local. Devem-se registrar os cuidados 

relacionados à PICC, além das alterações observadas
9
.  

Deve-se realizar a infusão de soro fisiológico a 0,9% a cada 6h no cateter e após a 

administração de medicamentos e coleta de sangue, procedimento fundamental para 

prevenção de coágulos e fibrina. Não utilizar seringas menores de 10ml, pois o dispositivo 

não suporta pressões inferiores 
10

. Realizar a limpeza asséptica do cateter e a orientação dos 

familiares por meio de um folheto explicativo sobre os cuidados básicos com a PICC 

incentivando-os a supervisionar todas as condutas realizadas em relação à criança. Realizar 

monitoramento da corrente sanguínea para evitar o aparecimento de infecções, coleta de swab 

sempre que houver secreção na inserção do cateter
11

.  

Atentar para os seguintes fatores de risco: grau de neutropenia, uso de agentes 

imunosupressores, história de infecção previa no local da inserção do cateter, estado 

nutricional, recebimento de nutrição parenteral, principalmente lipídeos, administração de 

propofol, presença de exudato no curativo do cateter, integridade da pele local prejudicada, 

sítios de infecção
11

. Realizar lavagem eficaz das mãos antes e depois da manipulação do 

cateter. Utilizar glutamato de clorexedine 0,5% ou álcool 70% na pele central. Em caso de 

falta utilizar iodopovidona 
12

. 

Utilizar como medidas assépticas: o uso de luva estéril, avental, máscara e touca 

quando foi realizada a inserção do cateter. Utilizar curativo TSP (tegaderm) que permite a 

evaporação da umidade cutânea alem da inspeção visual local. Quando a integridade do 

tegaderm for comprometida pela presença de hemorragia e exudato utilizar gaze estéril e a 

revisão diária do curativo. Elaborar protocolos de inserção, manutenção e retirada do cateter e 

realizar capacitação e educação permanente dos profissionais que o manipulam. Participar de 

programas de intervenção com os enfermeiros para a atualização sobre os cuidados com a 

PICC e para a prevenção de infecções, além do ensino de técnica asséptica adequada
12

. 
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DISCUSSÃO 

Constatou-se que a segurança e durabilidade deste cateter é superior aos demais, 

proporcionando ao paciente uma maior comodidade, evitando sua substituição em curto prazo 

e dispensando procedimentos cirúrgicos, além de diminuir os riscos de infecção. Evidenciou-

se nos artigos estudados a necessidade de capacitar e educar, continuadamente, o profissional 

enfermeiro para realizar a inserção do PICC, pois esse procedimento possui algumas 

especificações, fazendo-se indispensável um treinamento, para que seja adquirida a técnica 

asséptica adequada tanto na instalação, quanto na manutenção desse cateter, reduzindo assim 

possíveis complicações.  

Além da construção de um protocolo, com o intuito de facilitar e qualificar a 

assistência prestada ao paciente com PICC, padronizando os cuidados é importante registrar 

as condutas e observações realizadas para o controle da equipe sobre e os principais métodos 

para a manutenção do PICC. Portanto, para obter uma boa utilização do PICC, é necessário 

esclarecer as dúvidas dos profissionais de saúde, fazendo-se necessário um trabalho de 

educação continuada e a implantação de rotinas especificas que devem ser conduzidas pelo 

enfermeiro qualificado. Profissional esse, responsável pela vigilância continua para a detecção 

de qualquer alteração que possa surgir.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Evidenciou-se que a discussão acerca dos cuidados com a PICC são atuais e uma 

preocupação tanto dos enfermeiros brasileiros como de enfermeiros de outros países. Por ser 

uma tecnologia benéfica para o paciente deve ser apreendida pelo enfermeiro que precisa 

habilitar-se tanto para a passagem do PICC como para sua manutenção de forma segura. Os 

estudos evidenciam que a adoção de medidas preventivas reduzem o índice de complicações 

relacionadas à PICC, portanto é necessário sensibilizar os profissionais envolvidos a 

buscarem  qualificação e padronização de condutas que proporcionem uma assistência segura 

e de qualidade ao paciente. 

 

IMPLICAÇOES/ CONTRIBUIÇOES PARA A ENFERMAGEM 

Este estudo visa realizar melhorias no cuidado de enfermagem ao paciente com PICC, 

mediante a adoção de condutas indicadas pelos artigos científicos, além de demonstrar sua 

importância para a instrumentalização das práticas de enfermagem baseadas em evidencias. 
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RESUMO:Objetivou-se apresentar um relato de experiência acerca dos ações desenvolvidas 

pelo enfermeiro em um Centro de atenção psicossocial de álcool e outras drogas no município 

de Rio Grande/RS/Brasil. Trata-se de um relato de experiência realizado a partir do trabalho 

desenvolvido neste serviço entre junho de 2011 a abril de 2012. Verificou-se que o enfermeiro 

precisa dominar o conhecimentos sobre a dependência química e sua interação com o 

dependente químico, sua família e a comunidade para integrar a equipe multiprofissional. Este 

conhecimento se faz presente em várias atividades desenvolvidas como a consulta de 

enfermagem, os grupos terapeuticos, orientações sobre as medicações, as Visitas 

Domiciliárias, e as atividades administrativas. Conclui-se que o trabalho do enfermeiro é 

imprencidível para o tratamento da depêndencia química, assistindo o dependênte quimico e 

seu familiar a superar os momentos de dificuldade que poderão surgir com o tratamento, 

vislumbrando a  integralidade e a qualidade da assitência. 

DESCRITORES: Papel do Profissional de Enfermagem; Dependência Química; 

Enfermagem. 

 

ABSTRACT: This work presents an experience report about actions taken by nurses in a 

psychosocial care center for alcohol and other drugs in the city of Rio Grande / RS / Brazil. 

This is an experience report made from the work of this service from June 2011 to April 2012. 

It was found that nurses need to master the knowledge of a chemical dependency and its 

interaction with the addict, his family and the community to join the multidisciplinary team. 

This knowledge is present in various activities such as nursing consultation, therapeutic 

groups, guidance on medications, home visits, and administrative activities. It is concluded 

that the work of nurses is imprencidível for the treatment of addiction, watching the addict 
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and his family to overcome moments of difficulty that may arise with the treatment, seeing 

the completeness and quality of assistance. 

KEYWORDS: The Role of the Professional of Nursing; Chemical Dependence; Nursing. 

 

INTRODUÇÃO 

Observa-se que a dependência química tem mostrado-se como  grade problema social 

a ser enfrentado pelas famílias, dependente químico e profissionais da saúde. Durante a 

realização do estágio curricular, por visualizar que as questões que envolvem o uso de drogas 

são uma constante em todas as estancias da saúde optamos pela realização das práticas 

assistenciais em um Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (Caps ad), 

sendo que a droga mais presente em uso pelos dependentes, no momento, é o Crack. O uso do 

crack no Brasil tornou-se um problema de ordem pública, ressalta-se o impacto nos serviços 

de saúde que precisam adaptar-se a esta nova realidade e da família do dependênte químico 

que precisará mover forças no sentido de auxiliar seu familiar no tratamento
 1

. 

O impacto da dependência química tem mostrado suas conseqüências para a sociedade 

em geral. Chegando a ser descrito como uma epidemia mundial que interfere em diferentes 

contextos sociais, uma requerindo ações não apenas dos profissionais da saúde, mas, medidas 

governamentais, com políticas e estratégias que dêem subsidios para o manejo desta 

problemática 
2
.  

Frente a esta problemática há a necessidade de um espaço que atenda a demanda da 

população, assim, são surgem o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que visa o 

atendimento fora do ambiente hospitalar, sendo referência no tratamento de transtornos 

mentais
3
. O CAPSad propõe mudanças no projeto de trabalhocom foco na reabilitação 

psicossocial e na redução de danosnuma perspectiva de integralidade eatendimento 

individualizado. Além de alterações na organização do serviço onde o tratamentos e as 

açõesvisando o mesmo envolvem uma equipes multiprofissional, odependente químico, sua 

família e a comunidades 
4
.  

Através da Portaria n° 336/GM, de fevereiro de 2002, foi regulamentado o 

funcionamento dos CAPS e determinado que este serviço de atendimento de pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com capacidade para 

atendimento em municípios com população superior a 70.000. Tendo em sua equipe 

multiprofissional, no mínimo, um médico psiquiatra, um enfermeiro, um médico clínico, 

quatro profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, 

assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 
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necessário ao projeto terapêutico; seis profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão 
5
. 

Visto a especificiidade do serviço há a necessidade de profissionais da saúde que 

compreendam os aspectos que circundam a depêndencia auxiliando as famílias e os 

dependentes químicos a manejar a dependência química estabelecendo um plano terapêutico 

que una tanto o dependente químico, quanto sua família. Esta precisar ser apoiada e cuidada, 

assim, os profissionais, especialmente os da enfermagem, podem aproximar-se das famílias, 

objetivando instrumentalizá-la, compartilhando estratégias de enfrentamento dos problemas 

que certamente surgiram e/ou surgirão construindo um vínculo saudável entre dependente 

químico, família e profissionais da saúde 
6
.  

 Para que as diferentes etapas do tratamento do dependente químico sejam realizadas 

com sucesso, se faz necessário o trabalho de uma equipe multidisciplinar. Nesta encontramos 

o profissional enfermeiro, que detém conhecimento teórico/prático de extrema importância no 

tratamento desses pacientes, seja dos aspectos fisiopatológicos, bem como as subjetividades 

desses dependêntes químicos. O enfermeiro a partir de seu conhecimento cientifico e a sua 

articulação junto a equipe multiprofissionas é capaz de criar estratégias junto ao dependente 

químico e sua família de forma individualizada que sejam eficazes na abordagem da 

dependência química 
7
. 

O enfermeiro além do conhecimento sobre o paciente e sua patologia, consegue 

manter uma vínculos de caráter profissional estreito com estes depêndentes químicos 

viabilizando um cuidado individual e humanizado, uma vez que ele consegue através de seu 

conhecimento sobre as facilidades e/ou dificuldades que estes possui criando um plano 

terapeutico de acordo com as possibilidades e limitações que o depêndente químico e família 

apresentam. Assim, os novos modelos assistenciais disponíveis à Enfermagem, nessa área, 

objetivam promover iniciativas no âmbito comunitário bem como na assistência quanto à 

família e grupos específicos 
8
.  

Neste sentido, a questão que norteiou este estudo foi: Qual as ações desenvolvidas 

pelo enfermairo na equipe multiprofissiona de um Centro de atenção psicossocial de álcool e 

outras drogas.  
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OBJETIVO 

Apresentar um relato de experiência acerca dos ações desenvolvidas pelo enfermeiro 

em um Centro de atenção psicossocial de álcool e outras drogas no município de Rio 

Grande/RS/Brasil. 

 

 METODOLOGIA 

 Trata-se de um relato de experiência realizado a partir dos vivências de acadêmicas do 

nono semestre do curso de enfermagem durante o estágio curricular em um Centro de 

Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPSad) no município de Rio Grande/RS, no 

período de junho de 2011 a abril de 2012. Estas acompanharam as atividades juntamente com 

o enfermairo deste serviço desenvolvendo as ações de responsabilidade do mesmo.   

 

 RESULTADOS 

 O estágio no CAPSad do municipio de Rio Grande/RS/Brasil nos propiciou observar 

diversos aspectos deste serviço. Verficarmos, principalmente, que o enfermeiro, para 

desenvolver suas funções de cuidado, precisa dominar uma gama de conhecimentos sobre a 

patologia da dependência química, além de sua interação com o dependente químico, sua 

família e a comunidade. 

 Sobretudo, para ser enfermeiro atuante na saúde mental, há a necessidade de despir-se 

da visão pejurativa da dependência química e visualizar essa como uma doença crônica que 

acarreta um grande sofrimento tanto para o dependente químico, como para os que convivem 

com o mesmo. Há a necessidade de constantemente qualificar-se visto os novos paradigmas 

sobre a dependência quimica compreendendo suas nunces sendo um preditor de uma 

assistência qualificada além de potencializar o processo de reabilitação concebendo, pouco a 

pouco, autonomia ao dependente químico
9
. 

 Em várias instancias observa-se o desenvolvimento de ações do enfermeiro neste 

serviço, como por exemplo a consulta de enfermagem, no qual se dá o primeiro contato do 

dependente químico com o CAPSad. Neste momento, são coletadas informações sobre a 

história de vida deste, a dendência química e seu possivel tratamento. Sendo, assim, este 

momento apresenta-se determinante para a consolidação da aderência do paciente ao serviço e 

ao tratamento e à formação do vínculo deste com o enfermeiro com que o acolhe.  

 Após este primeiro contato com o dependente químico busca-se inserir pelo menos um 

familiar do dependênte químico no plano terapêutico. Deste forma, ambos são encaminhados 
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para um grupo de apoio chamado de Grupo de Acolhimento, no qual o enfermeiro como 

coordenador fornece orientações sobre o funcionamento do serviço, buscando esclarecer 

dúvidas e sensibilizar a família de sua importância no tratamento do dependênte químico. 

 Com a finalização deste encontro no Grupo de Aconlhimento, após conhecer as 

caracteristicas dos pacientes e suas possibilidades terapeuticas, o enfermeiro elabora um plano 

terapêutico. O dependente químico que possui caracteristicas para terapia de grupo é 

encaminhado, de acordo com suas caracteristicas individuais, para os demais grupos 

existentesdentro do CAPS ad como o Grupo de Prevenção e Recaída, Grupo de Alcolistas, 

Grupo de Mulheres, Grupo de Apoio, coordenados por psicólogos e, Grupo de Manutenção 

sob resposabilidade do enfermeiro e assistente social. Os dependeêntes químicos que por 

algum motivo não desejam realizar a terapia de grupo ou que não possuem condições de 

eficaia neste tipo de abordagem são encaminhados para atendimentos individuais com os 

psicologos que atenderão as necessidades individuais deste. Os famíliares que participam do 

plano terapeutico são dirigidos ao Grupo de Familiares.  

O Grupo de Familiares foi criado com o objetivo de atender às necessidades dos 

familiares bem como foi utilizado como uma estratégia de inserir a família no serviço 

buscando, desta forma, melhorar a adesão dos dependentes químicos no tratamento. Trata-se 

de um espaço de troca de experiências onde os familiares conseguem expor seus medos e suas 

angústias, sendo que muitos verbalizam até mesmo culpa pela dependência química do 

familiar. Neste tipo de abordagem terapeutica os familiares tem a possibilidade de apoiar-se, 

compartilhar experiências, bem como os profissionais podem fornecer orientações e 

esclarecer o familiar quanto às situações da vida cotidiana
10

, além do profissional poder saber 

informações preciosas sobre como o dependênte químico está conseguindo desenvolver o 

tratamento. Desta forma, neste ambiente o enfermeiro pode trabalhar diversas questões com o 

objetivando auxiliar os familiares no manejo com o dependente químico e seu dependência. 

Uma das ações exclusivas do enfermeiro são as orientações sobre as medicações 

prescritas pelo Psiquiatra do serviço, bem como sua dispensação no serviço. O enfermeiro por 

possuir formação que possibilita orientar o dependênte químico nos cuidados com a 

medicação e como a administra-la. Além de fazer o pedido e controle do estoque das 

medicações no serviço, que em sua maioria são controladas. Os dependêntes químicos 

atendidos no CAPSad, recebem as medicações, que trata-se de parte importânte de seu plano 

terapeutico, via prefeitura municipal de sem nenhum custo facilitando a aderência ao 

tratamento. 
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 Além de todas as ações apresentadas, o enfermeiro ainda realiza as Visitas 

Domiciliárias. Essas tem a finalidade de estabelecer a busca ativa dos dependentes químicos  

afastados do tratamento podendo visualizar durante sua realização a realidade social do 

dependente químico, fazendo o levantamento das ações possiveis para que este retorne ao 

serviço e consequentemente ao plano terapeutico. Assim, o enfermeiro busca, mediante a 

visita domiciliária dar continuidade a assitência prestada ao dependênte químico, sendo esta 

uma extenção do CAPSad, estreitando os laços entre o serviço e o dependente químico. 

 O enfermeiro não realiza apenas as atividades assitenciais de sua competência,  

assume também as responsabilidades de caracter administrativo como o levantamento da 

produtividade da equipe multiprofissional, pedido de materias de consumo e medicamentos. 

Também, realiza, junto com os demais membros da equipe multiprofissional, a discussão dos 

casos clínicos, intercambiando informações e estabelecendo um consenso sobre a conduta 

terapeutica aser seguida de forma coerente vislunbrando garantir a aderência do dependênte 

químico e sua família ao serviço. 

