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EDITORIAL 1 
                                                                    

Caros leitores da Revista Enfermagem Atual
Na edição de nº 80, 1ª do ano de 2017, destaca-se:

1- O artigo Erros de Enfermagem e Segurança do Paciente: o conhecimento de graduandos 
de Enfermagem é uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, cujo objetivo 
foi compreender o conhecimento dos graduandos de enfermagem sobre os Erros da 
Enfermagem e a Segurança do Paciente. Para isso, realizou-se entrevista semiestruturada 
com 36 graduandos de enfermagem de uma instituição de Ensino Superior pública, cujo 
campus universitário localiza-se na cidade de Pau dos Ferros/RN.

2- O artigo História Oral de Vida de Usuários Vítimas de Queimaduras: um estudo 
exploratório é um estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório e descritivo, 
apropriando-se do aporte teórico e metodológico da História Oral, na modalidade História 
Oral de Vida, como técnica de apreensão e preparo analítico dos relatos. O objetivo 
principal do estudo foi descrever a experiência de vida de pessoas com queimaduras e 
os sentimentos vivenciados durante a internação hospitalar

3- O artigo Linha do Cuidado: A Emergência Pediátrica na Perspectiva da Integralidade do 
Cuidado é um estudo qualitativo, cuja coleta de dados deu-se por meio da observação 
sistemática no setor, acrescida da contribuição da equipe multiprofissional atuante por meio 
da técnica da vinheta. O objetivo do estudo foi caracterizar a linha do cuidado que traduz a 
atenção prestada pela equipe multiprofissional em diferentes etapas da produção do cuidado 
na Emergência Pediátrica de um Hospital Universitário, na perspectiva da integralidade do 
cuidado pelo uso da ferramenta “Fluxograma Analisador do Modelo de Atenção”.

4- O artigo Satisfação da equipe de enfermagem com a imagem corporal é um estudo 
transversal quantitativo realizado com enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 
por meio da Escala de Avaliação da Satisfação com a Imagem Corporal. Objetivou-se 
identificar a satisfação dos profissionais da equipe de enfermagem com a imagem 
corporal, e avaliar se as características pessoais, profissionais e a necessidade do uso de 
adornos durante a jornada de trabalho interferem na satisfação com a imagem corporal. 

5- O artigo O Paciente Surdo e suas Vivências no Sistema de Saúde: uma interface com a 
Enfermagem é um estudo descritivo, de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, 
no qual se realizou um levantamento bibliográfico sobre os aspectos gerais do processo 
de comunicação entre o profissional de saúde e o paciente surdo. Efetivou-se a coleta 
de dados por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado, no Instituto Nacional de 
Educação de Surdos, localizado no bairro de Laranjeiras/RJ/Brasil. O objetivo do estudo 
foi identificar como se dá o atendimento ao paciente surdo e analisar as barreiras de 
comunicação do profissional de saúde nesses atendimentos.

6- O artigo Estresse Ocupacional na Enfermagem e Mindfulness: o que há de 
novo? é uma revisão integrativa realizada nas bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em 
Ciências da Saúde (MEDLINE) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), no período de 
abril a junho de 2016, utilizando os descritores com o operador boleano em português 
“Enfermagem; Estresse Psicológico; Atenção Plena”. O objetivo principal do estudo foi 
identificar a produção científica de Mindfulness como estratégia de enfrentamento do 
estresse ocupacional de profissionais e estudantes de enfermagem.



 
                                                                                                                             

7- O artigo Implantação do Programa Hospital Amigo do Idoso: relato de experiência nos serviços é um estudo descritivo, do tipo relato 
de experiência, acerca da implantação do programa Hospital Amigo do Idoso em um hospital da Baixada Litorânea do Estado do Rio 
de Janeiro, descrevendo as mudanças ambientais e assistenciais ocorridas nesse processo. O objetivo do estudo foi relatar o processo 
de implantação do programa Hospital Amigo do Idoso. 

8- O artigo O Enfermeiro na Prática do Exame Citopatológico de Colo do Útero: relato de experiência é um relato de experiência dos 
graduandos de enfermagem na prática do exame citopatológico, com base no acompanhamento de 30 mulheres que compuseram, em 
faixa etária que estava dentro do considerado grupo vulnerável no rastreamento do câncer cervical. O objetivo do estudo foi ressaltar 
a importância do enfermeiro na coleta adequada do exame citopatológico do colo uterino antes, durante e depois da coleta.

9- O artigo Metodologia da problematização como estratégia de ensino e aprendizagem na enfermagem é um estudo descritivo, 
tipo relato de experiência, a partir da utilização da Metodologia da Problematização no decorrer do componente curricular Estágio 
Curricular Supervisionado em Enfermagem I. As intervenções propostas pelos acadêmicos instigados pela metodologia em questão 
foram capazes de melhorar o quadro clínico do usuário, assim como o conhecimento em saúde dos estudantes. O estudo teve como 
objetivo descrever a experiência vivenciada por acadêmicos do curso de enfermagem a partir da implementação da metodologia 
problematizadora no decorrer do estágio supervisionado em uma Estratégia de Saúde da Família de um município da região noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul.

10- O artigo O Enfermeiro Novato na Unidade de Terapia Intensiva: nexos com a segurança do paciente é um artigo de reflexão em que 
foram realizadas leituras de artigos que tratavam da admissão do enfermeiro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A partir dessas 
leituras, foram elencadas categorias que relacionavam a atuação desse enfermeiro na condição de novato na UTI à segurança do 
paciente, a saber: treinamento admissional; qualidade da assistência; autonomia e relações de trabalho; e experiência profissional. O 
objetivo do estudo foi desenvolver uma reflexão sobre o enfermeiro novato na UTI e os possíveis nexos com a segurança do paciente.

11- O artigo O sofrimento psíquico e a saúde do trabalhador bancário é um ensaio teórico reflexivo que objetivou analisar o contexto do 
sofrimento psíquico em trabalhadores bancários em suas dimensões: imediata, específica, geral e metacontextual. Seguindo a perspectiva 
contextual proposta pelo referencial teórico de Hinds, Chaves e Cypress (1992), os resultados foram estruturados em quatro categorias: 
o sofrimento psíquico; as mudanças estruturais no setor bancário; as políticas de vigilância à saúde do trabalhador; o capitalismo 
contemporâneo e a psicomanipulação do indivíduo.

12- O artigo Proposta de plano de cuidados de enfermagem para paciente queimado: estudo de caso é um estudo de caso realizado 
no Centro de Tratamento de Queimados de um hospital público no Nordeste do Brasil, no período de abril a maio de 2016. As etapas 
metodológicas do estudo foram: coleta de dados; elaboração dos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem; elaboração 
e validação do plano de cuidados. O estudo teve como objetivo elaborar e validar um plano de cuidados para paciente queimado.

Convido a todos vocês para o V Simpósio sobre Prevenção e Tratamento de Feridas e I Encontro sobre Queimaduras da SOBENFeE , que
acontecerão nos dias 31 de outubro a 03 de novembro de 2017,em Salvador.

“As feridas do corpo são curadas com tratamento local e sistêmico, de acordo com a evidência científica. ‘As feridas da alma’ são curadas com 
atenção, carinho e paz.”

Machado de Assis

Boa leitura a todos!
Editora Científica

Alcione Abreu
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UmA REfLExãO sObRE O UsO DA TERApIA cOmpREssIvA pARA TRATAmEnTO DE úLcERAs vE-
nOsAs nAs UnIDADEs DE ATEnçãO pRImáRIA DE sAúDE

Por Magali Rezende de Carvalho, Mestre em Enfermagem e Estomaterapeuta

As úlceras de etiologia venosa representam um problema significativo para a população mundial, geralmente evoluindo para uma 
lesão crônica. Esta cronicidade tem como consequência o afastamento dos pacientes acometidos pelas lesões de suas atividades 
laborais, além de muitas vezes afetarem suas relações sociais e afetivas.

As principais entidades nacionais e internacionais relacionadas ao manejo de feridas preconizam o uso da terapia compressiva como 
padrão ouro de tratamento para úlceras venosas. 

No Brasil, grande parte dos pacientes com úlceras venosas tem a evolução da ferida acompanhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
sendo a maior parte dos atendimentos em unidades de atenção primária. O Ministério da Saúde preconiza o uso da terapia compressiva 
para auxílio do retorno venoso e reparo tecidual. 

Entretanto, o uso da terapia compressiva no âmbito do SUS tem sido negligenciado. Vários estudos realizados em unidades de atenção 
primária constataram o uso reduzido da terapia compressiva nesses pacientes. Um estudo realizado no interior de Minas Gerais 
constatou que 48% dos pacientes com úlceras venosas atendidos nas unidades de atenção básica da cidade não faziam uso da 
terapia compressiva1. Outro estudo, realizado em Goiás, apontou que menos de 4% dos pacientes com úlceras venosas faziam uso de 
bandagens de compressão2.

Por um lado, temos a falta de adesão dos pacientes ao tratamento. Os principais motivos para a não adesão ao tratamento estão 
relacionados à dor e ao incômodo durante o uso, a dificuldade de aplicação/troca do curativo em casa e o não fornecimento das 
bandagens pela unidade de saúde, o que acaba gerando um custo para o paciente que, muitas vezes, é insustentável. Por outro lado, 
temos a falta de capacitação dos profissionais de saúde da atenção primária na aplicação da terapia compressiva.

Além disso, o atendimento em unidades de atenção primária muitas vezes é realizado apenas por técnicos de enfermagem e/ou 
enfermeiros, por vezes, sem o acompanhamento médico especializado. O Ministério da Saúde preconiza que a terapia compressiva seja 
prescrita por um médico, o que muitas vezes limita e reduz o poder de decisão e autonomia do enfermeiro nessas unidades.

O uso da terapia compressiva nas unidades de saúde primária enfrenta barreiras que perpassam a falta de material nas unidades. Há 
uma forte demanda por capacitação dos profissionais, tanto para corrigir as falhas técnicas da aplicação das bandagens compressivas 
quanto para o planejamento de estratégias que ajudem a aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento.

1- Silva MH, Jesus MCP, Merighi MAB, Oliveira DM, Santos SMR, Vicente EJD. Manejo clínico de úlceras venosas na atenção primária à 
saúde. Acta paul. enferm. 2012;25(3):329-333. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002012000300002.

2- Sant’Ana SMSC, Bachion MM, Santos QR, Nunes CAB, Malaquias SG, Oliveira BGRB. Úlceras venosas: caracterização clínica e tratamento 
em usuários atendidos em rede ambulatorial. Rev. bras. enferm. 2012; 65(4):637-644. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
71672012000400013 



Ana Luiza Soares Rodrigues
Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde pela UFF Enfermeira 
do Hospital Federal da Lagoa / MS 

André Luiz de Souza Braga
Professor Adjunto do Departamento de Fundamentos de 
Enfermagem e Administração da Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. Rio de 
Janeiro, RJ

Andrea Pinto Leite Ribeiro
Doutoranda do Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado 
em Saúde (UFF) Enfermeira do Departamento de Neonatologia 
do IFF/FIOCRUZ

Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira
Phd, Professora Titular da Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa-UFF | Universidade Federal Fluminense Rio de 
Janeiro 

Carla Lube de Pinho Chibante
Doutoranda do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado 
em Saúde/UFF.Rio de Janeiro/RJ

Cristina Lavoyer Escudeiro
Doutora em Enfermagem. Professora Associado II do 
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da 
Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro, RJ

Denise Assis Corrêa Sória
Professora Associada III da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO), RJ – Brasil

Diego Pereira Rodrigues
Doutorando na EEEAC/UFF, Professor do Centro Universitário 
Anhanguera de Niterói.

Edmar Jorge Feijó
Mestre em enfermagem pela UFF/RJ. Gestor e docente do curso 
de graduação em enfermagem da Universidade Salgado de 
Oliveira UNIVERSO/SG – Brasil

Elenice Martins
Doutoranda do programa de Nanociências pela UFSM /RS 
Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário 
Franciscano/RS – Brasil

Fernanda Pessanha de Oliveira
Doutoranda pela UFF. Mestre em Ciências do Cuidado em 
Saúde (PACCS/UFF), Especialista em Saúde da Família (UERJ/
UNASUS) e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à 
Saúde (EEAAC/UFF)

Gustavo Dias da Silva
Doutorando em Enfermagem. Professor assistente da FENF/
UERJ, RJ – Brasil

cOnsELHO EDITORIAL 
                                                                                                                             

Javier Soldevilla Agreda
Universidade de La Rioja Logroño. La Rioja Logroño – Espanha

José Carlos Martins
Universidade de Coimbra. Coimbra – Portugal

José Verdu Soriano
Universidade de Alicante. Alicante – Espanha

Maria Celeste Dalia Barros
Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro/UNIRIO. Rio de Janeiro, RJ – Brasil

Maria Marcia Bachion
Professor Titular da Universidade Federal de Goiás – Brasil

Marina Izu
Doutoranda pela UFF. Mestre em Enfermagem. Especialista em 
Enf. Oncológica, Obstétrica e do Trabalho.

Michelle Hyczy de Siqueira Tosin
Mestre pelo Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 
pela UFF/RJ – Brasil

Neida Luiza Kaspary
Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa 
Catarina – Brasil. Professora do Hospital de Caridade Astrogildo 
de Azevedo – Brasil

Pedro Paulo Correa Santana
Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde pela 
(UFF). Professor Assistente do curso de Enfermagem do Centro 
Universitário Anhanguera de Niterói. Niterói, RJ – Brasil

Rai Moreira
Doutorando e Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde 
(EEAAC/UFF), Professor do Centro Universitário Anhanguera de 
Niterói e da Celso Lisboa. 