  

 CONCLUSÃO 

O estudo apresententou um relato de experiência acerca dos ações desenvolvidas pelo 

enfermeiro em um Centro de atenção psicossocial de álcool e outras drogas no município de 

Rio Grande/RS/Brasil. A metodologia empregada possibilitou-nos constatar que o enfermeiro 

dentro do CAPSad realiza diversas atividades objetivando a melhoria na qualidade da 

assistência prestada ao dependente químico e seu familiar. Ao observar as ações do 

enfermeiro visualizou-se o amplo conhecimento necessário para prestar um cuidado de 

qualidade, além da necessidade de sobrepujar preconceitos e estigmas que a doença da 

dependência química possa carregar. Verifica-se que as ações do enfermeiro voltam-se 

principalmente para o cuidado direto do dependênte químico e seu familiar concentrando-se 

nas consultas de enfermagem, grupos terapeuticos , orientações para o usa de medicação 

controlada e visitas domiciliares, além de ações de cuidado indireto ao realizar as ações 

administrativas do serviço.  A dependência químoca trata-se de uma realidade obsevada em 

todos os contestos sociais e crescente na sociedade, desta forma, faz-se necessário cada vez 

mais profissionais praparados, e em contante atualização sobre o tema, para atuar na área da 

saúde mental dentro da equipe multiprofissional do CAPSad. Conclui-se, assim, que o 

trabalho do enfermeiro é imprencidível para o tratamento da depêndencia química, assistindo 

o dependênte quimico e seu familiar no CAPSad a superar os momentos de dificuldade que 
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poderão surgir com o tratamento, vislumbrando a  integralidade e a qualidade da assitência, 

além de  e para a proporcionar um cuidado holistico e humanizado. 
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RESUMO: O crescente número de publicações de pesquisas em saúde nos países da América 

Latina, inclusive no Brasil, tem evidenciado a ampliação da produção científica proveniente 

da enfermagem. No entanto, verifica-se que esta produção enfrenta desafios para se 

consolidar e contribuir na aplicabilidade assistencial, levando-se em conta a perspectiva 

teórica, o impacto da produção e as propostas apresentadas. Objetivando refletir sobre a 

importância da produção científica na assistência direta aos pacientes, realizou-se uma 

reflexão crítica, partindo da analise dos textos completos publicados nas bases de dados 

LILACS, SCIELO e BIREME, que caracterizassem a trajetória da produção científica na 

Enfermagem nos últimos dez anos. A busca do conhecimento torna-se necessária na 

sustentação teórico-científica das práticas para que atendam os interesses e necessidades da 

população.  O reconhecimento profissional da enfermagem, depende do embasamento teórico 

que a pesquisa em saúde proporciona, firmando a Enfermagem como profissão técnico-

científica. 

DESCRITORES: pesquisa, produção cientifica, enfermagem. 

 

ABSTRACT: The increasing number of publications of health research in Latin American 

countries, including Brazil, have shown the expansion of scientific production from nursing. 

However, it appears that this production is facing challenges to consolidate itself and 

contribute to the applicability care, taking into account the theoretical perspective, the impact 

of production and the proposals. Aiming to reflect on the importance of scientific output in 

direct assistance to patients, there was a critical reflection, based on the analysis of the full 

texts published in the LILACS database, SCIELO and BIREME, which characterize the 

trajectory of scientific production in nursing over the last ten years. The search for knowledge 

becomes necessary in support of the theoretical and scientific practices to meet the interests 

and needs of the population. Professional recognition of nursing depends on the theoretical 

framework that provides health research, establishing nursing as a profession technical and 

scientific. 

KEYWORDS: research, production, scientific, nursing. 
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INTRODUÇÃO  

O crescente número de publicações de pesquisas científicas das ciências da saúde nos 

países da América Latina, inclusive no Brasil, tem evidenciado a grande evolução da 

produção destinada a essa área do conhecimento, podendo-se destacar, em especial, a 

publicação realizada pela enfermagem. No entanto, enfocando especialmente nas produções 

da enfermagem, pode ser percebido que sua consolidação enfrenta desafios para que 

efetivamente venha a contribuir na aplicabilidade assistencial, ultrapassando os limites 

teóricos 
1
. 

Atualmente, para que o conhecimento construído reflita em real aplicabilidade na 

prática assistencial, os profissionais de enfermagem necessitam de ambientes propícios para o 

desenvolvimento de projetos científicos. Dessa forma, métodos adequados e maior tempo para 

o desenvolvimento de atividades de pesquisa tornam-se cruciais
2
. 

Com a finalidade de tornar os projetos de pesquisa uma realidade, foi criado em 1951 

o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Esta organização destinou ao longo do tempo, 

bolsas de estudos aos alunos engajados em projetos de pesquisa científica, incentivando 

assim, a produção de conhecimento
3
. Historicamente, a produção cientifica da enfermagem 

brasileira ganhou destaque a partir da década de 70, quando foram criados os primeiros cursos 

de pós-graduação strictu sensu em enfermagem no Brasil, resultado do avanço dos cursos de 

enfermagem em nível superior e da reforma universitária de 1968 
4
.  

Ainda neste período, como resultado dos esforços para que fossem desenvolvidas 

atividades de pesquisa durante a formação acadêmica, verificou-se um aumento significativo 

na produção científica da enfermagem. O ponto alto desta produção foi a criação do curso de 

Doutorado em Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP 
5
. 

Entre os objetivos da Reforma Universitária (1968), indicando-se a institucionalização 

da pós-graduação e do incentivo a pesquisa, também pode ser destacado o incentivo a 

formação de professores para a graduação, preparando os profissionais de enfermagem para 

atuar em órgãos públicos e privados e dar incentivo aos estudos e as pesquisas desenvolvidas 

no país 
5
. 

A competência técnico-científica de cuidar no processo saúde e doença e no contexto 

social requer a construção de conhecimentos específicos necessários para aprimorar o 

processo de formação dos enfermeiros; incentivando os alunos e envolvendo-os nas atividades 

de pesquisa e extensão; estimulando-os a participar dos grupos de pesquisa das universidades 

com o intuito de atender às demandas da sociedade 
6
. Dessa forma, com o crescimento da 



 

126 
 

enfermagem neste período, eleva-se a necessidade de qualificação dos seus profissionais, 

desenvolvendo-se para suprir essa lacuna, diversas pesquisas de cunho teórico objetivando dar 

o embasamento científico necessário a profissão. Tal necessidade incentivou as universidades 

a investirem na formação científica dos graduandos, capacitando-os para melhorar a qualidade 

de atendimento à população
5
. 

A Enfermagem, como campo de saber e de prática em diferentes contextos políticos e 

históricos, apresenta grandes diversidades na forma como se organiza, procurando construir 

para si instrumentais teóricos e técnicos próprios 
7
. Diversos tipos de pesquisa foram 

utilizados em busca de um método mais adequado à realidade da profissão, entre eles, 

podemos citar nos primórdios da pesquisa dos anos 70, a leitura de trabalhos: 

Em uma investigação, para identificar os fatores incentivadores e 

desencorajadores para a utilização de pesquisas na enfermagem, as 

atividades de pesquisa desenvolvidas pelos enfermeiros e que 

obtiveram maior frequência foram a leitura dos estudos, seguida pelo 

intercâmbio de informações entre os profissionais, mais do que a 

implementação dos resultados de pesquisas 
2:693

. 

 

Historicamente, a enfermagem tem se organizado de forma diferente de acordo com o 

contexto em que está inserida, o que parece dificultar muitas vezes, a padronização do 

cuidado, uma vez que diversas  sustentações teóricas são utilizadas em múltiplos contextos de 

atuação.A produção científica de enfermagem permite a ligação destes contextos, 

autenticando os múltiplos fazeres, aproximando as pesquisas e fundamentações teóricas da 

assistência de enfermagem
 8

. No entanto, a pesquisa para ser eficaz precisa de subsídios, o que 

se torna-se uma dificuldade permanente, uma vez que os recursos geralmente são advindos de 

agências de fomento à pesquisa e participação competitiva em editais destas instituições 
3
. 

Este trabalho teve por objetivo realizar uma reflexão acerca do papel da produção 

cientifica de enfermagem nos dias atuais. Ainda, propõe-se a refletir se a pesquisa de 

enfermagem realmente é realizada para resolver os problemas que surgem na prática 

cotidiana, assim como para aprofundar conceitos; colaborar com a qualidade da assistência; 

fundamentar a prática ou simplesmente para delimitar o conhecimento adquirido e distinguir a 

enfermagem das outras profissões da área da saúde 
9
. 

 

 A importância da produção científica na graduação 

As pesquisas da enfermagem contribuem gradativamente para o reconhecimento 

profissional e para a consolidação da profissão como ciência, tecnologia e inovação. 
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Associado a esse fato, o ensino nos níveis de graduação e pós-graduação, está voltado para 

uma prática de cuidado responsável com a vida e saúde do cidadão, visando a promoção do 

seu viver em melhores condições de saúde 
10

.   

As escolas de enfermagem incentivam os profissionais, a partir da graduação, até o 

mestrado e ao doutorado, a dar ênfase a produção científica. Já na graduação, a iniciação 

científica permite ao discente de enfermagem aprender noções teóricas e metodológicas de 

pesquisa, buscando desenvolver o pensar crítico e o espírito questionador. Sua execução 

objetiva encurtar o tempo futuro em cursos de mestrado e doutorado, dando sustentação para a 

continuidade dos estudos nos programas de pós-graduação 
4
. 

Na busca da construção do conhecimento em enfermagem, torna-se necessário que se 

tenha sustentação teórico-científica para que as práticas atendam aos interesses e necessidades 

de saúde da população, considerando a inserção socioambiental da assistência e a 

implementação de novas tecnologias de enfermagem, como condições inerentes à qualidade 

de vida e saúde da população. 

Há um relevante corpo de conhecimentos já existente e 

permanentemente sendo produzido para trazer respostas às 

problemáticas que cotidianamente emergem da prática da 

enfermagem, das implicações deste trabalho para o processo de viver 

e morrer dos sujeitos 
11:166

. 

 

 A sociedade não é estática, e essa dinâmica faz com que a produção científica leve em 

consideração o momento histórico, as mudanças que ocorrem e a ordem do tempo. Esse 

processo reflete o nível de intelectualidade e profissionalismo do contexto onde acontece a 

produção do conhecimento 
8
. 

 

O Reflexo da Produção Cientifica na Prática da Enfermagem 

Acreditando que a busca por soluções criativas e novas alternativas de produção de 

saberes caracterizam o avanço da produção cientifica na enfermagem, entende-se que 

iniciativas dessa natureza colaboram na construção do conhecimento, favorecendo a reflexão, 

estimulando novas abordagens, possibilitando, assim, a melhoria da assistência à população. 

O impacto e benefício social e econômico das produções aplicadas na prática da enfermagem 

ainda mostra-se como um grande desafio para os pesquisadores, verdadeiros gerentes das 

práticas investigativas
10

. 

Os resultados das produções científicas somente são conhecidos e utilizados nas 

práticas quando vinculadas a revistas especializadas, as quais são veículos importantes de 
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divulgação do conhecimento produzido. Diante deste contexto, considerando a publicação dos 

resultados como apenas uma das etapas do processo da produção do conhecimento, é 

imprescindível que sejam implementadas estratégias voltadas à formação profissional, a 

produção das pesquisas e a divulgação expressiva dos resultados 
12

. 

A produção de conhecimentos avança apoiada pelo olhar da 

interdisciplinaridade, intersetorialidade e da complexidade, com ganhos ou 

retornos significativos para as necessidades sociais ou impactos internos, 

regionais, nacional e internacional na medida em que cresce o número de 

publicações de alto impacto, absorvidas e incorporadas na prática, 

disponibilizadas em periódicos da Área cada vez mais qualificados
  6:1

. 

 

Apesar do grande avanço da pesquisa científica na área de enfermagem, devemos 

refletir, de que forma os resultados destes projetos estão sendo utilizados na prática 

assistencial da saúde da população?O esforço conjunto de docentes e graduandos na 

(re)construção de saberes voltados ao cuidado do ser humano,  enfatizando a necessidade de 

ampliar as potencialidades dos graduandos, vem sendo incorporada na prática, gerando 

novas condutas na prática assistencial? 

Analisando a situação do ensino de Enfermagem, acredita-se que a pesquisa cientifica 

na graduação ou nos programas de pós-graduação precisa ter seu foco direcionado e sua 

publicação ampliada, deixando de ser apenas informativa para tornar-se construtiva, sendo 

base de sustentação da evolução científica da enfermagem. 

Neste ínterim, há que se refletir para quem é destinado os estudos que são produzidos 

na formação dos enfermeiros. Uma investigação científica pertence a todos aqueles que 

poderão utiliza-la para a melhoria das condições de saúde, educação e crescimento intelectual 

da comunidade. Sendo a enfermagem uma profissão de caráter prático não se admira o fato de 

que se busque realizar estudos nas áreas de atuação profissional, porém os resultados devem 

ser incorporados na prática em beneficio dos usuários assistidos. 

Para que a produção científica da enfermagem seja reconhecida, os pesquisadores 

precisam ainda enfrentar muitos desafios, como por exemplo atender a política do CNPq e dos 

outros órgãos que fomentam a pesquisa e aprovam os projetos, precisam também atender as 

necessidades e prioridades das agendas nacionais e a própria fundamentação da profissão na 

produção de um conhecimento específico. Ainda é importante que se impulsione o processo 

de internacionalização do conhecimento científico da enfermagem fortalecendo os periódicos 

nacionais
5
. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A enfermagem ao longo do tempo sofreu grandes modificações, baseando-se 

inicialmente no conhecimento empírico e subjetivo, com forte apelo e influência religiosa, 

passando a ancorar-se na cientificidade e na concepção de normas, premissas e conceitos, sob 

as quais os enfermeiros deveriam basear-se em suas práticas, surgindo assim, os primeiros 

pressupostos teóricos da profissão. A proposta de construir um conhecimento próprio 

sustentado pelas teorias de enfermagem, fez com que se impulsionasse a pesquisa na área da 

enfermagem, transformando a prática e fundamentando-a num conceito teórico-metodológico. 

 A formação acadêmica dos enfermeiros exige que se produza conhecimento para 

sustentação da prática. Porém, estas pesquisas muitas vezes ficam restritas aos profissionais 

em formação, abstendo os que aplicam o cuidado de participarem desta construção e do 

consumo da produção devido a dificuldade de acesso aos meios de divulgação das pesquisas. 

É preciso que a comunidade seja estimulada a consumir o conhecimento produzido, 

disseminando-o de forma que tenha aplicabilidade na prática. Certamente quando a 

comunidade profissional, acadêmica ou assistencial, tiver acesso aos resultados dos estudos 

realizados estes aparecerão na melhoria de vida da sociedade. 

 Embora a produção científica na enfermagem tenha avançado vertiginosamente, 

verifica-se que ainda há de se questionar se esta investigação está contribuindo para solução 

dos problemas de saúde vivenciados no cotidiano da profissão e se esta produção é consumida 

pela categoria, pois o foco da produção científica da enfermagem é, e sempre foi o cuidado. A 

aparente banalização da pesquisa e dos trabalhos científicos que por sua vez tornaram-se 

simples objetos de obtenção de títulos faz com que os periódicos sejam voltados a população 

acadêmica e não à assistencial. Neste contexto, observa-se ainda a demanda de enfermeiros 

assistenciais que procuram cursos de mestrado e doutorado para manter-se atualizados nos 

novos paradigmas da profissão e que isto colabore com a prática do cotidiano.  
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RESUMO: Objetivou-se conhecer as repercussões da cirurgia de estomização para o viver de 

seus portadores. Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa realizada 

entre os meses de agosto de 2011 e julho de 2012 no Serviço de Estomaterapia de um 

Hospital Universitário no sul do Brasil com 12 portadores de estomias cadastrados neste 

serviço.A coleta de dados deu-se através de entrevistas semiestruturadas sendo os dados 

analisados pela técnica de Análise Temática. Evidenciou-se que o diagnóstico da doença, a 

decisão pela cirurgia de estomização, as dificuldades de adaptação ao uso da bolsa coletora e 

o convívio com a sociedade geram estranheza, medo e sofrimento. Entretanto, superam as 

dificuldades na busca de viver com qualidade. Conclui-se que a estomização repercute 

fortemente no viver de seu portador. Assim, as enfermeiras precisam compreender e refletir 

sobre as nuanças de ser um portador de estomia auxiliando na reabilitação, adaptação e 

reinserção social deste. 

DESCRITORES: Estomia; Impacto Psicossocial; Enfermagem.  

 

ABSTRACT:Aimed to know the repercussionsof the surgery of the ostomyzation for the life 

of their carriers. This is a descriptive study with qualitative approach carried between the 

months of August 2011 and July 2012 in the Stomatherapy Service of a university hospital in 

southern Brazil with 12 patients with stomas registered this service. Data collection through 

semistructured interviews and the data were analyzed using thematic analysis. It is evident 

that the diagnosis of disease, the decision for the surgery ostomyzation, the difficulties of 

adapting to the use of the collection bag and the living together with the society generate 

surprise, fear and suffering. However, they triumphed the difficulties in the pursuit of quality 

living. It is concluded that the ostomization resonates strongly in living of the carriers. Thus, 

nurses need to understand and reflect about the nuances of being a carrier of ostomy assisting 

in the rehabilitation, adaptation and social reintegration of this. 

DESCRIPTORS:Ostomy, Psychosocial Impact, Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

O SE (SE) do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU) existe há 17 

anos. Objetiva, principalmente, o ensino do autocuidado e a melhoria da qualidade de vida de 

portadores de estomias e representa um espaço de referência onde são realizadas consultas de 

enfermagem nas quais a ênfase é na educação em saúde.  

Neste, o paciente recebe o material necessário para seu cuidado, além de participar de 

grupos de apoio, estimulando o convívio com outros pacientes, viabilizando a troca de 

experiências e o apoio mútuo entre os próprios pacientes. O SE oferece um espaço para o 

desenvolvimento do processo educativo necessário ao aprendizado do autocuidado e o 

fornecimento de todos os recursos necessários para o cuidado do portador de estomia
 1

. 

A estomização causa grande impacto no viver de seus portadores. Após o choque 

inicial a estomização traz consigo mudanças no seu cotidiano. Frequentemente, emergem 

momentos de depressão, muitas vezes prolongados, que dificultam o processo de aceitação da 

nova condição. Quase sempre a estomização é entrelaçada com a perda do prazer em 

atividades que anteriormente eram valorizadas, comprometendo a qualidade de vida de seus 

portadores. Estas mudanças dificultam a realização de ações de autocuidado.  

As vivências anteriores à doença e o processo de adoecimento, diversas vezes 

influenciam e orientam a conduta dos indivíduos para o processo de viver após a 

estomização
2
. Desta forma, o individuo necessita de um momento próprio para refletir e 

adaptar-se à sua nova condição de portador de estomia, condição esta que pode ser temporária 

ou definitiva
3
. 

Torna-se importante não direcionar as ações de cuidado apenas para a estomia, mas 

que seu portador seja visto como um todo. Como um ser completo, com seu físico, suas 

emoções, sua cultura, seu meio social. Que o enfermeiro dialogue, escute, olhe como um todo 

estabelecendo vínculo com o portador de estomia, dedicando tempo para esse favorecendo 

não apenas a interação e a relação de confiança entre estes, mas, também, o processo de 

aprendizagem deste sobre o que está ocorrendo em seu corpo e sua vida
3
. 

Nesse contexto, a questão que norteou este estudo foi: quais as repercussões da 

cirurgia de estomização para o viver de seus portadores? A partir desta objetivou-se conhecer 

as repercussões da cirurgia de estomização para o viver de seus portadores. O conhecimento 

gerado neste estudo poderá nortear o trabalho dos profissionais que atendem estes pacientes, 
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possibilitando a reflexão acerca do cuidado aos portadores de estomias de forma a auxiliá-los 

a vivenciarem o processo de estomização de forma menos traumática. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa realizada entre os 

meses de agosto de 2011 e julho de 2012 no SE de um HU no sul do Brasil com 12 portadores 

de estomias cadastrados neste serviço. Atenderam os seguintes critérios de inclusão: estarem 

cadastrados no SE, serem portadores de estomias há mais de um mês e apresentarem bom 

estado de saúde, estando lúcidos, orientados e comunicativos no momento da coleta dos 

dados. A coleta de dados deu-se através de entrevistas semiestruturadas sendo os dados 

analisados pela técnica de Análise Temática. 

Respeitou-se a resolução  196/96 no que tange os aspectos éticos  para pesquisa com 

seres humanos. Garantiu-se o anonimato dos participantes e suas falas foram identificadas 

com P seguido do número da entrevista. O projeto foi encaminhado  para o Comitê de Ética 

em Pesquisa Área da Saúde (CEPAS) da Universidade de Rio Grande - FURG. De posse do 

parecer favorável de número 39/2011iniciou-se a coleta de dados.  

 

RESULTADOS 

Receber a noticia que se está acometido por uma doença grave não é um momento 

fácil. E esse momento pode ser mais devastador quando vem seguido da necessidade de uma 

cirurgia mutilante como a estomização. Assim, observa-se o forte impacto da necessidade da 

cirurgia.  Evidenciou-se que, no primeiro momento este impacto pode ser manifestado pelo 

desejo de morrer. Entretanto, com o passar do tempo, percebem a cirurgia possibilitou-lhe 

estar vivo: 

Assim, no primeiro impacto foi quando disseram que eu ia colocar 

duas bolsas e tal eu fiquei [...] me deu vontade de morrer. Na hora tu 

ficas desesperado. Porque na hora tu pensa assim:_ Como vou fazer 

minhas coisas assim?Como vou viver assim? Acho que não dá mais. 

Melhor morrer.  (P8)  

 
Para mim saber que eu tinha que fazer essa cirurgia foi horrível. No 

inicio eu não queria fazer. Preferia morrer. [...] Pois eu tive um irmão 

que morreu com isso, Meu pai morreu com isso. Eu sei o que vou 

passar se operar. Então eu não quero mexer. Se fosse câncer eu não 

queria mexer. [...]. Ai fomos conversando e vendo que realmente era 

melhor ir enquanto eu estava inteira. Agora estou caminhando, estou 

falando, não sinto nada, não tenho dor. (P3) 
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Para mim foi difícil saber. Depois eu levei na boa fé. Comecei a sentir 

uma dor na perna. Ai fiz o RX e não deu nada. Fui a outros dois 

médicos e descobri que estava com câncer. Inclusive bem agressivo. 

Instalado no reto. [...] Ai fiz a biópsia e deu que era maligno. Tive que 

fazer a cirurgia. E levei na boa fé. Né? E vamos fazer, vamos fazer o 

mais rápido possível. Entrei na sala de cirurgia e ele disse se a 

colostomia estiver no lado esquerdo é permanente. Se tu acordares e 

estiver no lado direito tem reversão. A primeira coisa quando eu me 

acordei.  Acordei e estava no lado esquerdo foi uma tristeza. Tive um 

câncer muito agressivo. Fiquei condenado, mas graças a Deus ainda 

estou vivo. (P10) 

 

 Verificou-se que após o conhecimento do diagnóstico o paciente precisa decidir ou 

não realizar a cirurgia. Muitas vezes adiam a mesma na esperança de haver alternativa. 

Entretanto, a decisão por realizá-la é tomada na tentativa de viver com mais qualidade: 

 

Eu tinha que tirar quase todo o reto e ia ficar incontinente. Ia andar 

de fralda. Então prefiro colocar a bolsa né?!(P6) 

 

Fiquei meio triste, mas fazer o que, tinha que fazer. Minha mãe 

mesmo disse que tinha que fazer e que quanto mais tempo deixa-se 

que ia ser pior. Quando vê ia ficar aumentando e aumentando a 

infecção. E quando vê uma coisa simples fica pior. Aí, botei. Botei na 

esperança de viver e de ter uma qualidade de vida melhor. (P12) 

 

A cirurgia ia ser pela manhã então passei toda a noite pensando: 

_Como vou desistir se tenho um filho para criar de um ano e pouco, 

minha esposa, minha casa, as coisas da gente. E eu digo:_ Não, não 

vou desistir nada, vai ser com bolsa. Ai foi. Desde ai comecei a me 

motivar. Acabou que acabei tirando de letra. Não tem problema 

nenhum. (P8) 

 

 Passado os primeiros momentos da estomização, mesmo os pacientes que teriam 

alguma chance de reverter a estomia diversas vezes optam por continuar estomizado visando 

uma melhor qualidade de vida: 

 
[...] o que sai na bolsa eu tenho controle hoje. Vai sair sem controle 

pelo ânus [...] Agora pouco falei com a médica que me atende. Só que 

o que tenho [a bolsa] se não tiver, vou ter que usar fralda. Ai ela 

disse para mim fazer a opção. E eu disse: _ Não! Prefiro continuar de 

bolsa.  (P5)  

 
A médica me deu estas duas opções: ou eu deixaria passar o transito 

ali, só que poderia ser que eu ficasse incontinente, ou eu colocaria a 

bolsa definitiva. Ai eu disse para ela se eu tiver que colocar essa 

bolsa provisória e tiver depois que fazer novamente para ligar e der 

problema e eu ter que fazer cirurgia pra colocar outra bolsa já 

definitiva não quero. Acho melhor então já colocar direto. Ai eu ia 
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fazer três cirurgias no mínimo. De qualquer maneira eu já me 

conscientizei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que colocar ela. 

Mas eu fiquei com receio de que não desse certo e eu teria que fazer a 

definitiva três cirurgias depois. Ai fiz. (P6) 

 

 Mesmo que alguns pacientes consigam discutir, refletir e optar pela estomização, 

grande parte deles não possui essa chance submetendo-se a cirurgias de urgência numa 

eminente tentativa de salvar sua vida: 

 
Me disseram que eu teria que fazer uma cirurgia de urgência porque 

se ficasse mais um dia ele iria arrebentar e dar uma infecção 

generalizada. Então eu ia ter que fazer e fizemos. Fizeram a cirurgia 

e parecia uma balão saindo daqui. Tiraram todo o intestino grosso e 

parecia um pano puído assim. Ia arrebentar realmente. Estava 

transparente a parede do intestino. Foi ai que começou tudo. Isso 

tudo em 2003. (P8) 

 

Eu fiquei internado. Eu me senti mal quando soube. Passei dois dias 

de UTI, todo aparelhado. Não podia beber nada. Ai depois eu sai e fui 

para um quarto isolado, que eu fiquei uma semana. Padeci muito. 

Quando eu estava na UTI eu não entendia nada. Não me lembro de 

quase nada. Dá quarta cirurgia em diante sim. Quando caiu a 

infecção para dentro, mais ou menos um bisturi de profundidade, 

depois da quarta cirurgia que eu me senti melhor. Então, não tive 

opção. A cirurgia foi feita de urgência senão eu morria e, mesmo 

assim, foi ali ali. (P9) 

 

 Após a cirurgia de estomização, ainda no hospital, surgem as primeiras dificuldades 

desses portadores no enfrentamento da estomização. A presença do estoma e da bolsa coletora 

aderida a seu abdômen tornam o adoecimento e o processo cirúrgico objetivados exigindo 

esforço para sua adaptação e aquisição de habilidades para a realização do autocuidado: 

 
Eu tive o impacto ainda no bloco cirúrgico. Foi uma revolta muito 

grande. Eu não queria nem olhar. A tu tem que assimilar, ver. Custei 

a compreender que tu estás vivo por causa disso. (P5) 

 
Os primeiros dias foram meio difíceis. De adaptação porque eu não 

sabia como trocar. Como fazia. (P8) 

 

Os primeiros meses foram horríveis! Ai depois [...] com o tempo 

começou a melhorar. Conseguiu ficar normal. [...] Ah! Os primeiros 

dias foram xaropes. Até acostumar a lidar [...] né?!  (P2) 

 

 Verificou-se que a reação à estomização depende de vários fatores como a cultura, as 

experiências anteriores de vida de cada portador bem como do apoio recebido por este de sua 

família, amigos e equipe de saúde. No entanto, todos os participantes do estudo referiram 

medos relacionados a diversos aspectos como da falta dos materiais e equipamentos 
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necessários ao seu cuidado, medo de sofrer constrangimentos caso a bolsa estourasse, medo 

que o estoma feche, entre outros:  

 

Eu tinha muito medo que faltasse a bolsa. Hoje não, eu venho falo 

com a enfermeira e ela dá um jeito. Mas nunca me faltou. Porque no 

inicio eu recebia também por Porto Alegre num posto de saúde. E 

antes não tinha tabela. E como sabiam que eu morava aqui então me 

davam bastante. E quando eu estava no hospital eu pensava que teria 

que comprar essas bolsas e é muito caro! Só isso já facilita a nossa 

reabilitação, pois sem material como é que iria ser? (P4) 

 
Eu tinha medo de apertar ela e dela (bolsa coletora) estourar né? Ai 

tinha que trocar a roupa de cama [...] (P2)  

 

E quando acontece de estourar tenho que ir direto para o banho. 

Imagina isso fora de casa, não dá. Fiz a colostomia, mas vivo com 

medo. Medo que isso feche, que não funcione. Eu passo o dia em 

função disso revisando. (P3) 

 

 

 A estomização é um procedimento cirúrgico ainda pouco conhecido socialmente. 

Desta forma, saber que uma pessoa está estomizada pode gerar estranhamento e ações 

preconceituosas contra seus portadores, como evidenciam os depoimentos a seguir: 

 
Quando eu botei nós éramos 16 estomizados apenas, agora somos 

cento e tantos. Então, na época, isso era coisa muito rara. Eu chegava 

num banheiro público abria as calças e ficavam olhando: _ O que que 

é isso? Ai eu tinha que explicar. Mas nunca tive problema nenhum. 

(P4) 

 

E andava na avenida, na praia e as pessoas olhavam e atravessavam 

a rua: _ O cara está mal. [risos] Isso eu tive bastante. (P5) 

 

Uma vez fomos na minha mãe e tomamos muito chimarrão e ai 

quando eu estava na parada de ônibus senti que minha bolsinha 

começou a encher. Ai eu digo:_ Ah vou ter que esvaziar aqui mesmo. 

Mas ela foi para o outro lado da rua e disse: _ Eu não estou 

contigo!”. E eu fui atrás do poste. Ai passou um carro. Agora não 

ando muito pintando porque estou com um problema nos olhos, mas 

eu estava bem pintada de brinco grande. Passou um carro e ficou me 

olhando achando que eu era travesti. (P11) 

 

Eu fiquei com os exames comigo e não contei pra ninguém em casa. 

Um dia um amigo chegou na loja que eu trabalhava e eu estava 

chorando. E ele era aquele cara que ia tomar chimarrão comigo 

todos os dias. Ai naquele dia ele perguntou: _ O que houve? Queres te 

abrir comigo? E eu peguei o exame e mostrei pra ele e fiz o chimarão. 

Ele leu e disse: _ O que é isso? E eu disse:_ Tenho dois tumores no 

intestino e vou ter que operar. Ele foi embora e não tomou o 

chimarrão. Nunca mais apareceu. Esse foi o único problema que eu 
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digo assim que fiquei chateado. Me destruiu! Eu já estava sem chão 

imagina teu parceiro se levantar e ir embora assim. Isso é falta de 

informação, é ignorância. (P5) 

 

Antes de fazer eu já conhecia de uma parente que já tinha feito e eu 

demorei um pouco pra aceitar a ideia, pois eu já conhecia. Por causa 

do preconceito. As pessoas não aceitam, as pessoas não gostam, as 

pessoas vão me rejeitar, não vão gostar do cheiro, sempre tenho 

aquela desconfiança que está com cheiro. Tanto que eu não quis 

casar de novo. Até apareceu pretendente, mas imagina que eu ia 

casar com isso aqui. Capaz que um homem ia me querer, me aceitar 

com isso aqui. Eu aceitei a colostomia, eu vivo bem com ela. Mas 

socialmente não, eu criei tipo uma barreira. Eu sei que meus filhos 

não gostam da minha colostomia, acham ruim o cheiro.(P3) 

 

DISCUSSÃO 

Ao receber o diagnóstico e ser informado da necessidade da realização da cirurgia de 

estomização o futuro paciente, na maioria das vezes, vivencia sentimentos intensos de 

desorganização. A revolta, o inconformismo, e o constrangimento invadem o ser ao perceber-

se pertencente a um mundo especifico, como o dos portadores de estomia
 4

.  

Diversas vezes na eminência de salvar sua vida, o portador de estomia subordina-se às 

terapêuticas médicas da cirurgia e confecção da estomia, pois, é sua vida que está em jogo. 

Entretanto, necessitar da cirurgia de estomização, seja ela de natureza temporária ou 

definitiva, revela-se um momento de indecisão e sofrimento, muitas aceitando esta com 

resignação
5
. A partir da cirurgia de estomização passam a vivenciar grandes mudanças em 

suas trajetórias de vida
6
.  

Com a revelação do diagnóstico inicia-se um processo de questionamentos, entre o 

portador de estomia e o porquê da doença nessa etapa da vida 
5
.  A aceitação do diagnóstico e 

do uso da bolsa de coletora demandam do paciente forças para sobrepujar as diversas lutas 

que terá que enfrentar a partir desse momento, sejam do corpo doente ou de projetos que 

precisarão ser reformulados, adiados ou até mesmo interrompidos 
7
.  

As alterações no contexto social e em seus corpos afetam diretamente sua autoestima, 

bem como pode despertar o preconceito das pessoas que o rodeiam
 8

. Muitas vezes o portador 

de estomia sente-se diferente das outras pessoas, pois a bolsa coletora poderá fazer com que 

esse isole-se socialmente resignado-se a seus medos e sofrimentos 
9
.Desta forma, faz-se 

necessário que os profissionais da saúde percebam que o cuidado ao portador de estomia vai 

além do fornecimento de materiais e do ensino do manejo da bolsa coletora. Torna-se 

necessário propiciar a integração dos portadores, incentivando-os a ter uma vida social ativa, 

mesmo que com limitações além de combater os preconceitos disseminados na sociedade 
3
.  
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O portador de estomia poderá reagir de diversas formas a estomização. Sendo o apoio 

emocional aliado á educação em saúde estratégias que poderão auxiliar este em sua 

adaptação. As orientações para a saúde destes portadores mostram-se mais efetivas no período 

pré-operatório, onde há a formação do vínculo entre enfermeiro, portador de estomia e sua 

família, buscado que estes compreendam situação a fim adaptarem-se às mudanças que 

poderão surgir com a cirurgia de estomização 
6
.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do diálogo entre os sujeitos do estudo e os autores da área pode-se conhecer as 

repercussões da cirurgia de estomização para o viver de seus portadores. Os dados 

evidenciaram que a estomização causa forte impacto na vida de seus portadores. No primeiro 

momento este pode ser manifestado pelo desejo de morrer. Entretanto, com o passar do 

tempo, percebem que a cirurgia possibilitou-lhe estar vivo. Após o conhecimento do 

diagnóstico precisam decidir ou não realizar a cirurgia. Muitas vezes adiam a mesma na 

esperança de haver outra alternativa. A decisão por realizá-la é tomada na tentativa de um 

viver com mais qualidade. No entanto, grande parte deles submete-se a cirurgias de urgência 

numa eminente tentativa de salvar sua vida. 

 Após a cirurgia de estomização, ainda no hospital, surgem as primeiras dificuldades 

desses portadores no enfrentamento da estomização. A presença do estoma e da bolsa coletora 

aderida a seu abdômen tornam o adoecimento e o processo cirúrgico objetivados exigindo 

esforço para sua adaptação e aquisição de habilidades para a realização do autocuidado. 

Todos referiram medos relacionados a diversos aspectos como da falta dos materiais e 

equipamentos necessários ao seu cuidado, de sofrer constrangimentos caso a bolsa estourasse, 

de que o estoma feche, entre outros. Referiram que, por ser a estomização um procedimento 

cirúrgico ainda pouco conhecido socialmente, saber que uma pessoa está estomizada pode 

gerar estranhamento e ações preconceituosas contra seus portadores. 