Rafaela Oliveira Grillo
Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Rio. Psicóloga clínica e 
hospitalar

Renata Miranda de Sousa
Doutoranda do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado 
em Saúde/UFF. Rio de Janeiro/RJ

Vinicius Lino de Souza Neto.
Mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Wagner Oliveira Batista
Doutorando da Universidade Federal Fluminense (UFF), RJ – 
Brasil. Professor de Educação Física



sUmáRIO 

  Revista enfeRmagem atual                                                                                               

eDitORial  2

 7 Normas de Publicação
  Revista Enfermagem Atual

aRtigOs 10 Erros de enfermagem e segurança do paciente: o conhecimento de graduandos de enfermagem*  
  Nursing errors and security of the patient: the nursing undergraduates’ knowledge
  Maria Naiara da Silva, Janieiry Lima de Araújo, Niedja cibegne da Silva Fernandes, Joseph Dimas Oliveira, Rafael Tavares Silveira Silva, Ellany Gurgel   
  Cosme do Nascimento

 18 História oral de vida de usuários vítimas de queimaduras: um estudo exploratório*  
  Life oral history of burn victims: an exploratory study
  Carlos Jordão de Assis Silva, Clélia Albino Simpson, Francisca Patrícia Barreto de Carvalho, Glauber Weder dos Santos Silva 

 20 Linha do cuidado: a emergência pediátrica na perspectiva da integralidade do cuidado  
  Line care: the pediatric emergency in wholeness perspective care  
  Márcia Cristina de Almeida Cordovil Pires, Simone Cruz Machado Ferreira, Ana Lucia Abrahão da Silva

 26 Satisfação da equipe de enfermagem com a imagem corporal  
  Nursing team satisfaction with body image
  Jéssica Pereira Trentino,  Ana Carolina Cavalheiro,  Adriana Pereira da Silva Grilo,  André Oliveira Paggiaro, Ana Cláudia Puggina

 33 O paciente surdo e suas vivências no sistema de saúde: uma interface com a enfermagem  
  The deaf patient experiences in the health system: an interface with the nursing
  Vitor Machado Cavagna, Wesley Pereira de Jesus Silva, André Luiz de Souza Braga, Marilda Andrade

RevisÕes 40 Estresse ocupacional na enfermagem e mindfulness: o que há de novo?  
  Occupational stress in nursing and mindfulness: what’s new?
  Valéria Paes de Castro Barreto, Simone Cruz Machado Ferreira, Dayse Mary da Silva Correia

RelatOs 47 Implantação do programa hospital amigo do idoso: relato de experiência  
  Program implementation hospital friend of the elderly: experience report
  Geisiane de Souza Santos, Cristina Lavoyer Escudeiro, Wbiratan de Lima Souza, Lucimere Maria dos Santos, Valquíria Carvalho Silva, Fátima Helena do  
  Espírito Santo   

 53 O enfermeiro na prática do exame citopatológico de colo do útero: relato de experiência  
  The nurse in the practice of cervix cytological examination: report of experience
  Simone Maria de Araújo Maia, Carolliny Faria Jardim, Claudia Cristina da Silva Moraes, Diogo Gomes Scotelario, Gabriel Barreto da Silva Correia, Lilian  
  Maria dos Santos Silva

 58 Metodologia da problematização como estratégia de ensino e aprendizagem na enfermagem  
  Problematisation methodology as a teaching and learning strategy in nursing
  Julia Gomes Fernandes Costa de Santanna, Soraya Maria de Medeiros, Rejane Maria Paiva de Menezes, Raphael Raniere de Oliveira Costa, Marília Souto  
  de Araújo

 

aRtigO De  63 O enfermeiro novato na unidade de terapia intensiva: nexos com a segurança do paciente  
RefleXÃO  Newcomers nurses in the intensive care unit: linkages with the patient safety
  Patrícia Veras Neves de Oliveira, Geilsa Soraia Cavalcanti Valente

 67 O sofrimento psíquico e a saúde do trabalhador bancário  
  The psychological stress and banking worker’s health
  Patrícia Veras Neves de Oliveira, Geilsa Soraia Cavalcanti Valente

estuDO De 72 Proposta de plano de cuidados de enfermagem para paciente queimado: estudo de caso  
CasO  Proposal for a nursing care plan for burned patient: case study
  Richardson Augusto Rosendo da Silva, Vinicius Lino de Souza Neto, Olga Alice Alencar Moreira, Fernanda Rafaela dos Santos, Rafael Medeiros dos   
  Santos, Thais Monteiro da Silva Padilha

ResumOs 76 



InsTRUçÕEs AOs AUTOREs

A Revista Enfermagem Atual é o órgão oficial de divulgação 
da Sociedade Brasileira de Feridas e Estética (SOBENFeE). 
Impressa e on-line, tem como objetivo principal registrar a 
produção científica de autores nacionais e internacionais, 
que possam contribuir para o estudo, desenvolvimento, 
aperfeiçoamento e atualização da Enfermagem, da saúde 
e de ciências afins, na prevenção e tratamento de feridas. 
O desenvolvimento do conhecimento de Enfermagem 
visto, principalmente, nas últimas quatro décadas, é o 
resultado da somatória dos esforços dos cientistas, teóricos 
e estudiosos em Enfermagem, a fim de que a prática seja 
mais segura e eficiente. Desta maneira, cabe também 
a esta sociedade trazer à comunidade as descobertas 
científicas conseguidas pela enfermagem, também nas 
seguintes seções especiais: Saúde da Mulher, Saúde da 
Criança e Adolescente, Saúde Mental, Saúde do Trabalhador 
e Saúde do Adulto e Idoso. As instruções aqui descritas 
visam orientar os pesquisadores sobre as normas adotadas 
para avaliar os manuscritos submetidos. Os manuscritos 
devem destinar-se exclusivamente à Revista Enfermagem 
Atual, não sendo permitida sua submissão simultânea a 
outro(s) periódico(s). Quando publicados, passam a ser 
propriedade da Revista Enfermagem Atual, sendo vedada a 
reprodução parcial ou total dos mesmos, em qualquer meio 
de divulgação, impresso ou eletrônico, sem a autorização 
prévia do(a) Editor(a) Científico(a) da Revista.

A publicação dos manuscritos dependerá da observância 
das normas da Revista Enfermagem Atual e da apreciação 
do Conselho Editorial, que dispõe de plena autoridade 
para decidir sobre sua aceitação, podendo, inclusive 
apresentar sugestões (sem alterar o conteúdo científico) 
ao(s) autor(es) para as alterações necessárias. Neste caso, 
o referido trabalho será reavaliado pelo Conselho Editorial, 
permanecendo em sigilo o nome do consultor, e omitindo 
também o(s) nome(s) do(s) autor(es) aos consultores. 
Manuscritos recusados para publicação serão notificados e 
disponibilizados a sua devolução ao(s) autor(es) na sede da 
Revista.

mODALIDADEs DE ARTIGOs

ARTIGOs ORIGInAIs:

Resultado de pesquisa. Deve limitar-se a 6000 palavras 
(excluindo resumo, referências, tabelas e figuras).

ARTIGOs DE REvIsãO (sIsTEmáTIcA OU 
InTEGRATIvA):

Estudo que reúne de maneira crítica e ordenada resultados 
de pesquisas a respeito de um tema específico, aprofunda 
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o conhecimento sobre o objeto da investigação. Deve 
limitar-se a 4000 palavras (excluindo resumo, referências, 
tabelas e figuras). As referências deverão ser atuais e em 
número mínimo de 30.

ARTIGOs DE REfLExãO:

Consideração teórica sobre aspectos conceituais no 
contexto da enfermagem. Formulação discursiva 
aprofundada, focalizando conceitos ou constructo teórico 
da Enfermagem ou de área afim; ou discussão sobre um 
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KM 153, Arizona 59900-000 – Pau dos Ferros – RN. Telefone: (84) 99648-5999. Email- ellanygurgel@hotmail.com.

REsUmO

Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa cujo objetivo foi compreender o conhecimento dos graduandos 
de enfermagem sobre os Erros da Enfermagem e a Segurança do Paciente. Para isso realizou-se entrevista 
semiestruturada com 36 graduandos de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior pública, cujo campus 
universitário localiza-se na cidade de Pau dos Ferros/RN. Evidenciou-se que os graduandos possuem uma visão 
ampliada acerca dos “Erros de Enfermagem”, no sentido de valorizar a importância de se conhecer e discutir os 
fatores desencadeantes e condicionantes, além da não valorização a culpabilização apenas do profi ssional. 
Quanto a “Segurança do Paciente” se constitui como uma discussão relativamente nova no campo dos cuidados de 
enfermagem, onde se percebe que o tema não é sufi cientemente estudado na formação. Deste modo, há necessidade 
de incluir na grade curricular disciplinas que abordem com maior ênfase e mais diretamente as temáticas, inclusive 
é imperativo que o aluno se disponha a ser coparticipativo nesse processo.   

Palavras-chave: Enfermagem; Erros Médicos; Doença Iatrogênica; Segurança do Paciente. 

AbsTRAcT

Exploratory research with a qualitative approach whose objective was to understand the perception of nursing 
undergraduates about Nursing Errors and Patient Safety. For this, a semi-structured interview was conducted with 
36 nursing undergraduates from a public higher education institution, whose university campus is located in 
the city of Pau dos Ferros / RN. It was evident that the graduates have a broader view about the “Nursing Errors” 
in order to appreciate the importance of understanding and discuss the triggering and conditioning factors, in 
addition to no appreciation to blame only the professional. As for “Patient Safety” is constituted as a relatively 
new discussion in the fi eld of nursing care, where it is realized that the subject is not suffi ciently studied in 
training. Thus, there is need to include in the curriculum subjects that address with greater emphasis and more 
directly the issues, including it is imperative that the student is willing to be co-participative in this process.  

Keywords: Nursing; Medical Errors; Iatrogenic Disease; Patient Safety. 
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InTRODUçãO

Apesar da legalidade da profissão e dos instrumentos 
normativos que versam sobre o cuidado de enfermagem, 
nos últimos anos, a qualidade da assistência prestada pela 
enfermagem brasileira assumiu lugar de destaque, quando 
o tema é posto em discussão pela sociedade em seus 
meios de comunicação a partir de situações reais de erros 
vivenciadas durante o cuidado realizado junto aos usuários 
nos serviços de saúde trouxeram à tona o debate sobre 
a capacidade da enfermagem em realizar suas atividades 
com segurança.

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
pressupõe que os trabalhadores estejam aliados aos 
usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos. Por 
isso, são indignas ao exercício da profissão quaisquer ações 
prejudiciais ao paciente ou aos seus direitos, de maneira 
que é inaceitável uma assistência de enfermagem que traga 
riscos e intercorrências advindas de atos equivocados e/ou 
“errôneos” dos profissionais que nela atuam1.

Os erros disponibilizam um leque de análises e 
hipóteses das suas circunstâncias externas, internas e 
fatores ambientais no sentido de compreender/explicar 
seus determinantes. De fato, os eventos iatrogênicos estão 
vinculados não somente a atuação da equipe de saúde, 
podendo estes ser desencadeados também, pela ação de 
outros profissionais de saúde ao realizarem procedimentos 
durante a assistência, ou de toda a equipe ao desenvolver 
o trabalho coletivo em saúde2.

Diante disso, em 2013, o Ministério da Saúde (MS) 
instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP) para o monitoramento e prevenção de danos na 
assistência à saúde. A finalidade do PNSP é evitar os Eventos 
Adversos (EA) provenientes das hospitalizações, como: 
Queda; Administração incorreta de medicamentos; Falhas 
na identificação do paciente; Erros em procedimentos 
cirúrgicos; Infecções e Mal uso de dispositivos e 
equipamentos médicos3.

Ao considerar esse contexto, nos últimos anos, o número 
de denúncias envolvendo erros cometidos por profissionais 
da enfermagem cresceu 30%. Uma questão central é a falta 
de formação adequada do enfermeiro, técnico e auxiliar 
de enfermagem. O Brasil tem hoje cerca de 1,5 milhão de 
profissionais da área (300 mil enfermeiros, 1,1 milhão de 
técnicos e auxiliares). Além de uma formação ambígua, os 
salários são baixos e não oportunizam a atualização dos 
que estão no mercado. Políticas públicas que ofereçam 
capacitação gratuita a esses profissionais estão em 
escassez no momento4.

Ainda, a sobrecarga de trabalho, o estresse e a fadiga 
somados à baixa remuneração que obriga aos profissionais 
da enfermagem a fazer jornadas duplas de trabalho, são 
grandes determinantes do aumento de erros cometidos 
pela categoria. Tal situação não isenta da responsabilidade 
e da obrigação de saber que, qualquer erro no cuidado com 
o paciente, pode ser fatal4. 

Os erros podem ocorrer tanto por uma falha humana, 
como por falha do sistema, no entanto, ainda impera 
a cultura de culpar individualmente o profissional da 
enfermagem, o que culmina na subnotificação dos erros, 
pois os profissionais se sentem temerosos diante das 
possíveis punições (medidas administrativas, punições 
verbais, escritas, demissões, processos civis, legais e éticos) 
ao qual está suscetível. Para tanto, se faz necessário não 
somente atribuir a culpa ao profissional envolvido, mas 
também investigar peculiaridades como o horário, pessoal 
envolvido, turno, o tipo e o estágio do processo que ocorreu 
o erro e possíveis falhas no sistema a fim de corrigir e 
preveni-los5. 

Os erros oriundos da enfermagem constituem 
infrações éticas, morais e legais. Inclusive, a legislação de 
enfermagem traz às penalidades para estes casos, como 
advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício 
profissional e cassação do direito ao exercício profissional1.

Diante do exposto, percebe-se a importância de se 
discutir sobre os “erros de enfermagem e a segurança no 
paciente” ainda no processo de formação dos enfermeiros, 
uma vez que suas atividades devem ser pautadas na 
responsabilidade ética e, assim, é de sua obrigação ofertar 
uma assistência segura, como estabelece o Código de 
Ética de Enfermagem sob pena da sua responsabilização 
administrativa perante os Conselhos de Classe a nível 
regional e federal1.

Estudo mostra que a partir do autoconhecimento e 
autorreflexão, o aluno da enfermagem pode tornar-se 
mais consciente de suas responsabilidades e de seus atos, 
o que, certamente, facilitará o processo de aprendizagem. 
Por isso, é necessário instigar no aluno, ainda na sua 
formação, sobre a possibilidade de tais fatos ocorrerem, 
pois, acredita-se que uma formação ética é a base para 
uma assistência qualificada e menos errônea. Assim, deve-
se pensar numa melhor abordagem pedagógica durante 
a vida acadêmica dos enfermeiros, os quais devem ser 
estimulados a refletirem com criticidade a respeito das 
causas e implicações que o erro acarreta6.

Portanto, o objetivo do estudo foi compreender o 
conhecimento dos graduandos de enfermagem sobre os 
Erros da Enfermagem e a Segurança do Paciente.

 
mÉTODO

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória com 
abordagem qualitativa. O local da pesquisa foi um Campus 
vinculado a uma Instituição de Ensino Superior pública, 
localizado no Alto-Oeste Potiguar. Os participantes foram 
os estudantes do Curso de Enfermagem, operante neste 
Campus. 

Os critérios de inclusão foram: a) Acadêmicos 
regularmente matriculados no curso de graduação em 
Enfermagem do referido Campus; b) Acadêmicos com idade 
superior a 18 anos de idade; c) Acadêmicos que tenham 
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cursado com aprovação, as disciplinas de “Semiologia e 
Semiotécnica do Processo Saúde-Doença do Adulto” (4º 
Período) e “Ética em Enfermagem” (5º Período). E os critérios 
de exclusão foram: a) Acadêmicos impossibilitados de 
verbalizarem por problemas de voz ou de outra natureza.

Ao final da seleção, respeitando o caráter voluntário 
para participar do estudo, obtivemos um total de 36 
sujeitos, cuja a identificação recebeu a codificação com o 
termo “Graduando”, numerados conforme a sequência da 
realização da entrevista. Estes sujeitos se encontravam 
regularmente matriculados no 6º e no 8º período do curso. 
A saber, o Curso em questão tem carga total de 4695 horas/
aula distribuídas em nove períodos letivos e a entrada de 
uma nova turma se dá uma vez ao ano no 2º semestre 
letivo.

A coleta de dados foi realizada mediante entrevista 
semiestruturada, o instrumento continha as seguintes 
questões orientadoras: O que você sabe a respeito dos 
erros de enfermagem e sobre segurança do paciente? Esses 
temas (erros de enfermagem e segurança do paciente) são 
discutidos na sua formação? De que maneira? Os temas 
são abordados de maneira satisfatória ou insatisfatória 
durante sua formação? Explique. Em sua opinião, qual a 
qualidade dessa abordagem? Para você, qual a importância 
de se discutir esses temas durante sua formação? Esses 
temas são de seu interesse? Por quê?