Conclui-se que a cirurgia de estomização repercute fortemente no viver de seu 

portador. Desta forma, os profissionais da saúde, em especial as enfermeiras, precisam 

conhecer as nuanças de ser um portador de estomia para que a partir destas experiências 

possam prestar um cuidado individualizado onde a reabilitação e a reinserção social é o 

objetivo bem como uma adaptação menos traumática. 
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EXPERIÊNCIA. 



 

140 
 

 

Luana Amaral Mortola
1
; Eloisa da Fonseca Rodrigues

2
; Nara Beatriz Silveira 

3
; Bruna 

Pacheco 
3
; Bruna Zortea 

3
;  Jéssica de Cássia M. Almeida 

4
;Grace Kelly P. Santos

5
. 

 

RESUMO: Este texto é um relato de experiência das ações desenvolvidas no Projeto de 

Extensão "Sinaleira da amamentação: promovendo o aleitamento materno na maternidade do 

HU", vinculado ao Programa Viver Mulher, da Escola de Enfermagem, da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG). O projeto foi implantado em 2011 com o principal objetivo 

de promover uma prática educativa com gestantes e puérperas da maternidade do Hospital 

Universitário (HU), do município do Rio Grande/RS, com vistas a estimular o aleitamento 

materno e reduzir os índices de desmame precoce. Dentre as ações desenvolvidas apresenta-se 

o auxílio às puérperas no processo de aleitamento associado a comunicação entre a equipe 

materno-infantil da unidade. A amamentação é avaliada pelos membros do projeto e pela 

equipe da unidade por meio da utilização de critérios baseados nas cores vermelho, amarelo e 

verde, de forma similar à sinaleira de trânsito. Essas ações vêm auxiliando as mulheres no 

processo de aleitamento. 

DESCRITORES: Enfermagem; Aleitamento materno exclusivo; Amamentação 

ABSTRACT: This text describes an experience with actions that were carried out in an 

extension project entitled “Breastfeeding traffic light: promoting breastfeeding in the 

maternity ward at the University Hospital”. It is part of Viver Mulher, a program developed by 

the Nursing School at the Universidade Federal do Rio Grande. This project, which was 

implemented in 2011, has aimed at promoting educational practices with pregnant women and 

puerperas in the maternity ward at the University Hospital (UH) in Rio Grande, RS, Brazil, so 

that breastfeeding can be stimulated and early weaning rates can be decreased. Actions 

comprise help to puerperas in the process of breastfeeding associated with communication 

with the team in charge of mothers and their children in that unit. Breastfeeding is evaluated 

by the members of the project and by the team of the unit with the use of criteria based on the 

colors of a traffic light: red, yellow and green. These actions have helped women’s 

breastfeeding processes. 

DESCRIPTORS: Nursing; Exclusive breastfeeding; Breastfeeding 

 

1. INTRODUÇÃO 

O ato de amamentar é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de 

promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. 

Recomenda-se o aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo até os seis 
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meses de vida da criança
1
.O ato de amamentar vai muito além de alimentar o lactente. É um 

processo de envolvimento entre mãe e filho, capaz de repercutir em todo o crescimento da 

criança, auxiliando o estado nutricional, contribuindo assim, para o desenvolvimento físico, 

funcional e mental do bebê
2
. 

Contrastando os aspectos mecânicos da amamentação com o uso da mamadeira, 

observa-se que em bebês amamentados a ação da língua parece ser um movimento de rolar ou 

peristáltico, contudo, a ação da língua em bebês que usavam mamadeira é mais parecida a 

pistão ou movimento de apertar.  Entende-se  que no intuito de interromper o fluxo abundante 

de leite de uma mamadeira a criança é forçada a manter a língua contra o furo para evitar que 

o leite continue saindo
3
. 

Entre os diversos benefícios do aleitamento materno exclusivo estão os efeitos 

positivos sobre o desenvolvimento da cavidade bucal da criança, que inclui uma melhor 

conformação do palato duro resultando no correto alinhamento dos dentes e menos problemas 

de má oclusão
3
.  

O Ministério da Saúde preconiza que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis 

meses de vida do bebê, e complementado até os dois anos ou mais
1. 

Do ponto de vista 

nutricional, a introdução precoce de alimentos pode ser desvantajosa, pois diminui a duração 

do aleitamento materno, interfere na absorção de nutrientes importantes do leite materno, 

aumenta o risco de contaminação e de reações alérgicas
4
. 

Vários estudos revelam a importância do leite humano na redução da morbi-

mortalidade infantil, por suas propriedades como fonte de alimento, de afetividade e de 

proteção contra doenças. Além de água, vitaminas e sais minerais, o leite materno contém 

imunoglobinas, algumas enzimas e lisozimas e muitos outros fatores que ajudam a proteger a 

criança contra infecções, incluindo-se anticorpos, hormônios e outros componentes que não 

estão presentes em outras fórmulas infantis de leite
5
. 

Apesar de todas as evidências científicas provando a superioridade da amamentação 

sobre outras formas de alimentar a criança pequena, e apesar dos esforços de diversos 

organismos nacionais e internacionais, as taxas de aleitamento materno no Brasil, em especial 

as de amamentação exclusiva, estão bastante aquém do recomendado, e o profissional de 

saúde tem um papel fundamental na reversão desse quadro
4
. 

Embora muitos acreditem que a amamentação é um instinto de todos os animais, 

amamentar é um ato que se aprende. É fundamental que os profissionais que lidam com 
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gestantes, parturientes e/ou puérperas, tenham conhecimentos adequados para orientá-las e 

auxiliá-las
2
. 

Sabe-se que muitas mulheres possuem experiências negativas com relação à 

amamentação, a maioria delas por falta de informação e de apoio. Dessa forma é essencial que 

haja esclarecimentos a respeito da amamentação e seus benefícios, tendo em vista que muitas 

vezes a mulher se encontra em um momento de muitas dúvidas, preocupações e ansiedade
2
. 

Por entender a importância do aleitamento materno para os recém-nascidos e suas 

mães, implantou-se em 2011, na maternidade do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet 

Corrêa Júnior, situado na cidade do Rio Grande – RS, o projeto “Sinaleira da 

Amamentação:promovendo o aleitamento materno na maternidade do HU”, que teve como 

autores, discentes e docentes da Escola de Enfermagem, enfermeiras e profissionais do 

serviço de nutrição.  

No final dos anos 80 e início dos 90, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e várias outras organizações,  iniciaram 

o movimento chamado Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). A Iniciativa se 

espalhou ao redor do mundo e todo mês novos hospitais recebem o título de Amigo da 

Criança
1
.  Nessa categoria inclui-se o Hospital Universitário Miguel Riet Correia Jr, ou seja, a 

equipe deste tem por meta promover a adoção de práticas facilitadoras da amamentação. 

Os profissionais de saúde podem apoiar a amamentação de várias formas, entre elas 

implementar normas e rotinas de aleitamento materno, incentivar a formação de grupos de 

gestantes e mães, incentivar a participação das famílias no apoio à amamentação no pós parto, 

avaliar o jeito de amamentar em todos os contatos com mães e bebês
6
. 

Portanto, o Projeto de Extensão “Sinaleira da Amamentação”, sendo um projeto da 

Escola de Enfermagem em parceria com o Serviço de Nutrição do HU, fortalece o que é 

preconizado pelo Ministério da Saúde através da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC), por meio de uma prática educativa realizada com gestantes e puérperas da 

maternidade, aprimorando os conhecimentos das mães e familiares com relação à 

amamentação dos recém-nascidos.  

O projeto mostra-se de extrema relevância uma vez que, além de envolver toda a 

equipe profissional da unidade de internação obstétrica, por meio do acompanhamento da mãe 

e do bebê, visa diminuir o uso de complementos alimentares e chupetas e aumentar as taxas 

de aleitamento materno.   
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2. METODOLOGIA  

Este é um estudo descritivo e consiste em um relato de experiência de discentes e 

docentes da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, que participam 

do Projeto de Extensão "Sinaleira da amamentação: promovendo o aleitamento materno na 

maternidade do HU", que faz parte do Programa Viver Mulher e teve início em junho de 

2011. 

O estudo procura relatar a experiência das acadêmicas no desenvolvimento desta 

prática junto às gestantes, parturientes e, principalmente, puérperas, orientando e auxiliando-

as no período em que se encontram internadas na maternidade.   

A operacionalização do projeto se processa por meio de uma prática educativa 

realizada na maternidade, por acadêmicas da Escola de Enfermagem, que comparecem 

diariamente à unidade, oferecendo suporte técnico e realizando orientações a todas as 

gestantes e puérperas internadas no setor. 

Como instrumento pedagógico é utilizado a discussão e problematização, baseados 

nos critérios da Sinaleira da Amamentação, que consiste em orientar e avaliar o processo de 

aleitamento de acordo com as cores. O sistema propõe envolver toda a equipe de saúde na 

monitoração do binômio mãe-bebê, uma vez que o processo da amamentação é acompanhado 

desde a internação até a alta. 

 A definição das cores é feita por legendas instaladas no mural do posto de 

enfermagem, com os nomes das pacientes, atualizadas nos três turnos através de adesivos 

representados pelas cores da sinaleira: verde, que representa boa pega, amamentação correta; 

amarelo, mãe pouco confiante, sucção ineficaz; vermelho, RN sonolento, uso de chupeta, 

presença de fissuras, ingurgitamento mamário; e, branco com preto, mãe soro positiva ou por 

outras condições que impedem amamentação. 

A prática educativa proposta pelo projeto pretende aumentar as taxas de aleitamento 

materno exclusivo, minimizar as dificuldades iniciais do processo de aleitamento, reduzir o 

número de fissuras e ingurgitamento mamário e o uso de complementos na alimentação do 

RN.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os principais resultados obtidos até então, que estão expostos a seguir, são reflexo 

das ações realizadas no projeto, voltado, principalmente, para as puérperas. Embora, estas 
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mulheres sejam o público-alvo, atingimos de maneira significativa, também, as gestantes e as 

mães cujos RNs encontram-se internados na UTI neonatal.   

Com a implantação do projeto e execução das atividades como estratégia para a 

adesão do aleitamento materno, podemos constatar um aumento significativo no número de 

mães que procuram o Banco de Leite Humano (BLH), para doação de leite, tanto para seu 

próprio filho quanto para outros bebês. Além disso, consegue-se evidenciar que são sanadas 

muitas dúvidas com relação à amamentação por parte das gestantes e interesse destas em 

adquirir mais conhecimentos. 

Através do envolvimento diário dos discentes no projeto, identificou-se uma 

evolução no aprendizado destes, pois esta prática de atendimento e envolvimento com os 

clientes lhes proporcionou uma melhor integração entre a teoria e a prática  que fazem parte 

do processo da amamentação.  

Constatamos inclusive que além de contribuir para uma melhor interação destes 

acadêmicos com as gestantes, puérperas e profissionais da maternidade, houve o 

desenvolvimento do senso crítico, e aprimoramento da análise do contexto cultural em que as 

famílias estão inseridas. Dessa forma o projeto contribui para preencher lacunas na formação, 

decorrentes do pouco tempo em alguns campos de prática. 

Ao longo da prática foram identificados problemas como: carência de informações 

oferecidas às gestantes durante o pré-natal e na própria unidade de internação hospitalar; falta 

de privacidade para a prática da amamentação nas enfermarias, pois muitas vezes questões 

religiosas e culturais não permitem a mulher expor a mama; e, falta de engajamento e 

motivação da equipe em relação ao projeto.  

 

4. CONCLUSÃO 

Mediante a importância do aleitamento materno e da extensão universitária, o projeto 

"Sinaleira da amamentação: promovendo o aleitamento materno na maternidade do HU" tem 

promovido o incentivo ao aleitamento e a interação entre a Universidade, o serviço de saúde e 

a comunidade. 

Conclui-se que o projeto, por meio da prática educativa, está sendo efetivo e tem 

demonstrado aumento nos índices de aleitamento materno. Ainda não dispomos de 

indicadores construídos que dêem visibilidade a isso, porém, pretendemos colaborar com o 

aumento da prática do aleitamento materno e construir indicadores que nos permitam verificar 

isso concretamente.  
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A Escola de Enfermagem da Universidade do Rio Grande e o Hospital Universitário 

Dr. Miguel Riet Correa Jr, comprometido com a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, estão 

fazendo sua parte no sentido de contribuir para que todas as crianças sejam amamentadas, em 

uma tentativa de modificar os dados como o encontrado na Pesquisa Nacional de Demografia 

e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 2008, em que desponta o fato de somente 

40% das crianças brasileiras menores de seis meses receberem, exclusivamente o leite 

materno. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo é apresentar a operacionalização do processo de trabalho 

do enfermeiro na Política Nacional De Atenção Integral À Saúde Da Mulher-PNAISM. Trata-

se de um estudo teórico que teve como guia a PNAISM, na perspectiva de Karl Marx acerca 

do Processo de Trabalho. Para efetivação da PNAISM, no processo de trabalho dos 

enfermeiros, observa-se o objeto como sendo a mulher, incluindo a assistência às 

trabalhadoras rurais, mulheres indígenas e negras, tendo como finalidade uma atenção integral 

à saúde, respeitando cada fase de sua vida. Para alcançar o objetivo da política são utilizadas 

diversas tecnologias: leves (acolhimento), leve-duras (conhecimento) e duras (equipamentos) 

entre outras. Percebeu-se a aplicabilidade da política em questão no Processo de Trabalho do 

Enfermeiro em diversos Programas e Ações de Saúde. Entretanto faz-se necessária a 

discussão dos instrumentos, de modo a dar maior visibilidade a estes como articuladores 

essenciais na implementação da política em âmbito nacional. 

DESCRITORES: Enfermagem; Saúde da mulher; Gestão em Saúde. 

 

ABSTRACT:  The aim of this study is to present the operationalization of the work process 

of nurses in the National Policy for Integral Attention to Women's Health NPIAWH. This is a 

theoretical study that had as a guide NPIAWH, in the perspective of Karl Marx on the work 

Process. For effecting the NPIAWH,in the process of working nurses, can observe the object 

as the woman, including assistance to rural workers, indigenous and black women, aiming at 

a comprehensive health care, respecting each stage of your life.To achieve the policy 

objective several technologies are used: light (host), soft-hard (knowledge) and hard 

(equipment) among others. It was noted the applicability of the policy process in the Working 

Nurse in various Health Programs and Actions However it is necessary to discuss the 

instruments in order to give greater visibility to these as essential organizers in implementing 

the policy framework national. 

DESCRIPTORS: Nursing, Women's Health, Health Managemen 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Todo trabalho é estruturado com o propósito de atender a alguma necessidade do ser 

humano, seja ela material, fisiológica ou subjetiva, podendo abranger tanto às particularidades 

individuais, quanto coletivas. O processo de trabalho segue os princípios de cada ciência, 

estabelecendo instrumentos adequados e específicos para atingir a satisfação da pessoa. 
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 O Processo de Trabalho pode ser definido como a transformação de um objeto 

determinado em um produto final, por meio da intervenção do ser humano que, para fazê-lo, 

emprega instrumentos. Ou seja, o trabalho é algo que o ser humano faz intencionalmente e 

conscientemente, com o objetivo de produzir algum produto ou serviço que tenha valor para o 

próprio ser humano
1
. Neste sentido, aproximando-se do âmbito da área da saúde, um produto 

final do trabalho do enfermeiro pode ser compreendido como a promoção da saúde. 

 As políticas públicas de saúde são destinadas a dar respostas a um 

determinadoproblema de saúde, ou responder aos que atingem certo grupopopulacional. 

Assimocorreu com o Programa de Assistência Integral à Saúde daMulher (PAISM), em 1984, 

fruto da luta feminista que construiu,ao longo do tempo, conhecimento sobre as demandas 

dasmulheres para além das especificidades reprodutivas, o querepresentou uma ruptura com a 

perspectiva biologizantematerno-infantil
2
. 

Considerada pelo Ministério da Saúde como uma prioridade, a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi elaborada, no ano de 2004, em parceria 

com vários setores da sociedade, numa união entre as maiores interessadas – as próprias 

mulheres, pesquisadores, organizações e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta 

política tem o compromisso com a implementação de ações em saúde para a garantia dos 

direitos humanos das mulheres e a redução da morbimortalidade por causas preveníveis e 

evitáveis
3
. 

Dados alicerçam a importância da política em questão, conforme o Ministério da 

Saúde no ano de 2005 ocorreram 1.619 mortes de mulheres no Brasil relacionadas ao período 

gravídico-puerperal. A Taxa de Mortalidade Materna no Brasil é de 74,6 óbitos maternos por 

100.000 nascidos vivos e quando comparamos com outros países percebe-se que estamos em 

situação de vulnerabilidade em relação a Chile, Cuba, Costa Rica e Uruguai, onde as taxas são 

de 40 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos
4
. 

 Compreendeu-se a importância de voltar a atenção à gravidade desses números e neste 

sentido a elaboração de uma política que abrangesse todos os ciclos vitais e atendesse de 

forma integral a saúde das mulheres tornou-se um imperativo.  

Como forma de organização do processo de trabalho da enfermagem, no que tange às 

politicas públicas de saúde, tecnologias precisam ser utilizadas, com base nas diretrizes desta 

Politica com o propósito de atingir uma assistência integral à saúde da mulher. Desta forma, 

este estudo teórico tem como objetivo apresentar a operacionalização do processo de trabalho 

do enfermeiro na PNAISM. 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi de cunho teórico-reflexivo, desenvolvido em maio de 

2012, na disciplina de Organização do Trabalho da Enfermagem/Saúde, do Curso de 

Mestrado em Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande. 

 Para análise do estudo foi utilizado como base a análise de referências sobre o 

processo de trabalho, embasamentos na Política Nacional de Atenção Integral À Saúde Da 

Mulher – PNAISM e suas diretrizes. Foi utilizada a perspectiva do processo de trabalho de 

Karl Marx para discutir o Processo de Trabalho do Enfermeiro. 

 

3 O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO E A OPERACIONALIZAÇÃO 

DA PNAISM 

 Como forma de seguir os princípios da PNAISM, o Processo de Trabalho deve ser 

adequado a atender seus objetivos específicos, independente do tipo de organização em que 

trabalha – pública ou privada
*1

, atenção primária, secundária ou terciária. Faz parte do 

processo de trabalho a qualificação e capacitação para a prestação de uma assistência de 

qualidade, incluindo as ações educativas.  

A PNAISM leva em consideração a diversidade da população assistida, como também 

das regiões brasileiras, seus diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas 

locais de saúde e tipos de gestão; enfatizando a importância do empoderamento das usuárias 

do SUS e sua participação nas instâncias de controle social
3
. 

De acordo com a Política, a situação de saúde envolve diversos aspectos da vida, como 

a relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia e 

renda. No caso das mulheres, os problemas são agravados por fatores sociais, como a 

discriminação nas relações de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o 

trabalho doméstico. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está 

mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores 

biológicos
3
. 

Sabe-se que as desigualdades ao longo da história de poder entre homens e mulheres 

implicam num forte impacto nas condições de saúde destas últimas
5
, as questões de gênero 

                                                           
*

1
A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher foi desenvolvida e alicerçada nos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde, 

entretanto é direito universal da mulher o acesso aos serviços de saúde e compromisso dos profissionais de saúde, independente do trabalho 
em saúde pública ou privada, a garantia de preservação desse direito, bem como de uma assistência qualificada e integral. 
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devem ser consideradas como um dos determinantes da saúde na formulação das políticas 

públicas. 

 O gênero, como elemento constitutivo das relações sociais entre homens e mulheres, é 

uma construção social e histórica, também está incluída no gênero a subjetividade de cada 

sujeito, sendo única sua forma de reagir ao que lhe é oferecido em sociedade. O gênero é uma 

construção social sobreposta a um corpo sexuado. É uma forma primeira de significação de 

poder
6
. 

 Desta forma, é indispensável a relação  com a perspectiva de gênero na análise do 

perfil epidemiológico e no planejamento das ações de saúde, uma vez que aborda as questoes 

de desigualdades sociais. Assim, gestores e profissionais de saúde devem investir em ações 

que tenham como objetivo promover a melhoria das condições de vida, a igualdade e os 

direitos de cidadania da mulher.  

Neste interim, a política foi desenvolvida por ser percebida como uma necessidade da 

sociedade e como forma de dar voz às reivindicações das mulheres que buscavam uma 

atenção direcionada para saúde integral, que respeitasse todas as fases da sua vida, incluindo 

períodos específicos como o gravídico-puerperal, a adolescência e o climatério. 

 Ao discutir processo de trabalho, se faz necessário apresentar, além da necessidade, 

também seus outros elementos, os quais lhe dão objetividade, como objeto, instrumentos e 

finalidade. Este destaque é apresentado a seguir: 

 

3.1 Elementos Do Processo De Trabalho  

 O processo de trabalho dos profissionais de saúde tem como finalidade- a ação 

terapêutica de saúde; como objeto – o indivíduo ou grupos doentes, sadios ou expostos a 

risco, necessitando medidas curativas, preservar a saúde ou prevenir doenças; como 

instrumental de trabalho – os instrumentos e as condutas que representam o nível técnico do 

conhecimento que é o saber de saúde e o produto final é a própria prestação da assistência de 

saúde que é produzida no mesmo momento que é consumida
7
. 

 

3.1.1 Objeto  

No processo de trabalho dos enfermeiros, observa-se o objeto de trabalho como sendo 

o próprio ser humano e, no contexto da PNAISM, são aquelas usuárias que frequentam os 

serviços de saúde buscando seu próprio atendimento, como também as mulheres que 

acompanham crianças, idosos e outros familiares, amigos e conhecidos. Inclui a assistência às 
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trabalhadoras rurais, mulheres indígenas e negras. Atualmente percebe-se que o papel da 

mulher como chefe de família é facilmente visualizado, principalmente se observarmos as 

questões de saúde, onde geralmente são elas as cuidadoras e articuladoras do processo de 

cuidado no domicílio. 

 

3.1.2 Finalidade  

Os princípios norteadores da Política abrangem as relações de gênero, a integralidade 

e a promoção da saúde, buscando consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e 

reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na 

atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual. Agrega, 

também, a prevenção e o tratamento de mulheres vivendo com HIV/aids e as portadoras de 

doenças crônicas não transmissíveis e de câncer ginecológico
3
. 

A finalidade do trabalho é atender às expectativas e necessidades, visando sempre a 

satisfação do ser humano buscando a melhoria ou recuperação da saúde, dentre as ações do 

enfermeiro, destacam-se:  

 Estender e qualificar a atenção clínico-ginecológica, com atenção diferenciada as 

portadoras de HIV e outras DST’s. 

 Estimular a implantação e implementação do planejamento familiar (incluindo a 

assistência à infertilidade); fornecer informações e métodos anticoncepcionais; 

estimular a participação e inclusão de homens e adolescentes nas ações de 

planejamento familiar. 

 Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a 

assistência ao abortamento em condições inseguras; colaborando para o fortalecimento 

do Programa Nacional de Humanização ao Parto e Nascimento; garantindo o 

atendimento à gestante de alto risco e em situações de urgência/emergência. 

 Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e 

sexual, articulando com ações de prevenção de HIV e DST’s. 

 Estimular a realização de exames preventivos de câncer; realizar referência e contra 

referência para o diagnóstico e o tratamento de câncer de colo uterino e de mama; 

instruir sobre a Lei Federal que prevê a cirurgia de reconstrução mamária nas 

mulheres que realizaram mastectomia. 

 Atenção à saúde mental, fornecer informações sobre as mulheres portadoras de trans-

tornos mentais; promovendo sua integração na sociedade. 



 

151 
 

 Implantar e implementar a atenção à saúde da mulher no climatério e terceira idade. 

 Promover a atenção à saúde das trabalhadoras do campo e da cidade e introduzir a 

noção de direitos relacionados à saúde. 

 Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, conhecendo suas 

vulnerabilidades e em especial a prevenção e controle de DST e HIV. 

 Fortalecer a participação e o controle social da população na definição e imple-

mentação das políticas de atenção integral à saúde das mulheres. 

 

3.1.3 Instrumentos 

 Os instrumentos são meios utilizados pelos profissionais como facilitadores do 

cuidado prestado ao indivíduo ou grupo. Podem ser entendidos como tecnologias usadas, as 

quais possibilitam a construção e implementação do Processo de Trabalho.  

 As tecnologias articuladas ao Processo de Trabalho em saúde, fortemente 

influenciadas e comandadas pelas relações dos sujeitos, podem ser classificadas em 

tecnologias leves, leve-duras e duras. As leves são as tecnologias de relações como o 

acolhimento, o vínculo, a autonomização e a gestão como forma de orientar processos. As 

leve-duras são os saberes estruturados como o conhecimento clínico, em epidemiologia, e as 

teorias de organização do trabalho como o Taylorismo e o Fayolismo; e as Tecnologias duras 

são os equipamentos e as próprias estruturas organizacionais
8
. 

É possível atingir as finalidades da PNAISM articulando os tipos de tecnologias 

disponíveis, as quais possibilitam a implementação do processo de trabalho. As tecnologias 

leves facilitam as relações interpessoais entre a clientela assistida e os profissionais de saúde, 

promovendo a autonomia e valorização dos sujeitos envolvidos no processo de trabalho. A 

formação do vínculo permite uma relação de confiança com as usuárias e através dela ocorre a 

aproximação de toda família ao serviço de saúde. 

Dentre as leve-duras, pode-se ressaltar o conhecimento prático e teórico de assistência 

à mulher aplicados na contextualização do cuidado; articulando a forma de gerenciar a equipe 

e o próprio trabalho a partir de um modelo organizacional pré-estabelecido seguindo as 

diretrizes do SUS, preservando os direitos da mulher brasileira.  

Já o uso das tecnologias duras pode ser compreendido pela utilização de diferentes 

recursos tecnológicos na assistência, disponibilidade de materiais e equipamentos para 

realização de exames, incluindo o espaço físico. Na educação em saúde, por exemplo, o uso 

de multimídia e materiais informativos; na consulta gineco-obstétrica, o uso de sonar doppler, 
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entre outros. Contempla ainda a própria organização dos estabelecimentos de saúde, sendo a 

função do profissional enfermeiro monitorar o andamento das ações, o impacto sobre os 

problemas tratados e a redefinição de estratégias ou ações que se fizerem necessárias. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Através do exposto buscou-se responder como pode ser a operacionalização da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a qual pode ser entendida através da 

utilização das tecnologias leves, leve-duras e duras, as quais fazem parte do fazer dos 

enfermeiros e o processo de trabalho da enfermagem. As tecnologias são instrumentos 

utilizados no dia-a-dia dos enfermeiros, no cuidado e assistência direta às usuárias, na 

organização da unidade de trabalho, desde o acolhimento até as estruturas organizacionais. 

Percebeu-se a aplicabilidade da política, constatando-se que esta não ficou apenas no 

plano das ideias e sim, é concretizada por meio do processo de trabalho em saúde. A 

implementação das diretrizes e principios desta política no fazer do profissional enfermeiro, 

oferece subsídios para a concretização de suas ações, tendo como finalidade a satisfação das 

necessidades de saúde das usuárias. 

As Políticas Públicas de Saúde, de um modo geral, podem assumir diferentes formatos 

e atender a uma gama de sujeitos, que ora se caracterizam como um objeto individual, ora 

como um objeto coletivo. Neste sentido faz-se necessária a continua reflexão acerca do 

processo de trabalho dos enfermeiros, tendo em vista que o conhecimento dos instrumentos 

viabiliza, proporciona e articula a implementação, bem como a visibilidade da política em 

âmbito nacional.  

 

 

 

REFERÊNCIAS 

1- Marx K. O Capital. 14ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Bertrand; 1994. 

2- Coelho EAC, Silva CTO, Oliveira JF, Almeida MS. Integralidade do cuidado à saúde da 

mulher: limites da prática profissional.Esc Anna Nery Rev Enferm 2009 jan-mar; 13 (1): 154-

160. 

3- Brasil. Ministério da saúde. Política Nacional de Atenção Integral à saúde da Mulher: 

Princípios e diretrizes. Brasilia, DF, 2004. 

4______. Ministério da Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Relatório 

de Gestão 2003 a 2006: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Brasília, 

2007. 



 

153 
 

5- Araújo MJO. Papel dos governos locais na implementação de políticas de saúde com 

perspectiva de gênero: o caso do Município de São Paulo. In: SEMINÁR WOMEN’S AND 

HEALTH MAINS-TREAMING THE GENDER PERSPECTIVE INTO THE HEALTH 

SECTOR, 1998, Tunis, Tunísia. Anais… [São Paulo], 1998. 

6- Scott J. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Tradução autorizada de Maria 

Betânia Ávila e Cristine Dabatt. Recife: SOS Corpo, 1989. 

7- Pires D. Reestruturação produtiva e trabalho em saúde no Brasil. São Paulo: Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social – CUT; Annablume, 1998. 253p. 

8- Merhy EE. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: HUCITEC; 2002. 189p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÃO: ENFERMAGEM E O PROCESSO DE TERMINALIDADE NA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

REFLECTION: NURSING AND THE TERMINAL PROCESS  AT THE INTENSIVE 

CARE UNIT 

 



 

154 
 

Anderson Souza Almeida1

1
; Edison Luiz Devos Barlem

2
; Liliana Pinho Lopes

3
; Andréa 

Martins de Oliveira
4
; Luciana Rodrigues Botelho

5
, Jamila Geri Tomaschewski-Barlem

6 

Valéria Lerch Lunardi
7
 

 

RESUMO: O estudo objetivou realizar uma reflexão crítica sobre o processo de 

terminalidade e as questões éticas presentes no ambiente de Unidades de Terapia Intensiva. 

Foi realizada uma revisão de literatura a partir de consulta aos bancos de dados LILACS, 

MEDLAINE e BDENFE, além de busca ativa em sites oficiais da world wide web, e para a 

busca de artigos, foram utilizadas como palavras-chave os termos morte, enfermagem e UTI. 

Os resultados foram apresentados através de três categorias: a prática da enfermagem; o 

preparo profissional; os desafios éticos ligados ao processo de terminalidade. A primeira 

enfocou questões pertinentes a prática assistencial, a segunda categoria trouxe como enfoque 

a instrumentalização do profissional no exercício da profissão, e a terceira categoria discutiu 

as questões éticas relativas ao tema. Os resultados podem contribuir para o enfrentamento das 

questões ligadas a terminalidade, além de salientar a necessidade dos profissionais estarem 

sempre atualizados sobre o tema. 

DESCRITORES: Morte. Unidade de terapia intensiva. Enfermagem.  

 

ABSTRACT: The object of the study is to perform a critical reflection about the process of  

terminal and ethical issues present at the  intensive care units. We proceed a literary review 

from the query of the databases LILACS,  MEDLAINE and BDENFE, and a true search in 

the official websites of the world wide web, and to look for articles, we used as keywords the 

terms death, nursing and ICU. The results were presented in three categories: nursing practice, 

professional preparation, the ethical challenges linked to the terminal process. The first 

category focused relevant  questions about  healthcare practice, the second category brought  

the instrumentation focus on  the professional job, and the third category discussed ethical 

issues relating to the subject. The results can contribute to face the questions related to 

terminal activities, and emphasize the nurses’ necessity  to always be up to date about the 

subject. 

DESCRIPTORS: Death. Intensive Care Unit. Nursing 
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Do ponto de vista biológico, no ciclo de vida humano a morte é apenas mais uma 

etapa a ser cumprida a cada ser vivo, no entanto, levando em conta a condição pessoal e 

singular do homem, apesar da certeza absoluta de sua mortalidade, o tema morte é um assunto 

difícil de ser abordado. Atreladas a suas questões, verificam-se dimensões éticas, culturais, 

religiosas e socioambientais, demonstrando, a importância de uma atenção especial ao 

assunto, principalmente entre os profissionais de enfermagem, quer seja levando em conta a 

formação acadêmica ou a atuação profissional. 

Historicamente o tema morte sofreu mudanças na sua abordagem, principalmente com 

os avanços tecnológicos, a partir do século XX, que proporcionaram recursos capazes mudar 

o objetivo da assistência prestada aos doentes e a própria duração da vida em situações de 

terminalidade (quando se esgotam as possibilidades de resgate das condições de saúde do 

paciente), delegando os cuidados às instituições hospitalares e a locais específicos como as 

unidades de terapia intensiva (UTIs), locais estes destinados ao atendimento de pacientes em 

estado grave
1
. O surgimento das UTIs, alavancou estas mudanças, onde o foco do tratamento 

foi embasado na cura e a morte passou a ser vista mais do que nunca como um insucesso 

biomédico. 

Na sociedade contemporânea, cada vez mais a morte em ambientes hospitalares 

acontece nas UTIs, onde o paciente em fase terminal, em muitos casos, recebe 

prioritariamente sondas e dispositivos invasivos ao invés de receber conforto e analgesia. Sob 

os cuidados de profissionais da saúde, cada vez mais os pacientes permanecem distantes dos 

seus amigos e familiares nos momentos de seu processo de terminalidade, fato que fragiliza 

ainda mais o paciente, mas que por outro lado, aos olhos dos familiares parece o local mais 

indicado para o cuidado do ente enfermo 
2
. 

Além disso, o fato da morte cada vez mais acontecer nas instituições hospitalares e 

UTIs, ocorre devido a impossibilidade da manutenção do paciente em sua residência, tanto 

por condições sociais como por agravamento do quadro clínico, fato que possivelmente 

diminua ainda mais o nível decisório dos próprios pacientes terminais e seus familiares, 

impedidos muitas vezes de participar sobre as escolhas mais íntimas referentes a sua vida,  

esta questão nada mais prova o quanto a morte é pouco compreendida pela nossa cultura. Por 

fim, a principal consequência desta situação é que os profissionais da saúde não estão 

preparados para enfrentar o processo de morte e o morrer 
3
. 

Em especial, no que tange ao cuidado dos pacientes em situações de terminalidade, os 

profissionais de enfermagem que trabalham em UTIs constantemente podem vivenciar 
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sentimentos opostos, como o prazer e a satisfação que podem surgir em situações de sucesso 

clínico ou, sofrimento e desgaste quando defrontados com a morte 
4
. Diante dessas 

considerações, identificou-se a necessidade de realizar uma revisão bibliográfica acerca das 

produções sobre a morte em ambientes de UTI, verificando-se os avanços alcançados e as 

dificuldades ainda existentes para os profissionais da saúde. 

 

OBJETIVO 

Realizar uma reflexão crítica sobre o processo de terminalidade e as questões éticas 

presentes no ambiente de Unidades de Terapia Intensiva. 