Esta pesquisa respeitou as regulamentações éticas 
contidas na Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), sendo avaliada e aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (CEP/UERN), através do parecer 
consubstanciado de 11 de novembro de 2013, sob o 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
nº 23371013.0.0000.5294.

Para o desenvolvimento foi realizado agendamento 
individual, em local seguro e confortável, logo após o 
esclarecimento sobre o estudo e a assinatura do participante 
do Termo De Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
atestando a sua participação voluntária. Seguiu-se, assim, a 
gravação da entrevista, com auxílio de minigravador digital 
e do software Audacity®. Ao ser concluído a entrevista, 
a transcrição dos depoimentos foi iniciada, seguida do 
arquivamento dos dados em formato Doc® e Mp3®.

A análise dos dados foi sistematizada conforme a técnica 
de análise de conteúdo temática de Bardin.  Seguimos 
rigorosamente as etapas previstas pela técnica como 
a pré-análise, a exploração do material e o tratamento 
dos resultados, incluindo a inferência e a interpretação, 
entendendo ser este o caminho necessário para uma 
aproximação fiel ao nosso objeto de estudo, diante do 
conteúdo expresso na fala dos entrevistados.

REsULTADOs 

As categorias analíticas apresentadas foram: 
Compreensão sobre Erros de Enfermagem; Compreensão 

sobre Segurança do Paciente; A realidade e a necessidade 
da abordagem das temáticas na graduação e Interesse pela 
discussão dos temas – Erros de Enfermagem e Segurança 
do Paciente. 

Compreensão sobre erros de Enfermagem 
O tema expõe o conhecimento dos graduandos de 

enfermagem sobre Erros de Enfermagem. Compreendem 
o Erro de Enfermagem como falha na assistência dos 
profissionais, não só do enfermeiro, mas da equipe de 
enfermagem, e que culminam em prejuízos tanto para 
o paciente, como para o profissional, uma vez que este 
deve responder por seus atos e da sua equipe. Inclusive 
visualizam alguns dos seus fatores determinantes e 
os prejuízos desses atos errôneos para a segurança do 
paciente.

“[...] eu acredito que não são erros só cometidos pelo 
enfermeiro, mas por toda a classe e que esses erros trazem 
consequências para o profissional e também para o 
paciente. ” (GRADUANDO 28).

“São erros frequentes que ocorrem nas ações de 
enfermagem. [...] podem ser provenientes tanto pela má 
técnica profissional, [...] de um mal entendimento, da 
relação entre a equipe de profissional [...]. ” (GRADUANDO 
8).

“[...] pode partir da forma como nós trabalhamos muito 
acostumados com a técnica, então a partir do momento 
que eu vejo um trabalho somente tecnicista eu começo a 
trabalhar com aquelas mesmas coisas todo dia então eu 
começo a agir sem ter uma reflexão sobre o que eu estou 
fazendo. E o fato de agir sem reflexão pode ser que me leve 
a um erro [...]. ” (GRADUANDO 15).

“[...] e que tem diversas causas, como pode ser um fator 
desde a formação do profissional, pode ser fatores 
que venham da falta de atenção do profissional, como 
pode ser também a falta de subsídios que amparam o 
próprio trabalho do enfermeiro no local de trabalho [...]. ” 
(GRADUANDO 19).

“[...] são mais comuns do que a gente [...] quer, né? E que 
geralmente estão atrelados a alguma técnica defasada ou 
a produzir, a grosso modo, aos profissionais mais antigos, 
porque geralmente são muito fechados em técnicas de um 
jeito de fazer que, as vezes, é do próprio serviço, aí não 
querem mudar, não querem passar por novas capacitações 
e aí acaba ocorrendo em erros.” (GRADUANDO 13).

O que também se sobrepõe nos discursos dos 
entrevistados é o aumento da frequência desses erros e 
sua repercussão na mídia. 

“[...] porque a mídia joga esses casos como se fosse único 
e exclusivamente culpa do profissional, diminuindo ele e 
colocando a carga de culpa muito grande em cima dele [...]. 
” (GRADUANDO 10).

“[...] o que eu vejo é que há uma representatividade 
muito centrada apenas na enfermagem [...], todos os 
profissionais eles estão suscetíveis ao erro que é uma 
condição humana. Mas, o que a gente vê na realidade [...] é 
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que apenas a enfermagem ela ganha [...] um foco na mídia 
[...]. ” (GRADUANDO 26).

Com a opinião dos entrevistados aqui, foi possível 
instigar a capacidade de formular reflexões críticas neste 
contexto a partir de conhecimentos prévios à formação. 
Obtendo, dessa forma, coerência e boa fundamentação 
abordada por eles sobre a temática proposta.

Compreensão sobre segurança do paciente
Durante os depoimentos alguns mostraram-se 

surpresos, desvelando-o como uma discussão nova. As 
falas abordam os conhecimentos dos graduandos sobre tal 
temática de forma que, alguns compreendem a segurança 
do paciente como um direito de todo e qualquer indivíduo 
que deve ser respeitado e prestado pelos profissionais que 
assistem seu processo saúde/doença. 

“[...] Segurança do paciente é [...] um direito que ele tem 
de ser prestado uma assistência para ele de qualidade 
e longe desses erros, evitando o máximo possível eles.” 
(GRADUANDO 2).

“Segurança do paciente seria uma coisa bem macro e ao 
mesmo tempo bem micro, porque [...] envolve o cuidado 
dos profissionais, envolve a própria estrutura do serviço, 
envolve os insumos técnicos e materiais que o próprio 
serviço possa estar disponibilizando para que esse 
profissional possa está intervindo da melhor forma [...]. A 
própria orientação, o próprio ‘conversar’ [...] faz parte do 
estabelecimento da segurança do paciente. Para formação, 
também é importante isso. E a nossa formação também 
traz isso, o diálogo, a comunicação terapêutica, a gente vê 
isso, então porque não praticar? ” (GRADUANDO 28).

“[...] em relação à segurança do paciente que eu posso 
está lembrando aqui é em relação a abordá-lo pelo nome, 
identificar-se, orientá-lo sempre sobre o procedimento que 
você está fazendo, isso gera uma segurança para ambos, 
[...] e também está sempre com a técnica na ponta da 
língua, porque aí você tende a errar menos, isso dá uma 
segurança para aquele paciente da sua assistência. ” 
(GRADUANDO 31).

Os graduandos de enfermagem expressaram uma 
compreensão de segurança do paciente que não comtempla 
todas suas dimensões, o que pode ser um reflexo de que no 
meio acadêmico, precisamente, nas escolas de formação 
em enfermagem, a temática segurança do paciente ainda 
não é suficientemente estudada.

A realidade e a necessidade da abordagem das 
temáticas na graduação

Averiguou-se sobre a abordagem dos temas “Erros de 
Enfermagem e Segurança do Paciente” na formação e, se 
são abordados de maneira satisfatória na percepção dos 
entrevistados.

Alguns alunos conseguiram reconhecer que a discussão 
é abordada em alguns componentes curriculares como 
Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, nos diferentes 

ciclos da vida (adulto e criança, principalmente) e Ética e 
Enfermagem.

“Foi discutido bastante em Semiologia, tanto em Semiologia 
do Adulto e em Semiologia da Criança, a gente discutiu 
bastante. E na disciplina de Ética, mas, se limita muito a 
essas disciplinas, quando elas acabam a gente acaba sem 
ver.” (GRADUANDO 1).

“[...] ele é muito discutido e geralmente nas atividades das 
disciplinas mais práticas, por exemplo, que há um medo 
grande que a gente erre, então se discute muito os erros de 
enfermagem. ” (GRADUANDO 13).

“Geralmente onde eles ainda tocam no assunto é na 
questão da administração de medicamentos quando a 
gente pagou as disciplinas de Semiologia que a gente 
aprendeu os cinco certos, no caso, da administração de 
medicamento de forma correta e aí é a única parte mesmo 
que eles discutem sobre o erro da enfermagem, é como se 
se concentrasse apenas nessa questão da administração 
de medicamentos. ” (GRADUANDO 35).

Os alunos ainda referem que, assim como Erros de 
Enfermagem, o tema Segurança do Paciente ainda é pouco 
discutido, tendo uma abordagem superficial.

“Muito por cima, muito supérfluo também. Não tem aquele 
aprofundamento segurança do paciente não, até agora 
não [...]. ” (GRADUANDO 11).

“Sim, é discutido em nossa formação de uma forma muito 
pontual, [...] muito superficial, [...]. Não é uma coisa mais 
metodológica [...] que verdadeiramente nos alerte para os 
riscos, né? [...].” (GRADUANDO 20).
 

No entanto, um dos graduandos percebe de modo 
distinto, referindo que é tratado de forma indireta durante 
sua formação, no entanto, traz elementos essenciais para 
que o acadêmico possa assegurar o paciente durante sua 
assistência. 

“[...] mesmo que indiretamente, mas é discutida na nossa 
formação, porque a gente sempre ver os professores 
trazerem a discussão de que o usuário ele deve ser 
orientado sobre o que estar sendo realizado com ele, a 
família deve estar sendo orientada. A questão de que você 
realize os procedimentos com todo o cuidado para evitar 
a contaminação desse procedimento. A importância que 
você conheça os equipamentos que estão disponíveis, que 
você procure ao máximo evitar danos ao paciente [...]. ” 
(GRADUANDO 28).

De acordo com os depoimentos, os graduandos 
entendem que a abordagem dos temas se faz necessária 
e de extrema importância, uma vez que possibilita 
conscientizar e alertar os futuros profissionais sobre 
a ocorrência dos erros, culminando em menos falhas 
assistenciais e em mais qualidade do cuidado.

“A importância é grande! A importância [...] da gente ter o 
conhecimento sobre esses erros, quais são, como a gente 
pode chegar esses erros, então isso vai ter uma noção de 
como evitar e, durante a nossa formação a gente procurar 
se qualificar para não chegar a cometer, ou menos que 
cometer, evitar ao máximo [...]. ” (GRADUANDO 8).
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“Garantir ao paciente um assistir/intervir de enfermagem 
seguro, com melhores resultados, livre de danos e também 
a questão de promover uma enfermagem [...] mais 
humanizada [...]. Eu acho que deveria dar ênfase, faz um 
profissional [...] de mais responsabilidade, mais ético, mais 
seguro naquilo que for fazer e também com pontas técnicas 
e humanas que garantam uma assistência de enfermagem 
qualificada [...]. ” (GRADUANDO 33).

E, neste sentido, o aprofundamento dessas temáticas 
necessita tornar-se mais concreto durante a formação do 
enfermeiro. Pois possibilitará acender um profissional mais 
reflexivo, mais ético, humano e comprometido com suas 
práticas.

Interesse pela discussão dos temas: Erros de 
Enfermagem e Segurança do Paciente

Observou-se interesse por se tratar de um tema atual, 
e de responsabilidade da enfermagem e de todos os 
profissionais da área da saúde.

“Sim, com certeza! [...] deveria abordar, acho que é de 
interesse de todos que fazem enfermagem, todos que 
fazem qualquer área de saúde [...]. ” (GRADUANDO 27).

“Sim, porque é uma coisa que está sendo muito debatida 
na mídia [...]. É uma coisa que faz parte do ambiente do 
enfermeiro e da enfermagem, no caso. E é uma coisa pela 
qual a gente pode passar, então é bom que a gente veja 
porque seria mais fácil de evitar. ” (GRADUANDO 32).

 Outro motivo de interesse, relatado pela maioria 
dos acadêmicos, é a preocupação em ter que lidar com 
situações de erros futuros, uma vez que se inserem nesse 
contexto e se percebem passiveis de cometê-los. 

“[...] é de interesse porque eu, como futuro profissional, vejo 
se não vou está classificado nesses índices, nesses erros [...]. 
” (GRADUANDO 8).

“É do meu interesse [...] porque eu morro de medo de cometer 
um erro, agora enquanto acadêmica e principalmente 
depois, né? Como profissional. ” (GRADUANDO 16).

Também demonstraram interesse por acreditar que 
culminará em uma assistência de maior qualidade.

“Sim, [...] eu acho primordial essa discussão sobre 
segurança ao paciente e sobre a visão que [...] nós temos 
sobre os erros de enfermagem, porque [...] a gente acaba 
se moldando numa conduta [...] condizente com o serviço 
para proporcionar uma assistência de qualidade ao 
paciente não oferecendo riscos a ele [...].  É um tema de 
grande persistência, [...] a necessidade de persistir mais 
nisso, de estar fazendo a gente refletir sobre os erros que 
a gente pode estar cometendo [...]. ” (GRADUANDO 17).

“Demais! Porque [...] eu serei um futuro profissional de 
saúde [...], então eu preciso [...] estar embasado no principio 
da ética, pelo princípio da técnica segura, da assistência 
humanizada [...]. ” (GRADUANDO 20).
“Sim. Porque a gente está lidando com vidas, então quando 
é uma alheia [...] pode até nem fazer sentido. Mas a partir 

do momento que é algum familiar seu ou você que está 
sendo tratado por uma pessoa [...] que de repente venha 
fazer algo que venha te prejudicar a história muda. Então, 
eu acho que a gente deve tratar as pessoas da maneira que 
a gente gostaria de ser tratado, [...] que a gente gostaria de 
ver os nossos [...] familiares sendo tratados. Então, [...] é um 
tema bem importante de se discutir porque são vidas, não 
são coisas [...]. ” (GRADUANDO 36).

Percebe-se que há o interesse entre os graduandos, não 
somente por se tratar de temas atuais, mas, também, por 
ser da responsabilidade, não só da enfermagem, mas de 
todos os profissionais da área da saúde. Portanto, nas falas 
dos entrevistados é notório o interesse pelo estudo dessas 
temáticas, as quais devem ser inseridas na formação, por 
acreditarem que a segurança de quem é assistido garante 
a segurança também de quem assiste, culminando em uma 
assistência de enfermagem qualificada e segura.

DIscUssãO

O enfermeiro como membro da equipe de saúde deve 
gerenciar os outros integrantes da equipe, ou até mesmo, 
orientar pessoas que trabalham ou transitam no ambiente 
hospitalar e, através desta ação, podem-se evitar danos aos 
pacientes nas ocorrências de erros que comprometem a 
segurança do paciente7.

As condições de trabalho e a carga horária laboral dos 
profissionais de saúde estão relacionadas com o grau de 
segurança da assistência prestada aos pacientes. Assim, os 
dirigentes preocupados com a assistência segura devem 
estar atentos às melhorias que necessitam proporcionar 
para os colaboradores da “ponta” do sistema, ou seja, para 
aqueles profissionais que estão assistindo diretamente ao 
paciente7.

Já com relação ao trabalho tecnicista, os graduandos 
o percebem como forte influência para a ocorrência dos 
atos errôneos da equipe de enfermagem, uma vez que ele 
impossibilita a reflexão das ações desenvolvidas. Estudo 
nacional enfatiza que a mecanização, a sobrecarga de 
trabalho e até mesmo o comodismo acaba que afastando 
a prática da teoria, o que pode culminar na falha da 
assistência e consequentemente na insatisfação dos 
pacientes com relação aos cuidados recebidos8.