 

METODOLOGIA 

A reflexão partiu de uma revisão bibliográfica, com o propósito de identificar em 

fontes diversas, como livros, periódicos, sites oficiais da world wide web, dissertações e teses 

sobre o tema terminalidade no ambiente da UTI. A pesquisa bibliográfica abrangeu a leitura, 

análise e interpretação de livros, periódicos, textos legais e documentos etc. Todo material 

recolhido nesse tipo de pesquisa deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível 

estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e sistemática que se faz 

acompanhar de anotações e fichamentos que, eventualmente, poderão servir a fundamentação 

teórica do estudo, tendo por objetivo conhecer as diferentes contribuições cientificas 

disponíveis sobre determinado tema 
5
. 

Foi realizada uma revisão de literatura pela consulta de banco de dados LILACS, 

MEDLINE e BDENFE, além de busca ativa em sites oficiais da world wide web por lógica 

Booleana (and), incluindo fontes válidas do período de 2005 a 2012, no período de janeiro a 

março de 2012. Para a busca de artigos, foram utilizadas como palavras-chave: morte, 

enfermagem e UTI. Adotou-se como critério de inclusão artigos e textos na íntegra, no idioma 

português, inglês ou espanhol. Adotou-se um critério de categorização dos achados 

bibliográficos, após sua leitura na íntegra ou resumos estendidos. 

Optou-se, ao realizar a categoriazação do material obtido, por dividir a revisão nos 

seguintes tópicos encontrados no referencial pesquisado: a prática da enfermagem; o preparo 

profissional; desafios éticos ligados ao processo de terminalidade. 

 

RESULTADOS 
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Os resultados da análise dos dados para esta reflexão foram apresentados através de 

três categorias, denominadas: a prática da enfermagem; o preparo profissional; os desafios 

éticos ligados ao processo de terminalidade. A primeira enfocando questões pertinentes a 

prática assistencial, como os cuidados paliativos, as relações com o paciente e seus familiares 

e os recursos tecnológicos, que hoje são tão discutidos no ambiente da UTI. A segunda 

categoria traz como enfoque a instrumentalização do profissional no exercício da profissão, 

como a busca pelo o conhecimento especializado, as questões relacionadas a humanização da 

assistência e a necessidade de estar sempre buscando a capacitação, já na terceira categoria 

enfoca nas questões éticas que envolvem toda a complexidade existente no ambiente da UTI e 

o processo de terminalidade. 

 

DISCUSSÃO 

 

A prática da enfermagem 

 Os cuidados paliativos tornam-se cada vez mais um tema abordado nas questões 

relacionadas aos pacientes em processo de morte e morrer e sem possibilidade de cura, 

preconizando o cuidado humanizado e individualizado. Vinculados à assistência de 

Enfermagem, os pacientes que necessitam de cuidados dessa natureza requerem profissionais 

que saibam lidar com a dor, administração constante de analgésicos, comunicação e 

permanente sensibilidade, permitindo ao profissional lidar de maneira ética e competente com 

a morte e seus significados 
6
. 

Embora os cuidados paliativos cada vez mais ganhem espaço, com o propósito de 

proporcionar aos profissionais o aperfeiçoamento e a capacitação necessárias para o 

atendimento, muitos ainda possuem dificuldades com o aspecto emocional, por serem 

preparados durante a sua formação, especificamente para a manutenção da vida sob a visão do 

tratamento curativo 
2,7

. Desta forma, é notável a importância da aceitação da morte tanto pelo 

paciente como pelo profissional, além de uma equipe de enfermagem capacitada para exercer 

o cuidado direto com pacientes em situação de terminalidade, onde, os profissionais poderão 

desempenhar todos aqueles cuidados propostos sem focar apenas no prolongamento da vida 
8
, 

e sim na qualidade, no conforto e na melhor assistência prestada dentro das suas limitações. 

 A comunicação com o paciente e a família no processo de morte e morrer é uma 

ferramenta extremamente importante em várias dimensões do cuidado de enfermagem, tanto 

no aspecto psicossocial como psicopatológico, uma vez que, o profissional de enfermagem é 
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aquele que permanece mais tempo junto ao enfermo e sendo assim, pode ser considerado um 

elo, entre a família e o paciente internado. Além disso, a qualidade da assistência de 

enfermagem prestada está intimamente ligada a percepção na qualidade de vida do paciente, 

ou seja, a equipe por estar próxima deve buscar perceber as necessidades mediatas e imediatas 

como frisam os artigos 
4
. 

 Por outro lado, também nota-se que a equipe de enfermagem seguidamente aparenta-

se frustrada por não conseguir mudar o quadro clínico dos pacientes em processo de 

terminalidade. Distantes do ambiente interno da UTI, mas muito próximos a equipe de 

enfermagem estão os familiares, que aparentam sofrer constantemente com a distância dos 

seus entes, mas buscam uma resposta aos seus anseios junto a equipe de enfermagem, e 

acreditam que embora lá seja um ambiente complexo e desconhecido, possa ser o local mais 

indicado para a luta contra a morte
9
. 

 O cuidado e o  apoio aos familiares de pacientes em processo de morte e morrer é um 

dos pontos mais importantes da assistência, pois levando-se em conta que a família confia aos 

profissionais de enfermagem o cuidado de um familiar cujas perspectivas de cura são 

improváveis, a enfermagem deve estar pronta para lidar com sentimentos da família 

direcionados a equipe, como raiva e rancor 
6,10

. Em contrapartida, quanto maior for a atenção 

prestada, maior será a confiabilidade adquirida pelos profissionais, principalmente através da 

inclusão constante da família nas decisões, nos esclarecimentos sinceros e compreensíveis 

sobre o quadro clínico e a expectativa de vida. 

 Em relação emprego da tecnologia durante o processo de morte morrer, alguns autores 

são unanimes em destacar que a tecnologia dentro da UTI representou um grande progresso 

que trouxe enormes recursos para a manutenção da vida, permitindo que muitos tratamentos 

antes inviáveis, fossem realizados possibilitando o prolongamento da vida 
4,11

. Desta forma 

historicamente as instituições hospitalares, em especial nas UTI’s se tornaram locais com 

recursos para diagnósticos e tratamentos em pacientes mais complexos 
10

. 

 Como todos recursos existentes, a tecnologia pode ser aliada ou vilã no processo de 

morte e morrer, pois, da mesma forma que permite um diagnóstico mais preciso e um suporte 

de vida avançado, também prolongam a vida daqueles pacientes fora de possibilidade 

terapêutica. Sendo assim, alguns autores destacam, que o emprego de medidas tecnológicas 

devem ser utilizados para auxilio no tratamento e não, para o reforço impensado do paradigma 

da cura, com  o direcionamento quase exclusivo aos cuidados críticos em detrimento as  

medidas de conforto e analgesia 
12

. 
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 Os profissionais de enfermagem por serem as pessoas que fisicamente estão mais 

próximas aos pacientes nos ambientes de UTI, são os que mais sofrem emocionalmente em 

decorrência do cuidado, sofrendo oscilações na sua satisfação em relação aos enfermos 

atendidos, alternando sentimentos de dever cumprido e impotência 
12

. Essa oscilação de 

sentimentos é reflexo da formação em saúde, que visa a cura como o desfecho positivo de 

todo o tratamento 
7
. 

 Desta forma, a equipe de enfermagem ao exercer sua função assume a 

responsabilidade consigo mesmo e com o próximo, pois é mentalmente desgastante prestar o 

cuidado ao paciente em condição de morte iminente, que invariavelmente desperta 

sentimentos de culpa e impotência 
12

. Faz-se necessário um equilíbrio muito grande por parte 

destes profissionais, que necessitam compreender o limite do cuidado e a prestação do 

cuidado dignamente, ou seja, um profissional sem uma condição emocional equilibrada 

certamente terá dificuldades de desempenhar seu trabalho de maneira ética e competente. 

 Embora os profissionais que trabalham em UTI’s sejam conhecidos como pessoas 

frias e que não expressam facilmente seus sentimentos diante da morte de pacientes, esta 

representação social não é verdadeira, evidenciando relatos de profissionais que afirmam ser 

angustiante o contato com a morte e que o grau de sofrimento está diretamente relacionado 

com o vinculo estabelecido durante o processo de cuidar 
2
. Por outro lado, esta postura fica 

mais evidente como uma forma de negação dos profissionais que preferem evitar expor seus 

sentimentos, para reduzir o sofrimento psíquico 
7
. 

 

O preparo profissional 

O cuidado realizado a um paciente em processo de terminalidade está relacionado ao 

suprimento das necessidades humanas básicas, com o propósito que este paciente tenha uma 

morte digna e tranquila, sempre que a recuperação não for mais possível 
13

. Dessa forma, 

vislumbra-se o cuidado humanizado no atendimento durante o processo de terminalidade 
2,4,6

 

que através da política nacional de humanização enfatiza as dimensões do comprometimento: 

prevenir, cuidar, proteger, tratar, produzir saúde, além de uma relação fortalecida da equipe 

com o sujeito do cuidado. 

 Para o paciente, o cuidado humanizado pode ser apenas manter a sua dignidade, com o 

respeito e o carinho no tratamento, embora que este conceito possa variar dependendo da 

visão de cada enfermo. Entretanto, o que permeia as questões ligadas a humanização é a 
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promoção do bem-estar, de tal forma que proporcione ao enfermo condições satisfatórias e 

dignas para enfrentar o processo de terminalidade, neste caso 
1
. 

Embora alguns estudos tenham abordado a humanização no atendimento, pouco se 

aprofundou o tema, se restringido apenas a citações e caracterização da importância deste tipo 

de abordagem. Entretanto outros autores ressaltam a importância da participação dos 

profissionais que, através de suas experiências, possam auxiliar na elaboração de estratégias e 

rotina de cuidados afim de criar um plano assistencial humanizado 
2,4

. 

 O crescimento da Enfermagem como profissão cientifica, alavancou o número de 

produções, direcionadas a humanização e ao enfrentamento de situações geradoras de estresse 

frente o processo de morte e morrer. Com isto, a vinculação entre conhecimento cientifico e a 

prática assistencial, tornou-se uma ferramenta importantíssima na prestação do cuidado 
11

. 

 O enfermeiro que acumula o conhecimento tecno-científico do cuidado em sua prática 

assistencial possibilita aos enfermos em processo de morte e morrer um cuidado digno e 

tranquilo 
7
. Entretanto, na realidade profissional muitas vezes os profissionais deixam de 

buscar o conhecimento e concentram-se apenas na prestação da assistência, possibilitando 

esta lacuna entre a sua prática e as dimensões teórico-científicas. 

 A necessidade de aperfeiçoamento de suas habilidades, hoje reconhecida pelos 

profissionais, faz com que estes trabalhadores utilizem o conhecimento cientifico como forma 

de suprir as carências pré-existentes. Todavia, é importante observar que a morte, para esses 

profissionais de saúde, também é uma vivência humana, portanto, a reação de cada indivíduo 

pode variar de acordo com as suas percepções sociais, culturais e religiosas e ainda 

dependendo da contextualização de cada um 
8
. 

 Percebendo esta fragilidade, identifica-se a necessidade de ações educativas para a 

equipe de enfermagem 
2,4,6,12

. Também é destacado que estes trabalhadores muitas vezes não 

conseguem suprir suas deficiências somente com a vinculação do conhecimento cientifico 
4
, 

sob essa ótica, visualiza-se a importância de desenvolver uma dinâmica de aprendizagem e 

inovação, possibilitando aos profissionais adaptar-se a situações diferentes. 

 Sendo assim, evidencia-se a necessidade de investir em estratégias que estimulem a 

reflexão do profissional, onde ele possa interagir com outros membros da equipe e que o tema 

morte seja pautado para contribuir com os enfrentamentos do cotidiano profissional 
8
. Alguns 

autores são unânimes em destacar a importância de um aprimoramento continuado e uma 

formação especializada, desta maneira, com o objetivo de prepará-los no seu cotidiano de 

trabalho 
7
. 
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Desafios éticos ligados ao processo de terminalidade 

 As UTI’s são locais destinados a atendimentos de pacientes em estado grave, e que 

muitas vezes estão em processo de terminalidade, com a exigência de cuidados diretos da 

equipe de enfermagem, devido a complexidade do atendimento e ao uso de equipamentos 

tecnológicos que servem de suporte vital. Devido a este contexto, as UTI’s cada vez mais 

tornam-se alvo de conflitos éticos e bioéticos 
2-3,6,11

. 

 Os estudos são unanimes no que tange as questões éticas mais abordadas nas UTI’s, 

que dão conta da limitação das intervenções em pacientes em processo de terminalidade, e o 

emprego de medidas tecnológicas no tratamento de pacientes em processo de morte e morrer, 

proporcionando o prolongamento da vida por meios artificiais 
10

. Além disso, outros fatores 

são geradores de discussão, como os valores individuais das pessoas envolvidas na equipe de 

saúde, como as questões culturais, religiosas que são muito influentes nestes momentos de 

tensão e também os valores sociais de cada um 
3
. 

 A compreensão das questões culturais envolvidas no processo de morte e morrer são 

fundamental para que os profissionais de saúde consigam entender suas próprias atitudes no 

cotidiano profissional 
3
. Desta forma, é necessário perceber que a equipe de trabalho é 

formada por profissionais que trazem consigo diferentes percepções culturais, e que 

possivelmente, tenham diferentes crenças e práticas no que tange o aspecto morte. 

 Além disso, é importante assumir o desafio ético de avaliar as medidas terapêuticas 

que devem ser utilizadas no tratamento de pacientes em processo de morte e morrer, 

preocupando-se com a pessoa doente e sempre respeitando a sua integralidade, e nunca 

esquecendo que o cuidado é a base do exercício profissional da enfermagem 
2
. Somando-se a 

isto também se deve salientar que estes conflitos continuarão existindo, pais a cada dia os 

profissionais deparam-se com novas situações e que a presença do enfermeiro é muito 

importante para uma assistência cada vez mais humanizada e ética
11

. 

 Alguns autores trazem uma questão geradora de conflitos dentro da UTI, que diz 

respeito a tomada de decisão sobre a terapêutica do paciente em processo de morte e morrer, 

que em muitas situações é decidida exclusivamente pela equipe médica, sem a discussão 

multiprofissional e a participação da família 
2,11

. Atrelado a essas questões, também deve-se 

levar em conta a importância do cuidado e a relação com o papel de cada profissional perante 

a ele 
6
. 
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 Os cuidados estabelecidos na terapêutica do paciente em processo de morte e morrer 

são em sua maioria realizados pela equipe de enfermagem, embora que estes, tenham sido 

prescritos por outros profissionais, é o enfermeiro no papel de cuidador que consegue avaliar 

os resultados, demonstrando assim a sua importância no processo decisório. Porém, a falta de 

autonomia estabelecida para a equipe de enfermagem reflete no seu trabalho, onde muitas 

vezes cumprem terapêuticas que não concordam, e questionam os valores que fundamentam 

da sua prática 
2
. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos propostos foram atingidos, uma vez que foi possível refletir acerca das 

formas de enfrentamento dos profissionais de enfermagem perante o processo de morrer, 

refletindo acerca das principais variáveis envolvidas no estudo que foram divididas em três 

eixos norteadores para melhor elucidar o estudo. 

Através do eixo “a prática da enfermagem”, percebeu-se a necessidade de melhor 

formar e capacitar profissionais para a prestação dos cuidados paliativo, buscando 

proporcionar qualidade no atendimento e conforto ao paciente. Além disso, foi evidenciada a 

necessidade de aproximar a equipe de enfermagem dos familiares de pacientes em processo 

de morte morrer, embora que muitas vezes os sentimentos possam ser hostis serão os 

profissionais que iram servir de elo do paciente com a família. 

Por meio do eixo “o preparo do profissional”, os resultados do estudo indicam que, 

apesar da diversidade das temáticas encontradas nas publicações, existe a predominância de 

uma concepção que enfatiza a importância da educação continuada como ferramenta 

educativa e local para instrumentalização e discussão acerca do tema, além da realização de 

cursos e palestras. 

No eixo norteador que traz os desafios éticos, os estudos mostram que a UTI por ser 

um local de alta complexidade e formado basicamente por equipamentos tecnológicos que 

possibilitam o prolongamento da vida, tornam ela um local de conflitos éticos e bioéticos. 

Além disso, as questões culturais e religiosas estão diretamente ligadas no que tange o 

cuidado do paciente, porém, o profissional de enfermagem deve respeitar a integralidade do 

doente, e nunca esquecer que o cuidado é a base do exercício profissional da enfermagem. 

Por meio de todas estão questões geradoras de conflitos, é importante que os 

profissionais sempre estejam buscando atualizar-se sobre o tema, porém, apesar disso, a cada 
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dia surgirão novas situações que deverão ser discutidas e analisadas sob a visão ética no 

cuidado. 
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RESUMO: A necessidade de desenvolver o cuidado integral dos grupos sociais, motivou a 

implantação no Brasil do modelo de assistência Estratégia Saúde da Família, cuja principal 

ferramenta é a visita domiciliar (VD). Através de uma abordagem qualitativa e exploratória, 

este estudo teve como objetivo: Conhecer como os profissionais da equipe ESF sentem-se em 

relação ao respeito à privacidade dos usuários durante a VD.  Os dados foram coletados 

durante o mês de agosto de 2011 junto aos profissionais de saúde de uma Unidade Básica de 

Saúde da Família (UBSF) no interior do Rio Grande do Sul, através de entrevistas semi-

estruturadas gravadas, respeitando-se os aspectos, sendo sua análise realizada por meio de 

análise textual. Conclui-se que o fortalecimento do vínculo profissional-usuário possibilita a 

ampliação dos limites de atuação da equipe de saúde na VD permitindo traçar um panorama 

completo de análise do ciclo vital para que o profissional possa atuar de maneira integral. 

PALAVRAS-CHAVE: Privacidade. Visita Domiciliar. Enfermagem. 

 

ABSTRACT: The need to develop care of social groups motivated the implantation in Brazil 

of an assistance model called Family Health Strategy, which the most important tool is the 

home visit (HV). Using a qualitative and exploratory approach, this study had the general 

objective to know how ESF professionals feel in relation to the users privacy during a home 

visit (HV).  Data are collected in August 2011 with health professionals of a Basic Health 

Unit Family, in an interior city of the federal state of Rio Grande do Sul, by recording semi 

structured interviews, respecting the ethic aspects, and analyzing those by textual analysis. It 

is concluded that the strengthening of professional-user relationship allows the expansion of 

the performance limits of the HV team, allowing to draw a complete panorama of life cycle 

analysis so that the professional can act of integral way. 

KEYWORDS: Privacy, Home Visit, Nursing. 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

Entende-se que o termo privacidade se refere ao direito que cada indivíduo possui de 

proteger sua intimidade.  Inclui-se nesse conceito o limite de acesso ao corpo, às suas 
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informações íntimas e aos seus relacionamentos familiares e sociais, como forma de respeito a 

sua dignidade
1
. 

No entanto, esse desejo por ocultar ou não aspectos de sua particularidade varia de 

acordo com a cultura e os hábitos de cada indivíduo e  pode se alterar  de acordo com o  

tempo ou circunstâncias de vida. O fato é que cada individuo é capaz de definir o quanto está 

acessível, ou seja, quando, como, a quem e em que extensão uma informação sobre si poderá  

ser obtida por outra pessoa
2
.  

No contexto de atenção a saúde, o que se percebe atualmente é que na prática 

hospitalar as considerações éticas do cuidado humano muitas vezes não estão sendo 

consideradas. Os profissionais, em seu agir cotidiano, talvez devido às atribulações do 

trabalho ou mesmo pela banalização das rotinas, podem não estar valorizando suficientemente 

as questões referentes à privacidade dos pacientes
1
. 

Apesar disso, precisa ficar claro a todo profissional de saúde que a necessidade de 

cuidado e atendimento de um paciente não o exime de que esse seja tratado com respeito e 

que seus direitos básicos de  cidadão sejam preservados a fim de manter  sua dignidade. 

Portanto, os princípios de privacidade, assim como de confidencialidade das informações 

devem ser mantidos
3
.  

Em se tratando de saúde pública, a necessidade de um cuidado integral dos grupos 

sociais, tanto no meio externo (comunidade) quanto no interno (domicílio), motivou a 

implantação no Brasil, a partir de 1994, de um modelo de assistência atualmente denominado 

Estratégia Saúde da Família (ESF)
4
. Com isso, surge também a figura do profissional 

reconhecido como agente comunitário de saúde (ACS) o qual possui como principal 

atribuição a visita domiciliar. 

Nesse sentido, o profissional de saúde requer ter claro os limites de sua atuação de 

modo a não ignorar o direito à privacidade do usuário. Para isso, necessita atuar de modo a 

proporcionar melhora da qualidade de vida, porém, considerando as  dimensões física, 

psicológica e social, garantindo, assim, que esses espaços pessoais não sejam invadidos. 

 A inserção do profissional de saúde na residência dos usuários da ESF necessita 

respeitar a decisão autônoma do morador em recebê-lo. Além disso, deve ter como principal 

função a identificação de condições sociais ou ambientais que  comprometam negativamente 

a  saúde das famílias
3
. 

Diante do que foi exposto e salientando-se o fato de que a ESF  é comumente 

implantada em áreas de maior exclusão social, priorizando os  indivíduos sócio-
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economicamente mais vulneráveis, acredita-se que este tema se caracteriza em um ambiente 

fértil para a discussão das questões éticas no que se refere ao respeito à privacidade e 

confidencialidade dos usuários. A partir do momento que um profissional se insere no 

domicilio de outro sujeito, surge o questionamento: Como a privacidade dos usuários vem 

sendo assegurada pelos profissionais nas visitas domiciliares? 

Em estudo realizado com uma equipe da ESF, foi identificado que os profissionais têm 

grande preocupação em preservar a privacidade do usuário garantindo a confidencialidade das 

informações recebidas. Tal atitude foi considerada como uma questão ética do trabalho para a 

maioria dos profissionais
5
. 

Já, em outro estudo, foi evidenciada a falta de compreensão sobre a importância da 

atuação do agente comunitário de saúde como “profissional  capacitado para  facilitar o  

trabalho de vigilância e promoção da saúde ou como um elo entre os saberes científico e 

popular”. Os usuários referiram, ainda, não perceberem constrangimento durante a realização 

da visita domiciliar e que, portanto, não a consideram como forma de invasão de sua 

privacidade
3
.  

No entanto, apesar da grande relevância dessas questões éticas vinculadas à ESF na 

rotina dos profissionais de saúde, percebe-se uma significativa escassez na produção literária 

principalmente no que se refere à percepção dos profissionais acerca do respeito à sua 

privacidade na visita domiciliar. 

 

2. OBJETIVO 

Conhecer como os profissionais da equipe ESF sentem-se em relação ao respeito à 

privacidade dos usuários durante a visita domiciliar. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

Trata-se  de  uma  pesquisa  de  abordagem  qualitativa  com caráter exploratório. A 

pesquisa qualitativa tem como característica marcante a preocupação em compreender os 

seres humanos no meio no qual estão inseridos com vistas a perceber as interações que se 

apresentam.  “Esse tipo de pesquisa baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre os 

indivíduos só serão possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e 

tal como ela é definida por seus próprios autores”
6
. 
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Através da pesquisa qualitativa, pode-se chegar à profundidade dos fenômenos e, 

assim, compreender suas singularidades. A partir daí, verifica-se a existência de consensos 

obtidos na percepção de vários indivíduos diante de um mesmo tema.  

 O caráter exploratório da pesquisa ocorre pela busca de conhecimento de um 

fenômeno ainda pouco examinado. Objetiva-se uma aproximação com os sujeitos que 

protagonizam tais fenômenos, a fim de buscar uma familiarização com as características e 

peculiaridades do tema a ser explorado, para assim conhecer as percepções e idéias 

desconhecidas e inovadoras as quais darão subsídios para descrever os fenômenos de maneira 

mais precisa.  

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

O estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), 

localizada na zona urbana do município do Rio Grande/RS.   

A equipe da Estratégia de Saúde da Família atende 1050 famílias, divididas  em  seis  

micro-áreas sendo quatro no Bairro Castelo Branco II e duas no Bairro Parque Universitário  

cada uma possuindo o atendimento de um  agente comunitário, sendo que uma micro-área 

está descoberta porque um ACS abriu mão do cargo. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais da UBSF, entre eles: uma médica, uma 

enfermeira, uma técnica de enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde (ACS). 

 

3.4 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

 O projeto de pesquisa foi apresentado a todos os membros de equipe da referida 

UBSF, a fim de que esses tomem conhecimento da proposta de trabalho. Em seguida estes  

foram entrevistados. 

 A escolha por entrevistas semi-estruturadas decorre pelo fato de possibilitarem uma 

maior flexibilidade na busca de informações sobre os sujeitos da pesquisa
6
. As entrevistas 

foram realizadas com o auxílio de um instrumento de coleta de dados e simultaneamente 

gravadas  com  instrumentos  de  áudio mediante a concordância dos respondentes. 

Os critérios para inclusão no estudo restringem-se a ser profissional de saúde da 

equipe de ESF e estar de acordo em participar do estudo mediante a assinatura do termo de 
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consentimento Livre e Esclarecido, o qual contém as explicações necessárias, além de 

telefone para contato com os pesquisadores.  

 

3.5 PERÍODO DE COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados ocorreu durante o mês de agosto de 2011. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS  

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética da FURG (CEPAS). Os aspectos 

éticos foram respeitados em sua totalidade, verificando-se todas as recomendações da 

resolução 196/96 que normatiza os as pesquisas envolvendo seres humanos.  

  

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados foi realizada por meio de análise textual qualitativa, mediante um 

processo de fragmentação do material transcrito. Nesse processo, buscou-se integrar análise e 

síntese, baseados em uma leitura exaustiva e aprofundada, descrevendo e interpretando 

significados e fenômenos. A partir daí surgem os resultados descritos a seguir.
 

 

4. RESULTADOS 

 Com base na análise dos dados, foi possível evidenciar que grande parte da 

receptividade das famílias para com a equipe decorre dos vínculos estabelecidos que tornam a 

relação profissional-usuário mais do que simplesmente uma consulta de rotina.  

“Assim, quando a gente vai é porque a gente tem vinculo com a comunidade.” 

Esse relacionamento possibilita ao profissional obter mais informações a respeito das famílias 

e um diagnóstico mais preciso de suas necessidades. 

 Os profissionais identificam a visita domiciliar como uma das principais ferramentas 

para identificar os problemas dos indivíduos e assim poder resolve-los possibilitando um 

atendimento integral uma vez que a observação do ambiente vital traz respostas a muitos dos 

problemas enfrentados pela população. 

“Eu acho que a VD identifica muitos problemas.” 

“A gente tem que conhecer a família para poder fazer alguma coisa senão continua como 

hospital, tu vai lá trata e deu.” 
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“Através da visita a gente consegue enxergar bem além do que eles (usuários) dizem.” 

“Porque é na visita que a gente vê as necessidades das pessoas, analisa o ambiente e 

consegue detectar alguns problemas.” 

 Os respondentes acreditam que, em geral, não invadem a privacidade dos usuário 

durante a realização da visita. 

“ Não (causa prejuízos à privacidade0, porque até mesmo se prejudicasse eles não iam exigir 

a presença do agente, pelo menos comigo, eles exigem a minha presença.” 

 No entanto, admitem que, em situações que consideram ameaçadoras para algum 

membro da família, agem sem respeitar a privacidade a fim de impedir que situações graves 

piorem a situação de vida e saúde de algum usuário. 

“Eu acho que ela é respeitada porque a gente tem esse cuidado. Mas quando a saúde de 

algum membro passa a ser mais importante do que esse respeito com a privacidade dele a 

gente realmente ultrapassa esse limite.” 

“Eu respeito, claro que tem coisas que as vezes tem que sair dali, por exemplo, quando a 

gente vê uma agressão,..., tu vai ter que tirar aquilo dali porque está prejudicando alguém.” 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da análise dos resultados, pôde-se perceber que, na opinião dos profissionais a 

VD é identificada como facilitadora do acesso ao serviço público de saúde de uma maneira 

individualizada, especialmente daqueles que se encontram impossibilitados de se deslocarem 

até a unidade de saúde, seja em decorrência de doença, desconforto ou falta de tempo, fato já 

destacado em outros estudos.
7,8,9 

 
Como constatado neste estudo, alguns aspectos favorecem a qualidade do atendimento 

no domicílio tornando-o um local privilegiado para a atenção à saúde. Entre eles, destacam-se 

o fato da visita possibilitar uma relação em que profissional e usuário são colocados no 

mesmo patamar, não existindo uma relação vertical na comunicação uma vez que é o próprio 

profissional que está se desconstruindo de seu ambiente habitual para enfrentar o ambiente 

natural do usuário. Sendo assim, a VD supera um modelo assistencial na qual predomina uma 

postura profissional de indiferença e de pouca interação com o usuário, contribuindo para que 

o profissional de saúde construa um fazer e um pensar alicerçado na questão social do 

processo saúde-doença.
9 

 Características positivas em relação a VD, permitem o fortalecimento do vínculo 

profissional-usuário o que, por sua vez, possibilita a ampliação dos limites de atuação equipe 
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de saúde na visita domiciliar. A valorização do respeito ao indivíduo e a criação de laços de 

compromisso entre estes estabelece relações afetivas estreitas, as quais se tornam base das 

transformações no cuidado em saúde, através do “bom” relacionamento da possibilidade de 

diálogo e da percepção dos direitos e da cultura dos moradores.
10 

Portanto, para que o objetivo da ESF seja alcançado de maneira plena,  o profissional 

de saúde necessita possuir objetivos definidos e pautados na eficiência, a fim de avaliar a 

dinâmica do indivíduo e de sua família, de maneira a respeitar e valorizar as peculiaridades 

encontradas em cada domicílio. A partir daí, poderá traçar um panorama completo de análise 

do ciclo vital, incluindo as interações, conflitos e condições gerais de vida e saúde. Para isso, 

faz-se necessário um atendimento holístico, a fim de se compreender o indivíduo em sua 

integralidade.
11, 12  
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INTRODUÇÃO 

O exame físico caracteriza-se pelo contato pessoal entre o cliente e o profissional da 

saúde para a obtenção de informações clínicas e a identificação de fatores individuais que 

podem influenciar na evolução da doença e na implementação de medidas para o autocuidado. 

Desta forma, é importante enfatizar no processo de formação do profissional enfermeiro o 

aprendizado das técnicas necessárias ao desempenho eficaz desta ação. 

O ensino em semiologia e semiotécnica na maioria das instituições de ensino provê o 

conhecimento necessário para a prática profissional, no entanto, por vezes pode restringir a 

avaliação de enfermagem ao físico, tendo em vista que a didática geralmente enfatiza técnicas 

aferidoras e a fragmentação do corpo, muitas vezes repetindo uma história clínica 

padronizada, independente do cliente examinado
2
. 

Desse modo, o conhecimento clínico do profissional da Enfermagem possibilitaa 

instrumentalização do profissional da saúde, para que se viabilize o suporte mais adequado, 

embasado nas características pessoais e culturais do ser humano assistido, auxiliando-o na 

modificação desejada do estilo de vida
1
.  

No que tange ao cuidado, é preciso direcionar as técnicas e os achados à assistência do 

cliente, somando o conhecimento clínico às queixas e características pessoais em prol de 

ações em seu benefício
2
. A coleta das informações clínicas não pode ser efetivada como um 

protocolo rígido, a ser seguido rigorosamente, mas deve servir também como um mediador 

entre paciente e profissional, subsidiando um ambiente acolhedor para o fortalecimento do 

relacionamento interpessoal
2
. 

Considerando esta perspectiva, deve-se somar os aspectos subjetivos dos pacientes às 

competências técnicas (referentes às especialidades profissionais), intelectuais (aplicação das 

competências mentais) e cognitivas (integração de capacidade intelectual e especialidades 

profissionais
2
do enfermeiro. Neste sentido, para a realização do exame físico dispõe-se de 

recursos manuais e instrumentais que fundamentam os embasamentos científicos para a 

realização das ações profissionais correspondentes ao exame físico.  

                                                           
1
 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Enfermeira Técnica do Laboratório de Práticas em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

FURG. 
2
 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Professora Assistente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande (FURG). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da FURG. 
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Durante o processo de aprendizagem, o acadêmico de Enfermagem têm afloradas suas 

reações psicológicas através de sentimentos de insegurança, medo, respeito, passividade e 

incerteza
3
. É evidente que o domínio da técnica é relevante para o exame físico, no entanto, é 

indispensável a apreensão das etapas desse processo para ampliar a familiaridade do 

profissional com o paciente, não dissociando, desta forma, a arte na enfermagem, a técnica e a 

tecnologia³. 

Desta forma, este manuscrito visa relatar a experiência da apresentação de um mini-

curso a respeito da realização do exame físico na assistência de Enfermagem. Essa atividade 

compôs a agenda da 36ª Semana Riograndina de Enfermagem e 73ª Semana Brasileira de 

Enfermagem, e partiu da solicitação dos acadêmicos, objetivando aprimorar as habilidades já 

aprendidas durante o curso. 

 

OBJETIVO 

Relatar as ações desenvolvidas na realização de um mini-curso de exame físico. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

A realização do mini-curso partiu da parceria entre a 36ª Semana Riograndina de 

Enfermagem e 73ª Semana Brasileira de Enfermagem e o Laboratório de Práticas em 

Enfermagem, da Escola de Enfermagem – FURG. Apresentou como público-alvo acadêmicos 

de séries iniciais (terceira e quarta séries), contando com a presença de vinte e dois estudantes. 

Foram destinados dois turnos para a realização das atividades propostas, de forma a subdividir 

o grupo para melhor captação do aprendizado. 

Os recursos materiais utilizados foram: áudio-visual (computador e multimídia), 

apresentação de slides, vídeos, estetoscópio, fita métrica, balança, termômetro, maca, 

cadeiras, algodão, álcool 70%, entre outros. A atividade foi ministrada pela enfermeira técnica 

do laboratório. 

A duração do mini-curso em cada turno foi de aproximadamente três horas. Procedeu-

se a avaliação da atividade no final do encontro, na qual os estudantes puderem expressar se a 

atividade atendeu plenamente ou não à expectativa, bem como puderam apontar os pontos 

fracos e fortes do mini-curso, sugerindo outras atividades acadêmicas. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
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As atividades iniciaram-se a partir da apresentação entre os participantes e com a 

solicitação de participação dos mesmos, de forma a tornar o encontro o mais dialógico e 

dinâmico possível. Após, seguiu com o questionamento “Quais são os possíveis instrumentos 

para utilização no exame físico?” Os estudantes apontaram mais diretamente os recursos 

materiais, mas apontaram também as técnicas humanas possíveis para a realização do exame. 

Objetivou-se, com o questionamento, alertar os estudantes para a utilização 

concomitante de instrumentos objetivos de trabalho, como luvas, estetoscópio, fita métrica, 

balança, otoscópio, e também para instrumentos humanos, como as técnicas de inspeção, 

percussão, palpação e ausculta. 