O fato dos graduandos exporem possíveis fatores 
desencadeantes dos erros demonstra que os mesmos não 
se preocupam apenas com o dano causado, mas também, 
com o que o desencadeou. Acredita-se que conhecer e 
entender o gerenciamento, controle e fatores de risco 
dos erros consente à equipe multidisciplinar a prática 
de medidas preventivas, sendo as evidências científicas 
uma via e fonte de estímulo para a conscientização dos 
profissionais de saúde para a abordagem sistêmica desses 
eventos9. 

Além da soberania da técnica, as deficiências na 
formação e a ausência de capacitações para os profissionais 
que estão no serviço há muito tempo também ganham 
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destaque nas falas dos entrevistados. Assim, a realidade 
que prevalece é a da extensão de cursos na área da saúde 
sem a preocupação da qualidade da formação desses 
futuros profissionais que atuarão com vidas humanas10.

Observa-se na prática também certa resistência dos 
profissionais em se adaptarem a novos conhecimentos, o 
que pode culminar nas falhas assistenciais10. No entanto, 
é necessário que o serviço prestador ofereça aos seus 
colaboradores constantes atualizações reforçando as 
técnicas corretas e protocolos que evitem as iatrogenias11. 

De acordo com Padilha12, há uma pluralidade de 
interesses na exposição desses eventos enquanto matéria 
de divulgação leiga. Mas, do ponto de vista dos profissionais 
da saúde, a abordagem da problemática se dá pela 
necessidade vital da sua monitorização e prevenção, tendo 
em vista a segurança do binômio paciente/profissional e a 
credibilidade do sistema prestador de serviços.

Com isso, os profissionais da enfermagem são remetidos 
a uma situação de vulnerabilidade e fragilidade diante 
da opinião pública de culpabilização. Porém, essa reação 
tradicional de culpar individualmente o profissional que 
cometeu o erro, negligencia as condições nas quais o erro 
ocorreu. Desse modo, a organização perde a oportunidade 
de aprender maneiras de tornar seu ambiente mais 
seguro13.

Assim, avaliar a origem do erro comporta uma 
possibilidade para minimizá-lo ou eliminá-lo. E, a partir 
de uma análise bem detalhada do que pode ter causado o 
erro, podem-se traçar metas efetivas para a real extirpação 
de tais fatos. Portanto, é imperativo repensar e reformular 
a forma cultural das instituições utilizarem de bases 
científicas fundamentadas em segurança13.

Ambientes de trabalho que prezam pela segurança 
dos pacientes são aqueles que aperfeiçoam seu pessoal, 
instituem uma cultura em que a culpa não tem espaço, 
simplificam e padronizam procedimentos e introduzem a 
investigação constante a fim de interceptar os possíveis 
erros antes que eles atinjam o paciente. É importante 
deixar claro que não é possível eliminar os erros humanos 
do ambiente clínico. Entretanto, podemos, sim, criar 
sistemas que ajudem as pessoas a evitar os erros e que 
minimizem seus efeitos nocivos14.

Afinal é um direito do indivíduo a segurança do 
paciente, ou seja, receber uma assistência à saúde de 
qualidade, sendo que os serviços de saúde devem oferecer 
uma atenção que seja resolutiva, eficiente, segura, com 
a satisfação do paciente em todo o processo. Dentre os 
direitos do paciente, uma produção de cunho quantitativo 
destaca o de se assegurar uma assistência de enfermagem 
isenta de riscos ou de danos decorrentes de falhas ou erros 
no agir profissional, quando essas suas atitudes mostram-
se negligentes, imprudentes ou mesmo provocadas por 
falta de conhecimento ou habilidade15.

Quando se respeita e atende as necessidades e direitos 
do paciente, a equipe que com ele se relaciona tem 

sucesso em seu trabalho, já que é de responsabilidade, 
principalmente, do enfermeiro fazer com que esses direitos 
sejam cumpridos8.

Os discursos apresentados pelos participantes 
revelam que a compreensão sobre segurança do paciente 
compreende não acrescentar danos a quem já chega 
fragilizado no serviço necessitando de assistência. 
Para tanto, perceber o outro em sua totalidade, não se 
restringindo apenas a patologia que o acomete, mas todos 
os aspectos de sua existência como uma forma de protegê-
lo. Outros aspectos relevantes para garantir a segurança do 
paciente, são se referir ao paciente pelo nome, comunicar o 
paciente e sua família sobre os procedimentos que irão ser 
realizados, manter a comunicação terapêutica.

Dessa forma, os depoimentos corroboram com a 
definição de segurança do paciente tida como a ausência 
de dano ao paciente durante a realização do cuidado, e 
abrange em seu contexto a promoção de uma assistência 
eficaz, em momento oportuno, que seja equânime e 
fundamentada nas necessidades integrais e individuais do 
paciente e de sua família16.

Permanecer mais próximo ao paciente, orientando-o, 
estabelecendo uma comunicação entre ele e o profissional 
sobre a assistência que está sendo prestada ao mesmo, 
envolve-lo no empenho de desenvolver meios seguros 
para sua assistência é uma das recomendações para 
a segurança do paciente17. Assim, os profissionais de 
enfermagem precisam repensar sua condição de cidadania, 
preceitos éticos e o direito de informação ao paciente.

Durante o processo de formação, os alunos são 
colocados em situações onde se torna necessário o processo 
de comunicação entre eles e o paciente, principalmente 
nas aulas práticas. A importância e o estabelecimento da 
comunicação terapêutica e sua aplicabilidade no cotidiano 
da enfermagem devem ser discutidas no processo de 
ensino/aprendizagem, pois a comunicação franca e 
acessível entre alunos e pacientes auxiliam a encararem 
momentos de incertezas e ansiedade durante a realização 
dos cuidados18.

Em uma pesquisa bibliográfica, os autores concluíram 
que a ocorrência dos erros está diretamente relacionada 
a fatores que podem ser discutidos em conjunto com os 
administradores, diretoria e profissionais de enfermagem 
das instituições de saúde. Uma atenção especial deve-se 
voltar às condições de trabalho da equipe, no que se refere 
à quantidade e qualidade dos profissionais, assim como do 
material técnico e programas de educação permanente19.

Com relação à abordagem dessa temática no currículo 
dos cursos de graduação em Enfermagem, estudo 
resultou que é mais frequente em países desenvolvidos. 
Geralmente, ocorre como disciplina optativa, não havendo 
inclusão formal na estrutura curricular educacional em 
saúde. Porém, há evidências de maior conhecimento, 
aprimoramento das habilidades e atitudes por parte dos 
universitários, no contexto da segurança do paciente, após 
sua implementação17.
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Nesse cenário, a conscientização, de alunos de cursos da 
área da saúde, de que erros são acompanhantes inevitáveis 
da condição humana, mesmo em profissionais conscientes 
e capacitados, talvez seja o primeiro e mais importante 
passo para o início das mudanças necessárias. E, neste 
sentido, o aprofundamento dessas temáticas necessita 
tornar-se mais concreto a todos os que trabalham com 
seres humanos, principalmente, no ambiente de cuidados 
à saúde e no processo de formação do profissional 
enfermeiro. Dessa forma, apresenta-se como um tema de 
grande relevância a ser discutido, aprofundado e praticado 
na formação profissional20.

Desse modo, é factível e necessário reconhecer a 
importância desse tipo de reflexão durante a formação 
profissional do enfermeiro, sobretudo devido ao interesse 
dos estudantes em adquirir mais conhecimentos acerca 
da temática. Neste contexto, a educação em enfermagem 
pode ter papel diferenciado ao incentivar a discussão sobre 
os temas, contribuindo para o enfrentamento racional da 
questão ao fomentarem uma formação em Enfermagem 
mais crítico-reflexiva, uma formação mais ética e holística, 
com menor propensão a erros16.

Uma vez que, o cuidado de saúde é entendido como uma 
qualidade intrínseca à enfermagem, uma característica 
de envolvimento, de fazer pelo outro o que gostaria que 
fosse feito para si, para os seus, enriquecendo a relação 
interpessoal que resulta no desenvolvimento mútuo dos 
seres cuidados e dos cuidadores. Por esse motivo, o cuidado 
com o paciente, incluindo sua segurança no decorrer da 
internação hospitalar, é um compromisso ético que deve 
ser assumido pelos profissionais de enfermagem desde a 
sua formação16.

cOncLUsãO

O estudo evidenciou que os graduandos de enfermagem 
possuem uma visão ampliada acerca da temática “Erros de 
Enfermagem”, no sentido de valorizar a importância de se 
conhecer e discutir os fatores desencadeantes das práticas 
errôneas cometidas pela categoria. Contudo, apontaram o 
papel da mídia na divulgação dos erros e incitaram o debate 
fora da academia, de modo que eles conseguiram expor 
suas opiniões trazendo a importância de se conhecer os 
fatores determinantes e condicionantes que estão por traz 
de um erro cometido durante o cuidado de enfermagem, 
além da não valorização da cultura de culpar apenas o 
profissional.

O tema “Segurança do Paciente” se constitui como uma 
discussão relativamente nova no campo dos cuidados 
de enfermagem, onde se percebe que o tema não é 
suficientemente estudado na formação. Entretanto, o nível 
de interesse por informação sobre a temática é positivo. 

Relataram que a abordagem das temáticas na 
graduação é realizada como conteúdo programático 
de algumas disciplinas, principalmente, as disciplinas 
práticas, embora seja apresentada como insatisfatória, 

na visão dos entrevistados, entendendo que a discussão 
se faz necessária durante a formação do enfermeiro, 
possibilitando assim a construção de um profissional mais 
competente, consciente, ético e humano, um profissional 
cuja assistência seja de qualidade.

Faz-se necessário, portanto, que a formação em 
enfermagem, ainda durante as atividades pedagógicas na 
universidade, seja o espaço de referência que os estudantes 
necessitam para enfrentar com agilidade, competência 
e sabedoria as questões que possam envolver um erro 
durante o cuidado de enfermagem, assegurando assim 
ao paciente, a família, a instituição de saúde e o próprio 
profissional a segurança e qualidade que tanto almejam. 

Nesse panorama, percebe-se a necessidade de 
incluir na grade curricular disciplinas que abordem com 
maior ênfase e mais diretamente as temáticas “Erros de 
Enfermagem e Segurança do Paciente”, inclusive, que essa 
discussão continue presente em disciplinas já existentes, 
mas, de maneira que possam provocar reflexões sobre 
possíveis situações.

Conclui-se que a universidade deve assumir o 
papel transformador na vida do acadêmico, tornando-o 
sujeito crítico e reflexivo da sua vida e da sua formação. 
No entanto, a formação que recebemos não deve ser 
considerada a única e exclusiva responsável pelo perfil 
de profissional que vai para o mercado de trabalho, pois 
entendemos que também é necessário que o aluno se 
disponha a ser coparticipe nesse processo. Como tal, ele 
deve apreender que apenas os profissionais que buscam 
novos conhecimentos e aprimoramento de suas habilidades 
são os que proporcionam cuidados de enfermagem com 
qualidade e saberão agir com ética no momento em que a 
segurança do cuidado estiver comprometida.
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REsUmO

Objetiva-se descrever a experiência de vida de pessoas com queimaduras e os sentimentos vivenciados durante a 
internação hospitalar. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório e descritivo, apropriando-
se do aporte teórico e metodológico da História Oral, na modalidade História Oral de Vida, como técnica de apreensão 
e preparo analítico dos relatos. Foram entrevistados 14 sujeitos vítimas de queimaduras que estiverem internados 
no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel, no período de março a maio de 2016. As histórias de vidas, 
narradas pelos colaboradores, serão analisadas pela técnica de análise de conteúdo temática. Com os resultados, 
busca-se identifi car os sentimentos vividos pelos usuários vítimas de queimaduras durante a internação hospitalar, 
refl etindo-se sobre suas experiências de vida em relação ao momento experenciado, evidenciando-se seus anseios 
e necessidades. 

Palavras-chave: Acontecimentos que Mudam a Vida; Emoções; Queimaduras; Hospitalização. 

AbsTRAcT

The aim is to describe the life experience of people with burns and the feelings experienced during hospitalization. 
This is a qualitative study, exploratory and descriptive, appropriating the theoretical and methodological 
contributions of oral history, in the form Oral History of Life, as seizure of technical and analytical preparation 
of reports. We interviewed 14 burn victims who are admitted to the Hospital Complex Monsignor Walfredo 
Gurgel, from March to May 2016. The stories of lives, narrated by employees, will be analyzed by the thematic 
content analysis technique. So expects to identify what are the feelings experienced by burn patients during 
hospitalization, refl ecting their life experiences, highlighting their concerns and need to respect the nursing care 
of these patients. 

Keywords: Life Change Events; Emotions; Burns; Hospitalization. 
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InTRODUçãO

As queimaduras constituem um grave problema de 
saúde pública no Brasil, tanto quanto à gravidade de suas 
lesões e ao grande número de complicações físicas, como 
também quanto aos efeitos psicossociais, que marcam 
o paciente queimado e afetam significativamente as 
possibilidades de usufruírem de seu potencial econômico 
e social. A cada ano, 2 milhões de pessoas sofrem 
queimaduras e o Sistema Único de Saúde (SUS) gasta 
cerca de 55 milhões, anualmente, para o tratamento desses 
pacientes1.

As experiências de vida sobre a doença e os seus 
sintomas, são influenciadas por fatores biológicos, 
psicológicos e sociais2. Cada um desses componentes 
refere-se à percepção do enfretamento à condição de 
usuário com queimadura, ainda durante a hospitalização, 
influenciando o modo como o paciente ajusta-se e lida 
com a queimadura e a situação clínica.

Um estudo desenvolvido no Estado do Ceará, revelou que 
as queimaduras, além de acarretar danos físicos, afetando 
habilidades e capacidade funcional dos indivíduos, podem 
provocar prejuízos emocionais, os quais são expressados 
por sentimentos de depressão, negação, medo, ansiedade, 
bem como, comprometimento da autonomia e da imagem 
corporal3.

Frente ao exposto, questiona-se: (1) Qual é a experiência 
de vida da pessoa com queimadura? (2) Quais os 
sentimentos vivenciados por ela durante a hospitalização 
para tratamento clínico da queimadura? 

Portanto o presente estudo objetiva escrever a 
experiência de vida de pessoas com queimaduras e os 
sentimentos vivenciados durante a internação hospitalar.

mÉTODO

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo 
exploratório e descritivo, que se apropria do aporte teórico 
e metodológico da História Oral, na modalidade História 
Oral de Vida. A história oral se configura como um método 
e técnica que visa a elaboração de estudos referentes à 
experiência social de pessoas ou de grupos, sempre uma 
história do tempo presente e também reconhecida como 
história viva4.

Esta investigação seguiu as seguintes etapas 
processuais da História Oral de Vida: 1) definição do público 
alvo da pesquisa; 2) pré-entrevista; 3) entrevista e; 4) pós-
entrevista. Ao término da quarta etapa, compartilhou-se o 
corpus textual com os colaboradores da pesquisa, que, após 
discussão, as informações coletadas foram legitimadas por 
meio da carta de cessão de direitos4.

Para coleta de dados, utilizou-se como instrumento 
a entrevista semiestruturada, com questões abertas 
aos colaboradores. Foram entrevistados 14 usuários, 
por diversificação amostral, que estiveram internados 
para tratamento clínico no Centro de Tratamento de 

Queimaduras do Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo 
Gurgel em Natal/RN, Brasil, durante o período de março 
a maio de 2016, que obedeceram aos seguintes critérios 
de inclusão: ter idade igual ou superior a 18 anos; estar 
consciente e apresentar condições físicas e emocionais 
para participar da pesquisa. Excluiu-se os usuários que 
estavam em isolamento.

As histórias de vidas narradas pelos colaboradores, 
constituindo um corpus textual, serão analisadas pela 
técnica de análise de conteúdo temática, passando pelas 
seguintes etapas: pré-análise, exploração do material 
ou codificação, tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação5.

A investigação em tela trata-se de Trabalho de Conclusão 
de Curso da Graduação em Enfermagem na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFRN, obtendo 
parecer favorável, nº 1.249.870 de 29 de setembro de 2015 
e CAEE 48376215.0.0000.5537, respeitando-se as normas 
e aspectos éticos preconizados pela Resolução 466/2012 
do Conselho Nacional de Saúde.

REsULTADOs EspERADOs

Busca-se identificar os sentimentos vividos pelos 
usuários vítimas de queimaduras durante a internação 
hospitalar, refletindo-se sobre suas experiências de vida, 
evidenciando-se seus anseios e necessidades.
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REsUmO

Objetiva-se caracterizar a linha do cuidado que traduza a atenção prestada pela equipe multiprofi ssional em 
diferentes etapas da produção do cuidado na Emergência Pediátrica de um Hospital Universitário, na perspectiva da 
integralidade do cuidado através do uso da ferramenta “Fluxograma Analisador do Modelo de atenção”. Apresentado 
como estudo qualitativo, cuja coleta de dados se deu por meio da observação sistemática no setor, acrescido da 
contribuição da equipe multiprofi ssional atuante através da técnica da vinheta. Resultou-se a construção da linha 
de cuidado que traduz a atenção prestada pela equipe multiprofi ssional na Emergência Pediátrica. Conclui-se que 
a construção do fl uxograma permitiu identifi car os principais processos de trabalho, bem como avaliar uma série 
de atividades que implicam em novos processos em outras áreas da organização evidenciando, assim, o trabalho 
interdisciplinar. Contribuindo não só para o atendimento seguro e de qualidade, mas também favorecendo o ensino 
e a pesquisa desenvolvida neste ambiente do Hospital. 

Palavras-chave: Sistemas de Saúde; Assistência Integral a Saúde; Gestão em Saúde; Enfermagem Pediátrica; 
Enfermagem.  

AbsTRAcT

The aim is to characterize the care line that refl ects in the attention provided by the multidisciplinary team at 
different stages of production in the Pediatric Emergency Care in a University Hospital from the perspective of 
comprehensive care through the use of the tool “Flowchart attention Model Analyzer”. Presented as a qualitative 
study, whose data collection was through systematic observation of the “day to day” in the industry, plus the 
multi-professional team of the contribution that there acts by the vignette technique. Resulting in a care 
line construction that refl ects the attention paid by the multidisciplinary team at the Pediatric Emergency. It 
concludes that the construction of the fl ow chart has identifi ed the main work processes and evaluate a range 
of activities that include new processes in other areas of the organization thus highlighting the interdisciplinary 
work. Contributing not only to safe and quality care, but also promoting the teaching and research conducted in 
this hospital environment.   

Keywords: Health Systems; Integral Assistance to Health; Health Management; Pediatric Nursing; Nursing. 
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InTRODUçãO

O atendimento no campo da saúde à criança é 
caracterizado por peculiaridades biológicas e psicológicas 
próprias desse grupo populacional, sujeito aos agravos 
decorrentes das doenças prevalentes na infância, como 
também aos agravos entendidos como situações de 
emergência, por exemplo, traumas e envenenamentos, 
necessitando de recursos materiais e humanos 
especializados1. 

É possível afirmar que, na emergência pediátrica, podem 
ocorrer situações graves e ameaçadoras da vida da criança, 
pressionada pelo tempo, em que cada segundo pode fazer 
a diferença. Além disso, acrescenta-se nesse contexto 
assistencial a participação dos familiares, uma vez que os 
pais estão incorporados ao atendimento e, portanto, fazem 
parte da rede do cuidado que, ao mesmo tempo em que 
relatam as intercorrências com a criança que os levaram a 
procurar o serviço de emergência, também presenciam as 
intervenções que podem ser bem sucedidas ou não.

No setor de urgências de qualquer hospital, o 
enfermeiro é um elemento central nas várias áreas da 
prestação do socorro, desde a triagem à reanimação, à 
cirurgia ou trauma ou à sala de observações, entre outras. 
Em cada uma dessas áreas, espera-se que, nas atividades 
autônomas como nas interdependentes, o enfermeiro atue 
de forma segura, respeitando os direitos dos doentes e com 
base em evidências científicas. Mas a atuação em contexto 
de urgência é uma área do saber de vastas proporções que 
compreende tanto procedimento simples como de grande 
complexidade2.

Assim, torna-se possível entender a proposta deste 
estudo que se refere à inserção da Emergência Pediátrica do 
Hospital Universitário Antônio Pedro na rede de assistência 
à saúde, tomando como premissa a linha da integralidade 
do cuidado. O interesse por esse tema emergiu no cotidiano 
de trabalho na emergência pediátrica e da necessidade de 
se reestruturar as ações de enfermagem nesse setor a fim 
de adequá-las às novas exigências do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

A primeira tarefa, quando se pensa no tema da 
integralidade da atenção no ambiente hospitalar, é, sem 
dúvidas, estabelecermos uma definição de integralidade 
que sirva de guia para a condução de nossas reflexões. 
Poderíamos dizer, então, que atenção integral de um paciente 
no hospital seria o esforço de uma abordagem completa, 
holística, portanto, integral, de cada pessoa portadora de 
necessidades de saúde que, por um certo período de sua vida, 
precise de cuidados hospitalares. Tal abordagem implicaria 
garantir desde o consumo de todas as tecnologias de saúde 
disponíveis para melhorar e prolongar a vida, até a criação 
de um ambiente que resultasse em conforto e segurança 
para a pessoa hospitalizada3.

 O cuidado integral em saúde ocorreria a partir de 
uma combinação generosa e flexível de tecnologias duras, 
leve duras e leves, em que entendemos por tecnologias 

duras aquelas ligadas a equipamentos e procedimentos; 
tecnologias leve duras aquelas decorrentes do uso de 
saberes bem estruturados, como a clínica e a epidemiologia; 
e tecnologias leves como aquelas relacionadas ao espaço 
intersubjetivo do profissional de saúde e do paciente4.  

As ações de enfermagem prestadas à criança e sua 
família atendidas na Emergência Pediátrica do Hospital 
Universitário Antônio Pedro, a partir da compreensão de sua 
inserção na rede de assistência à saúde, estão articuladas, 
não só ao emprego das tecnologias do trabalho em saúde, 
mas também à lógica da integralidade voltada à gestão 
do serviço no que se refere à tomada de decisões baseada 
em informações reais que poderão gerar mudanças e 
melhorias no planejamento da assistência, investindo, 
assim, no desenvolvimento/aprimoramento de estratégias 
para potencializar a qualidade do cuidado prestado e as 
condições de trabalho das equipes de saúde. 

Diante disso, o objeto desse estudo é a construção da 
linha do cuidado na Emergência Pediátrica estabelecendo 
suas articulações com o cuidado integral à saúde, definindo-
se linha do cuidado como uma estratégia de organização 
da atenção que viabiliza a integralidade da assistência por 
meio de um conjunto de saberes, tecnologias e recursos 
necessários ao enfrentamento de riscos, agravos ou demais 
condições específicas do ciclo de vida ou outro critério 
sanitário a serem ofertados de forma oportuna, articulada e 
contínua, abrangendo os campos de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação5.

Desta forma, formulou-se como objetivo: caracterizar 
a linha do cuidado que traduza a atenção prestada na 
Emergência Pediátrica do Hospital Universitário Antônio 
Pedro na perspectiva da integralidade do cuidado.

Neste movimento de reflexão, entendemos a linha do 
cuidado como a imagem pensada para expressar os fluxos 
assistenciais seguros e garantidos ao usuário, no sentido 
de atender às suas necessidades de saúde. A linha do 
cuidado tem seu início na entrada do usuário por qualquer 
via do sistema de saúde que envolve assistência, seja a 
visita domiciliar, urgência, ambulatório, equipe de saúde na 
atenção básica, ou qualquer ponto onde ocorre interação 
entre profissional de saúde e usuário6. 

mÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório acerca 
da inserção do atendimento da Emergência Pediátrica do 
Hospital Universitário Antônio Pedro na rede de assistência 
à saúde, que utilizou a abordagem qualitativa na análise 
dos dados coletados. Essa abordagem responde a questões 
muito particulares, pois se preocupa, nas ciências sociais, 
com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 
Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis7. 
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O estudo exploratório permite ao investigador 
aumentar sua experiência em torno de um determinado 
problema e visa maior familiaridade em relação a um 
fato ou fenômeno. Também, em se tratando de estudo 
descritivo, caracteriza-se pela necessidade de se explorar 
uma situação não conhecida, da qual se tem necessidade 
de maiores informações8. 

O cenário do estudo é a Emergência Pediátrica 
do Hospital Universitário Antônio Pedro que é uma 
instituição vinculada à Universidade Federal Fluminense 
(UFF), situada no município de Niterói no estado do Rio de 
Janeiro, com atividades de ensino, pesquisa e assistência, 
que atende, exclusivamente, pacientes do SUS. É 
referência para região metropolitana 2 que abrange os 
municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, 
Maricá, Tanguá e Silva Jardim.

Foram sujeitos da pesquisa a equipe multidisciplinar 
atuante na Emergência Pediátrica no período de janeiro 
a maio de 2015, sendo excluídos os servidores que 
estivessem de férias e/ou licença médica.

Após aprovação no Comitê de Ética CCM/HUAP, com o 
CAAE nº 39142714.8.0000.5243 e parecer de aprovação 
nº 924.317de 04/12/2014, foi iniciada a coleta de 
dados. Por tratar-se de uma dissertação de mestrado em 
desenvolvimento, este estudo apresenta os resultados 
relacionados ao alcance de um dos objetivos da pesquisa 
intitulada “Banco de Dados de Emergência Pediátrica 
do Hospital Universitário Antônio Pedro: Ferramenta 
Gerencial”. Os dados foram coletados através de observação 
sistemática direta, realizados no período de janeiro a maio 
de 2015, totalizando 60 horas.

Os dados que emergiram das observações e sua 
articulação aos conceitos relacionados à linha do cuidado 
fundamentados, principalmente, nos estudos de Merhy, 
utilizando como ferramenta o Fluxograma Analisador 
do Modelo de Atenção do Serviço de Saúde (1997), 
subsidiaram a caracterização da linha do cuidado que 
traduz a atenção prestada na Emergência Pediátrica do 
Hospital Universitário Antônio Pedro na perspectiva da 
integralidade do cuidado.

 Também, foi realizada a técnica da vinheta que consiste 
em descrições breves de eventos ou situações das quais os 
respondentes são solicitados a reagir. As descrições podem 
ser fictícias ou reais, mas sempre são estruturadas de modo 
a explicar informações sobre as percepções, opiniões ou 
conhecimentos dos respondentes sobre algum fenômeno 
estudado9. A técnica da vinheta permitiu que a linha de 
cuidado elaborada fosse analisada a partir da percepção 
dos profissionais que desenvolvem seus processos de 
trabalho no bojo do projeto terapêutico representado 
nessa linha.

A construção do fluxograma obedeceu a dois eixos 
centrais a observação do cotidiano do trabalho na 
Emergência e o material produzido com a técnica da 
vinheta, junto aos profissionais de saúde. 

REsULTADOs

O fluxograma elaborado na figura 1, explicita as etapas 
do processo de trabalho que são representadas por meio 
de símbolos convencionados, onde a elipse representa a 
entrada ou saída do processo; o losango indica os momentos 
em que há discussões importantes para continuidade da 
assistência e, por fim, o retângulo se relaciona ao momento 
de uma ação/intervenção10.

O fluxograma é um diagrama muito utilizado com o 
objetivo de desenhar como está organizado um conjunto 
de processos de trabalho que se vinculam entre si em 
torno de determinada cadeia de produção. Isto é, ele é 
uma representação gráfica, que busca a partir do processo 
de trabalho, apreender tanto os caminhos percorridos 
pelo usuário como a sua inserção no interior do serviço 
de saúde, quando procura por cuidado. Esta ferramenta 
possibilita aguçar o olhar sobre os fluxos existentes no 
momento da produção do cuidado em saúde identificando 
os seus problemas. Sua aplicação lança luz a áreas de 
sombra que operam no sentido contrário a um cuidado 
integral e que tem sua centralidade no usuário e em suas 
necessidades11.

  

Figura 1: Representação da linha do cuidado na Emergência 
Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
Fonte: elaboração própria.

DIscUssãO

Nas organizações de saúde em geral e no hospital em 
particular, o cuidado é, por sua natureza, necessariamente 
multidisciplinar. Isto é, depende da união do trabalho 
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de vários profissionais. O cuidado, de forma idealizada, 
recebido/vivido pelo paciente é somatório de um grande 
número de pequenos cuidados parciais que vão se 
complementando, de maneira mais ou menos consciente 
e negociada, entre os vários cuidadores que circulam e 
produzem a vida do hospital, incluindo o usuário. Assim, vai 
se formando um complexo conjunto que se complementa 
de atos, de procedimentos, de fluxos, de rotinas, de saberes 
que compõem o que entendemos como cuidado em saúde. 
A maior ou menor integralidade da atenção recebida, 
na prestação desse cuidado, depende da forma como se 
articulam as práticas dos trabalhadores em saúde inseridos 
nesse processo3.

Neste movimento de reflexão, através da observação 
direta do cotidiano do processo de trabalho da equipe 
multidisciplinar atuante na Emergência Pediátrica do 
Hospital Universitário Antônio Pedro, podemos constatar 
que a organização desse trabalho da equipe de saúde 
apresenta momentos diferenciados: a recepção e 
acolhimento, o atendimento as urgências e emergências, a 
assistência aos pacientes internados e/ou em observação 
e a atenção aos usuários com demandas de necessidades 
de saúde não urgente.

A criança e sua família chegam à unidade de 
Emergência Pediátrica do Hospital Universitário Antônio 
Pedro por três caminhos distintos: oriundas de unidades 
básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e outras 
instituições hospitalares através das centrais reguladoras; 
encaminhadas pelo ambulatório e outras unidades do 
Hospital Universitário Antônio Pedro, e, por fim, ocorre 
a demanda espontânea, entendida aqui como crianças 
oriundas de suas residências ou outras localidades. 