Para isso, os instrumentos referidos encontravam-se dispostos próximos aos 

estudantes, permitindo a visualização e manuseio dos mesmos. Já as técnicas foram 

apresentadas aos estudantes por meio de gravuras, retiradas do livro “Anamnese e Exame 

Físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto” produzido por Barros (2002)³ e 

demais colaboradores, que permitiram a ilustração das manobras específicas para a 

investigação clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagens do livro “Anamnese e Exame Físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem no adulto”³. 

 

Estas técnicas são inerentes ao exame físico e constituem-se em competências 

necessárias a implementação da assistência. É importante refletir sobre a empregabilidade 

destas habilidades, suas finalidades, o desencadeamento dos dados obtidos no decorrer do 

processo, e, principalmente, o que implicará no cuidado do ser humano assistido². 
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Desta forma, os estudantes foram incentivados a reflexão sobre as situações 

assistenciais em que deverão aplicar os diferentes tipos de técnicas, e para que tipos de  

avaliação atuam cada uma. 

Posteriormente, questionou-se “Por onde vamos começamos o nosso exame físico?” 

Muitos estudantes apontaram a cabeça, em obediência ao sentido cefalo-caudal. Porém, no 

intuito de facilitar a relação interpessoal entre profissional e cliente, enfatizou-se como início 

do processo o posicionamento do cliente, pois o cliente deve sentir-se a vontade, na medida 

do possível, para permitir que o estudante de enfermagem possa efetuar o exame.  

Posteriormente, valorizou-se o exame físico geral do indivíduo, abordando os 

seguintes aspectos: 

 Estado Geral (inspeção) – bom; regular; mau estado geral (MEG). 

 Estado Mental – Questionamentos que verificam consciência/memória: data, 

aniversário, idade; e avaliação da linguagem. 

 Tipo Morfológico – Brevilíneo, normolíneo e longilíneo. 

 Dados antropométricos - Peso e altura, cintura e quadril. 

 Postura e Locomoção - Movimentação e posicionamento do paciente. 

 Expressão facial - Formato do rosto e fisionomia. 

 Sinais Vitais - Pulso, frequência cardíaca e respiratória, temperatura corporal e pressão 

arterial. 

 Pele - Cor, umidade, temperatura, textura, turgescência, lesões e edemas. 

 Mucosas - Coloração e hidratação. 

 Anexos - Distribuição, quantidade e cor de pêlos; cor e formato de unhas. 

 

O exame geral do cliente constitui-se no exame externo, e viabiliza a apreensão geral 

do estudante acerca das possibilidades de assistência, a partir de sinais e sintomas que 

direcionarão ao exame físico mais detalhado. Essa investigação geral permite maior 

comunicação entre enfermeira e paciente, estabelecendo uma relação de continuidade e 

confiança³. 

Procedendo ao exame específico, discutiu-se os diferentes sistemas orgânicos, 

iniciando por exame de cabeça e pescoço, tórax, abdome e membros superiores e inferiores. A 

apresentação multimídia em cada sistema seguiu a ordem de inspeção, palpação, percussão e 

ausculta, a não ser que o sistema orgânico a ser avaliado não permitisse esse sentido 

(exemplo: sistema gastrointestinal).  
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Essa ordenação objetivou maior a coordenação mental do estudante, uma vez que o 

exame físico se apresenta numa sequência de ações específicas, que podem suscitar no 

estudante o sentido de gravação das etapas e não seu desempenho de acordo com a sequência 

lógica.  

Apresentou-se, dessa forma, os itens de avaliação da região da cabeça e pescoço, 

destacando a diferença entre crânio e face e os sinais que podem ser visualizado nos olhos, 

pálpebras, globos oculares, conjuntiva, pupilas e a avaliação da acuidade visual; bem como 

técnicas de avaliação de nariz ouvidos, boca e pescoço. 

Para dinamizar a prática do exame físico destas regiões, solicitou-se a participação de 

duas acadêmicas com objetivo de demonstrar a metodologia do exame da forma que a 

realizariam na prática assistencial. No geral, as estudantes mostraram insegurança na 

avaliação de nariz e boca, devido ao constrangimento deles próprios e do paciente. Contudo, 

as demais regiões foram avaliadas e demonstradas sem particularidades. 

Posteriormente, foi realizado o exame do tórax, subdividido em sistema 

cardiocirculatório e respiratório. Iniciando pela avaliação do sistema cardiocirculatório, 

discutiu-se as principais manifestações clínicas que podem estar presentes, como dispnéia, 

fadiga, dor no peito (precordialgia), palpitações, desmaio, edemas, variação de pressão arterial 

e frequência cardíaca, entre outras, bem como a análise de sintomas como dor (investigando 

tipo, localização, intensidade, irradiação, duração, situações de desencadeamento ou melhora) 

e sua associação com a ocorrência de náuseas, vômitos, sudorese, entre outros. 

Na aplicação das técnicas propedêuticas, enfatizou-se inicialmente a inspeção, por 

meio do posicionamento do paciente, em busca do melhor decúbito para propiciar conforto, e 

evitar dispnéia ou cansaço. Também se procedeu a avaliação do precórdio e a identificação do 

ictus cordis - ponto localizado no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular 

que permite visualizar a pulsações e é um dos focos de ausculta cardíaca. 

Relembrou-se a necessidade da aferição de sinais vitais e medida de dados 

antropométricos, com especial atenção para PA, pulso, frequência cardíaca, peso e diurese. 

Além destes aspectos, discutiu-se a avaliação da dispnéia, que pode caracterizar-se por 

dispnéia de esforço, de decúbito (ortopnéia), paroxística noturna e periódica ou Cheyne-

Stokes (asma cardíaca). Como característica importante nos casos de alterações cardíacas, 

apresentou-se a estase jugular, a qual muitos estudantes referiram não ter visualizado em seus 

momentos de estágio acadêmico. Foi exposta uma imagem que demonstrava o ingurgitamento 
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venoso e referiu-se a necessidade de inspecionar as veias do pescoço, em busca de possível 

distensão. 

Já na avaliação por palpação, referiu-se a identificação de edema - sinal de Godet, bem 

como a avaliação da perfusão periférica de membros por meio do teste de enchimento capilar 

e coloração de extremidades e destacou-se a avaliação das condições de venopunção, devido a 

instabilidade hemodinâmica de pacientes com alterações cardiocirculatórias. 

Já para a ausculta, valorizou-se as bulhas cardíacas e os focos de ausculta. Como 

metodologia de diferenciação dos sons percebidos a cada foco cardíaco, foi executada uma 

gravação que apresentava as características de cada foco cardíaco frente a alterações 

cardiocirculatórias. Pôde-se perceber a atenção dos alunos aos sons transmitidos. Além desta 

abordagem, foi fornecido a cada acadêmico um estetoscópio de forma a auscultarem algum 

colega e assim já praticassem a localização dos pontos anatômicos.  

Já no exame do aparelho respiratório, atentou-se para as queixas respiratórias 

relacionadas à própria dispnéia, cuja inspeção pode identificar o uso da musculatura acessória, 

a retração das fossas supraesternal e supraclavicular e o batimento de asas de nariz. Além 

destes aspectos, incentivou-se à avaliação da situação emocional do paciente, frente a 

possibilidade de hiperventilação – falta de ar psicogênica, a qual foi experienciada por alguns 

estudantes. 

Enfatizou-se a importância do profissional enfermeiro estar familiarizado com as 

características da dor torácica, tendo em vista que sua origem pode ser pulmonar e cardíaca. 

Desta forma, realizou-se a diferenciação pelas características da dor pulmonar, a qual 

apresenta queimação retroesternal ou aguda, como uma pontada que se acentua com a 

inspiração. 

Ainda por meio da inspeção, apresentou-se a metodologia estática, em que se observa 

a pele, pêlos, abaulamentos e retrações e na qual se permite observar forma da caixa torácica: 

chata, tonel, funil ou infundibuliforme, peito de pombo. Já a inspeção visa a observação da 

dinâmica respiratória por meio da averiguação da frequência respiratória, amplitude, ritmo e 

profundidade. Neste sentido, apontaram-se os tipos de frequências respiratórias e realizou-se a 

palpação que permite identificar a extensão dos pulmões, a partir do ângulo esternal.  

Também apontou-se a palpação da traquéia para averiguar a distância entre esta e o 

músculo, mostrando que esta estrutura se movimenta, suavemente, de um lado para o outro. 

Solicitou-se que uma acadêmica realiza-se a avaliação da traqueia de uma colega. Os 

estudantes mostraram-se surpresos com a possibilidade do movimento anatômico. 
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Pode-se também avaliar a estrutura da parede torácica a partir da palpação, para a 

observação de simetria e amplitude de movimentos respiratórios. Na percussão, enfatizou-se a 

realização de todos os movimentos em ambos hemitórax e mostrou-se por meio de gravura 

didática, os pontos de percussão pulmonar, na direção dos ápices para as bases. 

Posteriormente, reproduziu-se os sons originadas pela percussão pulmonar, como claro 

pulmonar, hipersonoridade, timpânico, maciço e submaciço. Dois estudantes foram 

solicitados para simular a localização dos pontos de percussão para a melhor visualização dos 

demais colegas. Este chamamento suscitou a prática da percussão entre os demais estudantes. 

No processo de ausculta pulmonar, destacou-se que deve ser realizada com o paciente 

sentado, respirando com a boca semi-aberta, e em ambos hemitórax. Apontaram-se os sons 

normais (traqueal e brônquico). Foi discutido a presença do múrmurio vesicular, identificado 

em toda a extensão do tórax, o som broncovesicular e a presença de ruídos adventícios, 

considerados sons anormais que se superpõem aos sons respiratórios. 

Citaram-se também os demais tipos de sons: crepitações (estertores), subcrepitantes, 

roncos, sibilos, atrito pleural, cornagem (estridor). Os estudantes receberam mais uma vez o 

estetoscópio para praticarem entre si a ausculta pulmonar. Uma das participantes relatou que 

apresenta asma crônica, o que mobilizou a ausculta da colega pelos acadêmicos, com o seu 

consentimento. 

Além disso, outra acadêmica relatou a ausculta realizada em um recém nascido, em 

campo de estágio, o qual apresentava sibilos, e identificou que o som apresentado era bastante 

similar ao que auscultara. O estabelecimento da relação que o acadêmico realiza entre sua 

prática e a representação teórica fortalece o aprendizado e conduz à formação clínica 

profissional objetivada. 

Para avaliação do abdome, se destacaram o sistema gastrointestinal e o sistema 

urinário. O exame físico do sistema gastrointestinal salientou a certificação de que o paciente 

esteja com suas necessidades humanas de eliminação urinária e intestinal atendidas e o 

provimento do aquecimento das mãos e do diafragma do estetoscópio.  

A abordagem para a realização do exame físico baseou-se na subdivisão do abdome 

em quatro quadrantes, a partir da cicatriz umbilical e a técnica deve obedecer a seguinte 

sequência – inspeção, ausculta, percussão e palpação. Destacaram-se os itens a serem 

inspecionados, como a forma, simetria, contorno, características da pele e movimentos 

visíveis do abdome e a medição da circunferência abdominal, frente a suspeitas diagnósticas. 
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Na ausculta, atentou-se aos ruídos hidroaéreos, que são os movimentos peristálticos e 

de deslocamento de ar e líquidos pelos intestinos. Orientou-se a ausculta inicialmente o 

quadrante inferior direito, seguindo o sentido horário de avaliação, sendo que os ruídos 

intestinais habituais são borbulhas ou gargarejos. Já à percussão, identifica-se o tamanho e a 

localização de vísceras sólidas e presença de gases, líquidos e massas, podendo-se utilizar a 

percussão indireta. 

Geralmente, o som escutado é de timpanismo e macicez, caso o abdome encontre-se 

distendido ou protuberante e a percussão indicar macicez difusa, orientou-se aos estudantes à 

suspeita de obstrução. Para a palpação, deve-se realizar em locais não doloridos, empregando 

profundidade ou não, sendo importante a diferenciação entre a resistência muscular de defesa 

e a contratura muscular involuntária. 

Apresentou-se que a maioria das técnicas de palpação abdominais são aplicadas em 

casos de suspeitas diagnósticas, e não caberia apresentá-las em tão pouco tempo de exposição. 

Por isso, demonstrou-se apenas o sinal de descompressão brusca dolorosa, que pode ser 

realizado frente ao exame abdominal geral, mediante a palpação profunda e lenta de área 

abdominal não dolorosa, destacando que na presença de dor, deve-se suspeitar de apendicite 

aguda, pancreatite, diverticulite ou lesão peritoneal. 

Apresentou-se também o exame do fígado e baço, os quais se realiza de forma 

semelhante, destacando que, na ocorrência de palpação do baço, como no aumento da víscera, 

deve-se comunicar os demais equipe de saúde para a tomada de ações cabíveis. 

Apresentou-se também o exame de reto e ânus, preconizando-se especialmente acima 

dos 40 anos e a presença de outro profissional da saúde junto ao examinador, para evitar 

constrangimentos. Todos os procedimentos de exame desta região devem se realizados com o 

uso de luvas e lubrificação. 

Instruiu-se também a respeito do sistema urinário, o qual em condições normais 

informa poucas informações à inspeção, mas nos casos de aumento dos rins, pode-se 

visualizá-los por meio de abaulamentos no flanco e na fossa ilíaca correspondente. O mais 

pertinente neste sistema é a inspeção da urina e duas características, observando sinais de 

insuficiência renal. 

Já a percussão pode indicar patologias, como no sinal de Giordano obtido por meio da 

punho-percussão. Apresentou-se de igual forma a percussão da bexiga, que deve ser realizada 

a 5 cm da sínfise púbica e, o som normal é timpânico, se macicez, indica bexiga cheia. A 

palpação é mais específica e a ausculta é pouco realizada. 
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Uma das etapas de maior constrangimento é o exame físico de genitálias masculina e 

feminina, sendo pouco aplicada nas práticas de aprendizado nas séries iniciais. Desta forma, 

foram abrangidos aspectos gerais que contribuíram para desmitificar certos tabus e 

instrumentalizá-los. Os estudantes da quarta série, segundo o currículo em que estão inseridos, 

já realizam práticas em saúde da mulher, o que já os expõem a este tipo de exame, tornando 

necessária a abordagem mais abrangente, a qual não pode ser ministrada, em decorrência do 

tempo. 

Mesmo assim, recordou-se o exame de mamas, o posicionamento para exame de 

genitália feminina, o exame especular, o toque vaginal, e na genitália masculina abordou-se a 

privacidade do cliente, o exame de saco escrotal, a circuncisão, entre outros. 

O último sistema a ser discutido foi o sistema locomotor, em que se demonstrou 

possíveis técnicas capazes de avaliar a funcionalidade muscular e a amplitude dos 

movimentos. Destacou-se a realização do exame estático e dinâmico, a presença de tremores 

de origem senil, emotivos, espásticos, entre outros, bem como a avaliação da coluna cervical e 

a demonstração de movimentos de flexão e extensão, de rotação e inclinação, supinação e 

pronação. Apresentou-se de igual modo a avaliação da marcha e a observação de articulações.  

Concluiu-se as apresentações referindo que o exame físico deve ser realizado com 

precisão, objetividade e privacidade, buscando proximidade entre profissional e cliente. Há a 

utilização de técnicas que unem a arte e a ciência da Enfermagem, para a obtenção de dados 

objetivos e subjetivos que subsidiarão uma Assistência de Enfermagem humanizada e 

resolutiva. 

 

AVALIAÇÃO DO MINI-CURSO 

Posteriormente ao desenvolvimento do mini-curso, os estudantes foram questionados 

com relação às dúvidas, bem como foram solicitados ao preenchimento de uma ficha de 

avaliação. Os resultados referentes aos pontos positivos permitiram uma categorização em 

aspectos referentes ao ensino, tanto do ministrante quanto acadêmico uma vez que foi 

apontada a contribuição do mini-curso para o preenchimento de lacunas existentes na 

graduação, a permissão do esclarecimento de dúvidas, a participação acadêmica ativa e a 

demonstração prática das técnicas. 

Além do ensino, visualizou-se também a abordagem dinâmica do encontro, através de 

relatos sobre a importância do uso de sons para diferenciação e identificação pelos estudantes 

e a utilização de vídeos. E como último aspecto abordado percebeu-se as falas sobre a 
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ministrante, que demonstrou didática para o aprendizado, promoveu a interação entre os 

participantes e forneceu informações completas e claras. 

Como pontos fracos foram referidos o tempo, apresentado por um participante como 

extenso e por outro como pouco tempo de duração, as interrupções externas ocorridas devido 

a entrada de outras pessoas no Laboratório de Práticas, a execução prática que não foi 

possibilitada a todos os participantes e a falta de disponibilização do material apresentado. 

Mesma na identificação de pontos fracos (ou negativos), o curso atendeu plenamente 

às expectativas da totalidade dos estudantes, os quais sugeriram entre outros temas para 

desenvolvimento de novos mini-cursos: curativos e feridas, urgência e emergência, trabalho 

de parto, IST’s, eletrocardiograma, entre outros. 

 

CONCLUSÕES 

A realização deste mini-curso promoveu aos estudantes uma maior apreensão teórico-

prática da realização do exame físico para aplicação ao seu percurso profissional, uma vez que 

a prática permeia o fazer profissional e está entre as que mais são efetivadas pelo enfermeiro, 

para a fundamentação do processo de Enfermagem e sistematização da assistência. 

Desta forma, acredita-se que o mini-curso tenha atendido às perspectivas dos 

estudantes, e na medida em que se inserem novas metodologias para o desenvolvimento 

profissional desta ação, deve-se prover a reflexão e o fortalecimento do aprendizado para 

formar enfermeiros que atuem no sentido da prática humanizada e resolutiva.  
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