Ressalta-se que o modelo assistencial idealizado pela 
população ainda é a atenção médica hospitalar, onde 
o hospital, representado pelo serviço de emergência, 
aparece como local que reúne um somatório de recursos 
para o atendimento, quais sejam: consultas médicas, 
procedimentos de enfermagem, medicamentos, exames 
laboratoriais e de imagem e internações. Notadamente, é 
possível destacar a prevalência da visão do atendimento à 
saúde com enfoque na dimensão biológica.

O regulamento técnico dos sistemas de urgência e 
emergência preconiza que os serviços de emergência 
sejam providos de acolhimento com triagem classificatória 
de risco e atendimento subsequente, conforme a 
necessidade do caso. Em situação de demanda inadequada, 
o regulamento preconiza que ocorra o redirecionamento 
do paciente para a devida inserção no sistema de atenção 
à saúde ou para prosseguimento do tratamento12. 

O acolhimento é uma ação tecno-assistencial que visa 
atender todos os que procuram os serviços, acolhendo, 
escutando e pactuando respostas adequadas aos usuários. 
Já a tecnologia de avaliação com classificação de risco, 
segundo o Ministério da Saúde, pressupõe a determinação 
de agilidade no atendimento a partir da análise, sob a ótica 
de protocolo pré-estabelecido, do grau de necessidade 

do usuário, proporcionando a atenção centrada no nível 
de complexidade e não na ordem de chegada13. A grande 
crise que envolve redução de recursos humanos pelo qual 
o Hospital Universitário Antônio Pedro vem passando, 
levou a desativação do grupo de acolhimento, pois seus 
componentes foram realocados em outras unidades de 
atenção. Por isso, quando a criança e sua família chegam à 
Emergência Pediátrica, elas são acolhidas primeiramente 
pela equipe de enfermagem lá atuante, que, através da 
escuta, identifica o problema de saúde e solicita a presença 
do médico pediatra que fará uma avaliação inicial da 
demanda, o que poderá gerar uma consulta médica ou 
não. Caso a criança não necessite do atendimento na 
emergência, ela e sua família serão referenciadas à rede 
ou ao domicílio com orientações para saúde. No caso da 
necessidade da consulta médica, a família será orientada 
para abertura do boletim de emergência. A partir dessa 
decisão é definido um “projeto terapêutico”, que inclui 
diagnóstico, tratamento/internação, promoção e prevenção 
para o atendimento com a participação dos profissionais 
de saúde atuantes na unidade.

A linha do cuidado funciona com base nos projetos 
terapêuticos, aqui entendidos como um conjunto de 
atos assistenciais pensados para resolver determinado 
problema de saúde do usuário, com base em uma avaliação 
de risco. Ele ganha materialidade se for executado através 
da ação do trabalho sobre o usuário “portador de problema 
de saúde” e, isto ocorrendo, deixa de ser “projeto” para se 
transformar em atos concretos assistenciais3.

Acolhimento, vínculo e responsabilização são diretrizes 
da linha do cuidado, pois para cuidar de fato do usuário 
é necessário que os serviços de saúde organizem seus 
processos de trabalho de modo que haja o acolhimento 
dos usuários pelos trabalhadores, o que significa atender 
bem, fazer uma escuta qualificada do seu problema de 
saúde, resolver se necessário, fazer um encaminhamento 
seguro, e isto só é possível se esta rede estiver operando 
com base na linha do cuidado4.

Os pacientes com potencial risco de vida têm sempre 
seu atendimento priorizado. Neste momento observa-
se que os profissionais da equipe de saúde do setor 
organizam suas ações para o restabelecimento da vida, o 
que remete ao trabalho em equipe e a articulação entre 
as diferentes categorias profissionais no atendimento às 
situações de urgência e emergência. Esse achado corrobora 
os resultados de um estudo que destaca a importância 
da integração e articulação das diferentes categorias 
profissionais e ramos do conhecimento em prol de uma 
assistência oportuna e livre de riscos, pautada na troca, 
cooperação e respostas imediatas ao usuário nas unidades 
de emergências hospitalares7. 

Com a definição do diagnóstico e a confirmação do 
problema de saúde, a criança e sua família passarão a 
receber o atendimento de vários profissionais de saúde; 
sendo avaliada por especialistas, terá à sua disposição 
as tecnologias disponíveis na unidade hospitalar e/
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ou em outras unidades, caso seja necessário. Poderá ser 
submetida a determinados procedimentos, por exemplo: 
coleta de material biológico para exames, exames de 
imagem, medicação e observação por um período máximo 
de 12 horas. Ao término desse período, cessa o atendimento 
na emergência. Caso a criança tenha a sua necessidade 
de saúde atendida, ela receberá alta hospitalar e será 
encaminhada ao domicilio com orientações de promoção 
e prevenção, bem como será referenciada à rede básica ou 
ao ambulatório de especialidades do Hospital Universitário 
Antônio Pedro, através da solicitação de “continuidade 
de atenção” feita pelo médico responsável pelo seu 
atendimento na Emergência Pediátrica.

 No entanto, se a necessidade de saúde não foi resolvida 
no período de 12 horas ela deverá ser internada nas 
unidades especializadas do hospital. Não havendo vagas 
nessas unidades, ela deverá ser internada na emergência 
pediátrica até que aconteça a vaga. Caso o Hospital 
Universitário Antônio Pedro não possua a especialidade 
que a criança necessite, a mesma terá vaga solicitada 
pelo plantonista médico em outras unidades de saúde, 
através da central reguladora, a fim de assegurar que sua 
saúde seja restabelecida na integralidade para que possa 
continuar seu ciclo de desenvolvimento.

Cabe destacar ainda que, além da atenção prestada 
às crianças que permanecem internadas em observação 
e os atendimentos em que o risco de vida é eminente, a 
equipe de saúde atuante na Emergência Pediátrica divide-
se ainda na atenção aos pacientes que necessitam de 
consulta médica, procedimento de enfermagem, exames e 
medicações. Essa demanda é constituída por pacientes que 
buscam na Emergência Pediátrica a solução para os mais 
diversos problemas sociais e de saúde. Essa diversidade de 
tarefas gera sobrecarga de trabalho entre os profissionais, 
visto que é complexo realizar múltiplas atividades ao 
mesmo tempo, especialmente, tratando-se de cuidado 
prestado a clientela infantil estando ela em estado grave 
ou não. 

Pesquisa realizada em um serviço público de urgência 
pediátrica evidenciou a heterogeneidade dos atendimentos 
contrariando a vocação do serviço idealizado como 
referência para casos agudos. Os médicos ressentiam-se 
de assistir crianças que deveriam estar sendo atendidas no 
cuidado primário, expressando preocupação com as mais 
graves, que também chegavam necessitando de cuidados 
que não estão disponíveis em outros níveis do sistema14.

Torna-se importante compreender e salientar que 
o significado de urgência para os profissionais e para a 
população são distintos, como também são diferentes 
os conceitos de doenças e saúde nas suas definições 
biomédicas e nas representações e práticas, que variam 
segundo segmentos e culturas da sociedade. Para os 
profissionais, as urgências estão relacionadas às patologias 
que comprometem a vida ou função vital importante. 
Para a população, relacionam-se a necessidades variadas, 
incluindo aflição, angústia, abandono e miséria, que 

requerem ajuda e ou assistência, com solução imediata a 
uma dificuldade passageira15.

Devido à complexidade das relações que acontece 
nos processos de trabalho em serviços hospitalares de 
emergência, o Ministério da Saúde enuncia o Fluxograma 
Analisador como uma importante ferramenta teórica para 
reflexão sobre a atuação da equipe na operacionalização 
do trabalho e na construção da relação de acolhimento do 
usuário6.

Nessa linha de raciocínio, podemos considerar o 
Fluxograma Analisador como instrumento potente que 
proporciona autoanálise e autogestão ao identificar as 
fragilidades e os interesses envolvidos na distribuição e 
na organização do processo de trabalho na Emergência 
Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro.

 

cOncLUsãO

Ao se falar em qualidade de atendimento em 
serviço hospitalar de emergência, é necessário que 
aconteçam ações em todos os níveis hierárquicos, de seus 
trabalhadores, para que o resultado não seja nada menos 
que a resolução dos agravos de saúde em seu devido tempo 
e local. Aponta-se, portanto, a necessidade de organização 
do processo de trabalho na Emergência Pediátrica do 
Hospital Universitário Antônio Pedro com base nos 
pressupostos da Política Nacional de Atenção às Urgências 
e Emergências que preconizam o acesso e acolhimento 
aos serviços de saúde de acordo com sua complexidade 
tecnológica, reordenando, quando necessário, os serviços 
ambulatoriais básicos ou especializados existentes na 
rede de atenção à saúde. Consequentemente, é necessário 
conhecer a estrutura dos serviços e estabelecer a rede de 
atenção às urgências, com grades de referência e contra 
referência efetivamente pactuadas, de modo a corrigir 
as distorções ainda existentes nas portas de entrada do 
sistema de saúde.

A trajetória percorrida neste estudo permitiu identificar 
os principais processos de trabalho, bem como descrever os 
fluxos de um serviço de emergência pediátrica e analisar 
uma série de atividades que implicam novos processos em 
outras áreas da organização como: recepção, enfermagem, 
equipe médica, laboratórios, serviço social, farmácia, 
nutrição, psicologia, higienização e área administrativa 
em geral, evidenciando, assim, as integrações para o bom 
atendimento à criança e sua família. Possibilitou também 
visualizar que a construção de uma linha do cuidado para 
a prestação de assistência no âmbito hospitalar auxilia na 
organização interna dos fluxos e processos de trabalho 
de um serviço de emergência e urgência, facilitando 
o dimensionamento de profissionais, a distribuição de 
materiais e medicamentos, como também outros aspectos 
relacionados à estrutura do serviço. Contribuindo não só 
para o atendimento seguro e de qualidade, mas também 
favorecendo o ensino e a pesquisa desenvolvidos nesse 
ambiente do hospital universitário.
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REsUmO

Objetiva-se identifi car a satisfação dos profi ssionais da equipe de enfermagem com a imagem corporal, e avaliar 
se as características pessoais, profi ssionais e a necessidade do uso de adornos durante a jornada de trabalho 
interferem na satisfação com a imagem corporal. Estudo transversal quantitativo realizado com enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem por meio da Escala de Avaliação da Satisfação com a Imagem Corporal. A 
amostra foi de 182 profi ssionais, sendo 92,3% (n=168) mulheres, a idade média foi 32,74 anos (±8,3). O escore 
médio total foi de 83,8 (±14,1). Houve diferenças estatisticamente signifi cativas na comparação dos escores na 
subescala “Preocupação com o Peso” com as variáveis sexo (p=0,03) e estado civil (p=0,02). Concluí-se que a equipe 
de enfermagem referiu estar, em geral, moderadamente satisfeita com a imagem corporal. A preocupação com o 
peso foi maior nos indivíduos solteiros e do sexo masculino.  

Palavras-chave: Imagem Corporal; Autoimagem; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem.  

AbsTRAcT

The aim is to identify the satisfaction of the nursing staff professionals with their body image and to assess 
whether the personal, professional characteristics and need to use adornments during working hours interfere 
with satisfaction with body image. A cross-sectional quantitative study carried out with nurses, technicians and 
nursing assistants using the Body Image Satisfaction Scale. The study was composed of 182 professionals, 92.3% 
(n=168) female, with an average age of 32.74 years (±8.3). The average total score was 83.8 (±14.1). There were 
statistically signifi cant differences when comparing the scores on the subscale “Worry with Weight” with the 
gender (p=0.03) and marital status (p=0.02). It concludes that nursing staff reported being moderately satisfi ed 
with their body image in general. The worry with weight was higher between the singles and males.   

Keywords: Body Image; Self Concept; Nursing Care; Nursing. 
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InTRODUçãO

A autoimagem corporal é parte essencial do mecanismo 
de identidade pessoal, uma vez que pode descrever 
muito sobre a pessoa, dando sinais de como pode ser 
seu comportamento e suas atitudes perante diferentes 
situações1-2. É conceitualmente multidimensional, e suas 
representações são compostas tanto pela aparência, 
pelas medidas, pelos contornos e pela forma do próprio 
corpo, como também pelas respostas emocionais, sociais, 
culturais e satisfação em relação a essas percepções1-3. 
Consiste no que as pessoas pensam delas mesmas, e parte 
importante dela é a imagem corporal. A forma como elas 
se veem ou acreditam ser determina a maneira de falar, a 
postura corporal e o modo de se inter-relacionar com o 
outro4. 

A sociedade e a cultura se relacionam com a imagem 
corporal na medida em que influenciam as preferências 
dos indivíduos e estabelecem o ideal de corpos perfeitos. 
Existe uma poderosa influência dos meios de comunicação 
nos padrões de beleza. A indústria da moda, a publicidade 
e a televisão, atualmente, tendem a impor um padrão mais 
magro e sinuoso, com enfoque no peso e na forma corporal. 
A insatisfação com a autoimagem pode estar associada 
ao estigma negativo atribuído aos que não se encaixam 
nesses padrões5.

Os padrões culturais foram modificaram no decorrer da 
história. Por exemplo, no século XIX e no início do século 
XX, a gordura corporal era vista como símbolo de saúde e 
riqueza, e era valorizada e representada nas artes. Nos dias 
de hoje, há uma valorização da magreza como sinônimo 
de boa saúde, e a gordura passou a ser vista como sinal de 
doença ou falta de saúde5.

Um dos desafios na estruturação do indivíduo é o 
caminho que segue para o desenvolvimento de sua 
imagem e o conhecimento do próprio corpo. Muitos 
problemas derivam da falta de conhecimento da natureza 
e da potencialidade que o corpo deveria proporcionar6.

A cultura ocidental moderna enfatiza a magreza, 
denigre o excesso de peso e estigmatiza indivíduos 
obesos, fazendo com que pessoas obesas internalizem 
essas mensagens, sendo crescente a insatisfação das 
pessoas com a própria aparência. Há constatações de que a 
obesidade está associada com a má imagem corporal, mas 
nem todas as pessoas obesas sofrem com esse problema 
ou são igualmente vulneráveis7.

Associado a isso, o estilo de vida da maioria da 
população, alicerçado nos avanços tecnológicos, contribui 
para a diminuição dos níveis de atividades físicas laborais 
e de lazer, fenômeno associado ao aumento do consumo 
de alimentos hipercalóricos e aos padrões de beleza que 
exigem perfis antropométricos cada vez mais magros8.

A imagem corporal pode ser entendida como uma forma 
de comunicação não verbal, ou seja, uma comunicação 
visual, já que, por meio da imagem, transmite-se uma 
mensagem que é captada e decodificada por quem a recebe. 

Conhecer essa linguagem é importante não apenas por 
trazer informações sobre as pessoas, mas também porque 
o corpo físico é um centro intrínseco de informações de 
cada indivíduo4. Considerando a comunicação como 
um processo bidirecional, enquanto o profissional da 
enfermagem decodifica o paciente, o paciente também 
decodifica tudo em sua volta, incluindo a percepção de 
quem presta os cuidados, construindo conceitos e relações.

Aparência corporal, bem-estar físico e adequação de 
adornos e vestimentas ao contexto são fatores importantes 
em situações sociais e podem influenciar diretamente nas 
relações interpessoais. Os indivíduos buscam cada vez 
mais a tal imagem “perfeita”, na tentativa de melhorar a 
autoimagem e a autopercepção, de forma a aprimorar, 
até mesmo, suas relações sociais9. A satisfação com a 
autoimagem e a imagem corporal diminui a sensação 
de insegurança e ansiedade, tendo em vista que, quando 
o profissional se sente feliz com sua aparência, torna-se 
mais seguro para se relacionar com os pacientes e outros 
membros da equipe de trabalho4.

Ao investigar características de personalidade e 
imagem corporal de mulheres que buscam cirurgia estética, 
constatou-se que quanto maior a insatisfação com a própria 
aparência corporal, mais elevada a atitude defensiva e 
maior a sensibilidade afetiva. As mulheres investigadas 
apresentaram-se mais sensíveis e desconfiadas nas 
relações interpessoais, assim como mais insatisfeitas 
com a própria aparência, comparativamente àquelas que 
não desejavam cirurgia estética, podendo tender a maior 
fechamento afetivo e social10.

A preocupação com a satisfação da imagem corporal 
da equipe de enfermagem surge pela possível relação 
desta com a comunicação interpessoal e o cuidado com 
o paciente, uma vez que, quando o profissional se sente 
bem com ele mesmo nesse aspecto, inevitavelmente ele 
exterioriza tal satisfação, por meio de gestos, expressões 
faciais e comportamentos nas relações interpessoais, 
tornando o cuidar uma experiência mais intensa e 
enriquecedora para ambos.

A proibição do uso de adornos, imposta pela Norma 
Reguladora 32 (NR 32) da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e vigente desde 11 de novembro de 
2005, refere-se a todos trabalhadores do serviço de saúde11 
e foi implementada com certa resistência principalmente 
em relação ao uso de alianças e relógios de pulso, talvez 
por causa da representação social e cultural desses adornos. 
Na prática, a NR 32 ainda não é cumprida plenamente e há 
uma dificuldade visível na adesão de outros profissionais 
da equipe multiprofissional. Considerando esse contexto, 
supervisão, ações educativas e conscientização são atividades 
constantemente realizadas pelas instituições de saúde 
mesmo após mais de 10 anos da aprovação dessa norma.

Não é a finalidade deste estudo questionar a importância 
da NR 32. rRealmente, é uma norma reguladora necessária e 
eficaz para estabelecer medidas para proteger a segurança 
e a saúde dos trabalhadores de saúde em qualquer serviço 
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de saúde, prevenindo acidentes e adoecimentos causados 
pelo trabalho11. Este estudo, portanto, justifica-se pela 
necessidade de avaliar os seus impactos no bem-estar dos 
Frente a isso, os objetivos deste estudo foram identificar a 
satisfação dos profissionais da equipe de enfermagem com 
a imagem corporal e avaliar se as características pessoais, 
profissionais e a necessidade do uso de adornos durante 
a jornada de trabalho interferem na satisfação com a 
imagem corporal.

Estudo transversal quantitativo, realizado com 
profissionais da equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico 
e auxiliar de enfermagem) de dois hospitais públicos do 
interior do Estado de São Paulo.

Os critérios de inclusão foram enfermeiros, técnicos e 
auxiliares com idade entre 18 a 60 anos. Foram excluídos 
do estudo enfermeiros com função administrativa, como 
supervisores e coordenadores, devido ao nível hierárquico 
na instituição, ao uso não obrigatório de uniformes e à 
possibilidade de viés por tais motivos na satisfação com a 
imagem corporal.

Foi estimado um valor médio referente à população de 
interesse para este estudo, por meio do site do Laboratório 
de Epidemiologia e Estatística do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia. Considerando o escore médio 
(81,6) e o desvio padrão (±14,1) da Escala de Avaliação 
da Satisfação com a Imagem Corporal12 de um estudo 
prévio, o Erro Máximo de Estimativa (EME) correspondente 
a 15% do desvio padrão (EME=2,115) e fixando o nível de 
significância em 5%, o tamanho amostral estimado para 
aplicação deste instrumento foi de 171.

A coleta de dados ocorreu em dois momentos 
diferentes:  de  janeiro  a  fevereiro de 2014, e de  janeiro 
a junho de 2015. Os instrumentos foram entregues aos 
participantes no ambiente de trabalho e recolhidos 
posteriormente, ainda no mesmo dia, após duas horas. 

Foram utilizados dois instrumentos na coleta de dados: 
um questionário para caracterização dos participantes e a 
Escala de Avaliação da Satisfação com a Imagem Corporal3.

O questionário de caracterização dos participantes 
continha as seguintes variáveis independentes: idade, sexo, 
estado civil, tempo de formação, maior titulação, unidade 
de atuação, cargo ocupado na instituição, período de 
trabalho e necessidade de adornos.

A Escala de Avaliação da Satisfação com a Imagem 
Corporal, variável dependente do estudo, é composta por 25 
itens respondidos com uma escala do tipo Likert de cinco 
pontos, a saber: (1) discordo totalmente; (2) discordo; (3) 
não concordo, nem discordo; (4) concordo; e (5) concordo 
totalmente. A escala é dividida em dois fatores: Satisfação 
com a Aparência e Preocupação com o Peso3. 

O fator Satisfação com a Aparência é composto por 18 
itens e define o grau de satisfação com a própria aparência, 
tanto no que diz respeito às características intrínsecas 
à própria imagem corporal quanto no que se refere à 
repercussão dessa imagem no ambiente externo, seja por 

meio de fotografias ou no outro. O fator Preocupação com 
o Peso é composto por 7 itens e concentra itens referentes 
à necessidade de regulação e controle do peso como forma 
de se manter ou se obter uma autoimagem ideal3.

O escore total é obtido por meio da soma das 
pontuações obtidas nas duas subescalas e, assim, quanto 
maior o resultado, maior a satisfação com a imagem 
corporal. Os itens negativos (cargas fatoriais negativas) 
foram recodificados antes do cálculo do escore total em 
cada subescala3.

A Escala de Avaliação da Satisfação com a Imagem 
Corporal apresenta a seguinte classificação: de 25 a 
37 pontos, para totalmente insatisfeito com a imagem 
corporal; de 38 a 63, para insatisfeito a maioria das vezes 
com a imagem corporal; de 64 a 88, para satisfeito às vezes 
sim, às vezes não com a imagem corporal; de 89 a 113, 
para satisfeito a maioria das vezes com a imagem corporal; 
e 114 a 125 pontos, para totalmente satisfeito com a 
imagem corporal3.

Adotou-se uma técnica de imput no banco de dados, 
em que dados faltantes (missing data) foram substituídos 
pela moda de cada afirmativa da escala. Participantes com 
mais de 20% de dados não respondidos foram excluídos 
da pesquisa. 

Foram realizadas análise descritiva (média, desvio 
padrão e mediana) e comparativa por meio de testes 
estatísticos com o software Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Para a comparação 
das variáveis numéricas com os escores do instrumento, 
foi utilizado o teste de correlação de Spearman e, na 
comparação das variáveis categóricas com os escores, 
foram utilizados o teste de Kruskal-Wallis e o teste de 
Mann-Whitney. A probabilidade de erro adotada nos testes 
foi de p<0,05. 

O desenvolvimento do estudo atendeu às exigências 
da Resolução 466/2012, vigente no país sobre ética em 
pesquisas envolvendo seres humanos, sendo aprovado sob 
número de parecer 459.959.

REsULTADOs

A amostra do estudo foi de 182 profissionais, com idade 
média de 32,74 anos (±8,3). A maioria era do sexo feminino, 
casada ou convivente, possuía nível técnico, ocupava o 
cargo de auxiliar de enfermagem e trabalhava no período 
diurno. Em maior frequência, estes profissionais atuavam 
em unidades de interação, como verifica-se na tabela 1. 

A maioria sentiu falta de adornos durante a jornada de 
trabalho, e os adornos que os participantes mais sentiram 
falta foram brincos, aliança e relógio de pulso , como 
mostra a figura 1.

Na descrição dos adornos mencionados pelos participantes 
e demonstrados na figura 1, os participantes poderiam 
mencionar mais de um item, portanto o total de adornos 
mencionados foi de 207 (100%). São Paulo 2014-2015. 
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Tabela 1. Descrição das características estudadas. São Paulo, 2014-
2015.

Características n %

Sexo

Feminino 168 92,3

Masculino 14 7,7

Estado civil

Solteiro 71 39,0

Casado ou convivente 97 53,3

Separado, divorciado ou viúvo 14 7,7

Titulação

Técnico 132 72,5

Graduação 24 13,2

Pós-graduação 26 14,3

Instituição

Hospital 1 101 55,5

Hospital 2 81 44,5

Cargo na instituição

Enfermeiro 42 23,1

Técnico em enfermagem 42 23,1

Auxiliar de enfermagem 98 53,8

Unidade de atuação

Unidade de internação 89 48,9

Intensiva ou semi-intensiva 55 30,2

Pronto-socorro 17  9,3

Centro cirúrgico 21 11,5

Período de trabalho

Diurno 137 75,3

Noturno 45 24,7

Sente falta de adornos

Sim 140 76,9

Não 42 23,1

Total 182 100

Fonte: elaboração própria.

Quanto à Escala de Avaliação da Satisfação com a 
Imagem Corporal, foram encontrados 56 dados faltantes, 
sendo os itens 24 e 25 os que apresentaram maior número 
de dados faltantes (n=7), indicando que a satisfação do 
participante com sua aparência sem roupa ou a maneira 
que as roupas caem podiam ser questões constrangedoras, 
e que os participantes preferiram não responder.

O escore médio dos participantes no fator Satisfação 
com a Aparência foi 61,5 (±11,1), no fator Preocupação 
com o Peso foi 22,3 (±5,7) e no total foi de 83,8 (±14,1). A 
maioria dos profissionais de enfermagem estava satisfeita 
“às vezes sim, às vezes não” com a imagem corporal, como 
demonstrado na tabela 2.

Tabela 2. Descrição do escore total da Escala de Avaliação da 
Satisfação com a Imagem Corporal em uma classificação categórica. 
São Paulo, 2014-2015.

Classificação em intervalos Variação da 
pontuação n %

Totalmente insatisfeito 25-37 0 0

Insatisfeito a maioria das vezes 38-63 14 7,7

Satisfeito às vezes sim, às 
vezes não 64-88 106 58,2

Satisfeito a maioria das vezes 89-113 58 31,9

Totalmente satisfeito 114-125 4 2,2

Total  25-125 182 100

Fonte: elaboração própria.

A análise descritiva dos itens da escala representou 
exatamente as respostas dos participantes sem a 
recodificação necessária para o cálculo do escore total. 
Observou-se, no fator Satisfação com a Aparência, mais 
frequência na resposta “concordo” nos itens 2 (n=78; 42,9%), 
4 (n=75; 41,2%), 10 (n=97; 53,3%) e 11 (n=85; 46,7%), e 
de “discordo totalmente” nos itens 8 (n=78; 42,9%) e 13 
(n=80; 44%). Os participantes concordavam que tinham 
uma aparência tão boa quanto à da maioria das pessoas, 
gostavam do que viam quando se olhavam no espelho, 
que as outras pessoas achavam que eles tinham uma boa 
aparência e que se sentiam felizes com sua aparência; 
que discordavam totalmente sobre ter uma aparência 
semelhante à de outras pessoas; e que discordavam sobre 
sentir vergonha de sua aparência. 

No fator Preocupação com o Peso, a maior frequência 
foi apresentada no item 22 (n=87; 47,8%), em que os 
participantes discordaram totalmente sobre tentarem 
perder peso fazendo dietas radicais.

Na associação das variáveis categóricas das 
características dos participantes com os fatores da Escala 
de Avaliação da Satisfação com a Imagem Corporal, houve 
diferença estatisticamente significativa na comparação 
do fator Preocupação com o Peso com as variáveis 
sexo (p=0,03) e estado civil (p=0,02), mostrando que a 
preocupação com o peso foi maior entre participantes do 
sexo masculino e solteiros, verficada na tabela 3. 

Figura 1- Adornos mencionados pelos participantes 
Fonte: elaboração própria.
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As associações entre os fatores e as variáveis titulação, 
cargo na instituição, unidade de atuação, período de 
trabalho e sensação de falta de adornos, bem como a 
correlação entre os fatores com a variável numérica idade, 
não obtiveram diferenças estatisticamente significativas.

DIscUssãO

Neste estudo, os profissionais da equipe de enfermagem 
apresentaram moderada satisfação com a imagem corporal 
e coerência nas respostas. Os resultados deste estudo 
corroboram, em parte, resultados de uma pesquisa que 
avaliou a satisfação de 700 universitários da área da saúde 
também com a aplicação da Escala de Avaliação da Satisfação 
com a Imagem Corporal5. Ao avaliarem a própria aparência, 
41,7% estavam satisfeitos e 31,1% extremamente satisfeitos 
com a aparência. Porém, os autores encontram contradições: 
ao mesmo tempo que os estudantes não gostam de seu 
físico, também acham que tem um corpo bom; ao mesmo 
tempo em que estão felizes com a aparência, eles mudariam 
muitas coisas nela; e ao mesmo tempo em que tentam 
mudar o peso, também estão satisfeitos com ele. Embora 
em ambos os trabalhos a satisfação com a imagem corporal 
tenha sido moderada, não foram encontradas contradições 
evidentes no presente estudo. 

A preocupação com o peso está intimamente ligada à 
satisfação da imagem corporal. Neste estudo, o excesso 
de peso foi um problema e relacionou-se aos resultados 
encontrados por outros autores8⁻13⁻14. Em um estudo, foi 
verificado que a preocupação com o peso pode ser algo 
distorcido e influenciar negativamente na saúde das 
pessoas8, e que o excesso de peso é mais elevado em pessoas 
mais velhas, com menor titulação e que trabalhavam mais 
horas por dia13. Esteve, ainda, associado com uma redução 
da qualidade de vida14, gerando percepções negativas15. 
Já a satisfação com o peso é fortemente influenciada por 
ideais de magreza divulgados pela mídia5.

Na comparação com a imagem corporal e a satisfação 
com o peso, um estudo encontrou que, entre alunas que 

apresentavam níveis de preocupação com a imagem 
corporal normal/leve, 58,7% gostaria de perder 2kg ou 
mais, e, naquelas com alteração moderada/grave da 
autoimagem corporal esse mesmo desejo atingiu quase a 
totalidade das universitárias (94,3%), o que corresponde a 
um alto grau de distorção detectado e a um fator de risco 
para transtornos na esfera da alimentação8.

Em um estudo realizado com 2.103 enfermeiras 
americanas com idade média de 46 anos, em que a maioria 
trabalhava em hospitais, foi avaliada a relação entre 
estresse no trabalho, turnos de trabalho e obesidade. Os 
resultados mostraram que 55% das participantes estavam 
acima do peso ou obesas. Não foi encontrada nenhuma 
relação com o sobrepeso ou obesidade e o local de trabalho. 
Entretanto, quando foram comparadas enfermeiras abaixo 
do peso ou com peso normal com as que estavam acima 
do peso ou obesas, estas eram, em média, 2,5 anos mais 
velhas, possuíam menor titulação, eram mais experientes, 
trabalhavam mais horas por dia e relatavam que possuíam 
mais problemas para dormir e de saúde do que as demais13.

O efeito do excesso de peso, a obesidade e a qualidade 
de vida e satisfação com a imagem corporal foram condições 
estudadas entre habitantes da Lituânia. A pesquisa 
incluiu medições físicas, informações sobre fatores de 
risco relacionados ao estilo de vida e o questionário de 
qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde. Os 
resultados mostraram que 73% de homens e mulheres 
tinham excesso de peso. Entre as mulheres, o excesso de 
peso corporal foi associado a uma redução da qualidade 
de vida nos domínios psicológico e de independência. Os 
homens com excesso de peso relataram melhor qualidade 
de vida global. Pessoas obesas estavam menos satisfeitas 
com sua imagem corporal, em comparação com aquelas 
com peso normal14.

Estudo que investigou as atitudes de 352 estudantes 
de enfermagem e 198 enfermeiros, em relação às pessoas 
obesas, por meio de duas escalas (Fat Phobia Scale e 
Attitudes Toward Obese Adult Persons Scale), encontrou 
que ambos, enfermeiros e estudantes, têm percepções 

Tabela 3. Comparação das características da amostra com o escore total e os domínios da Escala de Avaliação da Satisfação com a Imagem 
Corporal. São Paulo, 2014-2015.

Satisfação com a aparência Preocupação com o peso

Média DP Valor de p Média DP Valor de p

Gênero* 0,46 0,03

Feminino 61,31 10,83 22,03 5,70

Masculino 64,14 13,63 25,50 5,06

Estado civil† 0,25 0,02

Solteiro 62,92 10,41 23,61 5,32

Casado ou convivente 60,81 11,64 21,72 5,74

Separado, divorciado ou viúvo 59,35 9,73 19,64 6,34

*Teste de Mann-Whitney; †teste de Kruskal-Wallis. DP: desvio padrão.

Fonte: elaboração própria.
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negativas da obesidade e não são suscetíveis a atribuírem 
características positivas para os indivíduos obesos15.

Estudo que analisou a imagem corporal de adultos 
fortemente influenciada por ideais de magreza identificou 
que a satisfação com a imagem corporal não se mostrou 
associada ao sexo e à idade, mas foi influenciada pelo 
tamanho corporal real. Os indivíduos de peso normal e 
abaixo do peso apresentaram níveis de satisfação corporais 
maiores que os dos grupos de sobrepeso e acima do peso5.

Em estudo anterior12, os profissionais mais seguros 
e satisfeitos com a aparência não sentiram falta de 
adornos. Ao relacionar a sensação de falta de adornos 
com a satisfação da imagem corporal e o autoconceito 
profissional de 46 membros da equipe de enfermagem, 
indivíduos mais realizados, mais autoconfiantes, que 
mais percebem a influência do trabalho na saúde e mais 
satisfeitos com a aparência não sentiram falta de adornos 
no ambiente hospitalar. Apesar de o uso de adornos ser 
uma comunicação não verbal importante, a proibição 
não incomodou as pessoas mais satisfeitas com a própria 
aparência. Entretanto, o inverso também é verdadeiro: 
profissionais menos satisfeitos com a aparência física 
sentiram falta de adornos, por isso, esse assunto é algo 
atual e que precisa ser mais estudado.

A escolha de adornos e acessórios é orientada por grupo, 
status, relações e função do indivíduo na sociedade. Assim, 
adornos também são uma forma de comunicação não 
verbal das intenções e dos sentimentos das pessoas nos 
diferentes contextos4. A NR 32 considera adornos: alianças, 
anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, 
broches, piercings expostos, gravatas e crachás pendurados 
com cordão11. Existem adornos com importantes 
significados sociais. As mãos são, talvez, a parte mais ativa 
no corpo humano e são embelezadas com anéis porque são 
muito visíveis e móveis durante os encontros sociais. Além 
desse papel embelezador, o uso da aliança nas mãos, por 
exemplo, representa o estado matrimonial do indivíduo 
para a sociedade; o fato de ser utilizada no quarto dedo 
também tem um sentido cultural, esse dedo possui menor 
mobilidade que os outros, portanto é o local apropriado 
para colocar um símbolo de limitação da independência4-16. 

Nesta pesquisa, a preocupação com o peso foi maior nos 
indivíduos solteiros e do sexo masculino. Provavelmente, o 
instinto de atratividade física tenha sido o motivo de os 
solteiros se preocuparem mais com peso corporal neste 
estudo. Quanto ao achado em relação ao sexo, talvez o 
motivo tenha sido a ênfase no contexto histórico atual 
para a saúde e o controle do peso, bem como o aumento 
no consumo de produtos de beleza pelos homens 
contemporâneos.

A relação entre a masculinidade e o consumo de 
beleza foi foco de pesquisa qualitativa usando técnica 
projetiva. Foram entrevistados 10 jovens homens de 
classe econômica alta no Rio de Janeiro, e realizados três 
exercícios de projeção. No primeiro, foram apresentadas 
quatro imagens de modelos femininas; os entrevistados 

foram questionados sobre a beleza delas, apontaram a 
mais bonita e tentaram descrever suas práticas de beleza. 
No segundo exercício de imaginação, os entrevistados 
deveriam se colocar na posição de uma mulher e, assim, 
escolher, dentre quatro fotos de modelos masculinos, 
o homem mais atraente e o menos atraente, explicando 
tais escolhas. O último exercício foi uma autoavaliação 
em relação à beleza. Os resultados mostraram que os 
entrevistados estavam bem à vontade para comentar sobre 
as fotos femininas. No entanto, sobre a beleza dos modelos 
masculinos, os comentários eram feitos na terceira pessoa, 
e os entrevistados mostraram resistência em responder às 
perguntas. A fase de autoavaliação mostrou-se bastante 
difícil para os participantes. A comparação de sua aparência 
física com a dos modelos masculinos pareceu gerar 
desconforto: o contraste entre as fotos de corpos e rostos 
“perfeitos” e suas próprias imperfeições pareceu suscitar 
– ou reavivar – insatisfações, inseguranças e questões 
pessoais, talvez íntimas demais para serem verbalizadas17.

cOncLUsãO

Em geral, a equipe de enfermagem referiu estar 
moderadamente satisfeita com a imagem corporal. A 
preocupação com o peso foi influenciada pelo sexo e estado 
civil, sendo maior nos homens e solteiros. A associação 
entre os fatores da Escala de Avaliação da Satisfação 
com a Imagem Corporal e sensação de falta de adornos 
não foi conclusiva neste estudo, entretanto a maioria dos 
profissionais sentiram falta deles e os mais mencionados 
foram brincos, aliança e relógio de pulso. 

Este estudo alerta sobre a importância do bem-estar 
do profissional consigo mesmo e no ambiente de trabalho 
em relação a sua imagem corporal e que esses aspectos 
devem ser estimulados pelas instituições de saúde e 
gestores, principalmente pelas possíveis relações com o 
cuidar: o cuidar do outro não pode estar desvinculado do 
cuidar de si. 

REfERÊncIAs 

1.  Kakeshita IS, Almeida SS. Relação entre índice de massa 
corporal e a percepção da auto-imagem em universitários. 
Rev Saúde Pública [Internet]. 2006;40(3):497-504. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v40n3/19.pdf

2.  Silva GA, Lange ES. Imagem corporal: a percepção 
do conceito em indivíduos obesos do sexo feminino. 
Psicologia Argumento [Internet]. 2010;60(28):43-54. 
Disponível em: http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/
pa?dd1=3509&dd99=view&dd98=pb.

3.  Ferreira MC, Leite NG. Adaptação e validação de um 
instrumento de avaliação da satisfação com a imagem 
corporal. Avaliação Psicológica [Internet]. 2002;2(1):141-
9. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712002000200007.

4.  Silva MP. Comunicação tem remédio: a comunicação nas 
relações interpessoais de saúde. 8ª ed. São Paulo: Loyola; 
2013.



T r e n t i n o  J P ,  C a v a l h e i r o  A C ,  G r i l o  A P S ,  P a g g i a r o  A O ,  P u g g i n a  A C32

REVISTA ENFERMAGEM ATUAL | 2017; 80

5.  Saur AM, Pasian SR. Satisfação com a imagem corporal em 
adultos de diferentes pesos corporais. Avaliação Psicológica 
[Internet]. 2008;7(2):199-209. Disponível em: http://
repository.usp.br/single.php?_id=001725824.

6.  Sobreira CD. Relação entre percepção auto-referida da 
imagem corporal de estudantes universitários da área de 
saúde e desenvolvimento da identidade corporal: um olhar 
psicodramático. DPSedes – Departamento de Psicodrama –
Instituto Sedes Sapientiae. 2008.

7.  Schwartz MB, Brownell KD. Obesity and body image. Body 
Image [Internet]. 2004;1(1):43-56. Disponível em: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18089140.

8.  Bosi MLM, Luiz RR, Morgado CMC, Costa MLS, Carvalho RJ. 
Autopercepção da imagem corporal entre estudantes de 
nutrição: um estudo no município do Rio de Janeiro. J Bras 
Psiquiatr [Internet]. 2006;55(2):108-13. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v55n2/v55n2a03.

9.  Bracht DM, Piasetzki CT, Busnello MB, Berlezi EM, Franz 
LB, Boff ET. Percepção da autoimagem corporal, estado 
nutricional e prática de atividades físicas de universitários do 
Rio Grande do Sul. Mundo Saúde [Internet]. 2013;37(3):343-
53. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/
mundo_saude/percepcao_autoimagem_corporal_estado_
nutricional.pdf.

10.  .Sante AB, Pasian SR. Imagem corporal e características 
de personalidade de mulheres solicitantes de cirurgia 
plástica estética. Psicologia: Reflexão e Crítica. [Internet] 
2011;24(3):421-9. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722011000300003.

11.  Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma 
Regulamentadora no. 32. Segurança e Saúde no Trabalho 
em Estabelecimentos de Saúde. Brasília, DF: Ministério do 
Trabalho e Emprego; 2005. 

12.  Puggina AC, Cavalheiro AC, Trentino JP, Castro P, Silva MJ. 
Relação entre necessidade de adornos com satisfação com 
imagem corporal e autoconceito profissional da equipe de 
enfermagem. Rev Anna Nery [Internet]. 2015;19(4):563-70. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ean/v19n4/1414-
8145-ean-19-04-0563.pdf.

13.  .Han K, Trinkoff AM, Storr CL, Brown JG. Job stress and work 
schedules in relation to nurse obesity. J Nurs Adm [Internet]. 
2011;40(11):488-95. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/22033319.

14.  Bacevičienė M, Rėklaitienė R, Tamošiūnas A. Effect of excess 
body weight on quality of life and satisfaction with body image 
among middle-aged Lithuanian inhabitants of Kaunas city. 
Medicina (Kaunas) [ Internet]. 2009;45(7):565-73. Disponível 
em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19667752.

15.  Poon MY, Tarrant M. Obesity: attitudes of undergraduate 
student nurses and registered nurses Obesity: attitudes of 
undergraduate student nurses and registered nurses. J Clin 
Nurs [Internet]. 2009;18:2355-65. Disponível em: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19374692.

16.  Fontes AO, Borelli FC, Casotti LM. Como ser homem e ser belo? 
Um estudo exploratório sobre a relação entre masculinidade 
e o consumo de beleza. Rev Eletrôn Adm REAd [Internet]. 
2012;72(2):400-32. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/read/
article/view/38396.



33A R T I G O  O R I G I N A L

REVISTA ENFERMAGEM ATUAL | 2017; 80

O paciente surdo e suas vivências no sistema de saúde: 

uma interface com a enfermagem

The deaf patient experiences in the health system: an interface 
with the nursing

Vitor Machado Cavagna1 • Wesley Pereira de Jesus Silva2 •André Luiz de Souza Braga3 • Marilda Andrade4    

NOTA

Não houve fi nanciamento para a realização desta pesquisa. Texto aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal 
Fluminense, no dia 03 de junho de 2011, e apresenta o nº 121/11. CAAE: 0126.0.258.258-11, não havendo confl itos de interesse. 
1 Enfermeiro Especialista em Saúde Pública. Mestrando em Ciências do Cuidado em Saúde. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ UFF. E-mail: vcavagna@hotmail.
com 
2 Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde – Enfermeiro do  Centro Municipal de Saúde Dr.Albert Sabin. Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E-mail: wesley.
jesus@uol.com.br 
3 Doutorando em Ciências do Cuidado em Saúde. Professor do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 
Costa/UFF. E-mail: andre.braga@globo.com 
4 Doutora em Enfermagem. Vice-diretora e Professora da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ UFF. E-mail: marildaandrade@uol.com.br 

Manuscrito baseado em trabalho de conclusão de curso de graduação em Enfermagem e Licenciatura, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Niterói / RJ.

Autores: Vitor Machado Cavagna,  Marilda Andrade (orientadora), Wesley Pereira de Jesus Silva (coorientador). 

Título: O paciente surdo e suas vivências no sistema de saúde: uma interface com a enfermagem.

Trabalho apresentado em dezembro de 2011.

REsUmO

Nos meios acadêmicos, a comunicação é um dos instrumentos básicos da enfermagem, porém, ao nos deparar 
com um paciente surdo, sem que tenhamos a capacitação necessária, o atendimento efetivo fi ca impossibilitado. 
Objetiva-se identifi car como se dá o atendimento ao paciente surdo e analisar as barreiras de comunicação do 
profi ssional de saúde nestes atendimentos. A metodologia utilizada foi de estudo descritivo, de caráter exploratório, 
com abordagem qualitativa, no qual se realizou um levantamento bibliográfi co sobre os aspectos gerais do processo 
de comunicação entre o profi ssional de saúde e o paciente surdo. Efetivou-se a coleta de dados através de um roteiro 
de entrevista semiestruturado, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, localizado no bairro de Laranjeiras /RJ 
- Brasil. Os dados obtidos foram avaliados a partir do método de análise temática. Dos 15 participantes da pesquisa, 
14 relataram situações de atendimento em saúde, nas quais, os profi ssionais não sabiam a Linguagem Brasileira de 
Sinais, retratando sentimento de exclusão neste paciente. Conclui-se a necessidade pela busca por capacitação dos 
profi ssionais de saúde no que tange à potencialização dos instrumentos utilizados nos processos de comunicação 
com esta demanda específi ca, oportunizando equidade e universalidade de acesso aos serviços de saúde.   

Palavras-chave: Surdez; Barreiras de Comunicação; Linguagem de Sinais; Sistema de Saúde; Enfermagem.  

AbsTRAcT

The communication is demonstrated in the academic times, as one of the basic instruments of the nursing, 
however, if we face a deaf patient and we do not have the necessary qualifi cation the effective attendance stays 
disabled. Objective to identify how the treatment to a deaf patient is given in the health system and analyze the 
professional’s communication barriers to the deaf patient. The used methodology was of descriptive study, with 
qualitative approach, in which a bibliographic survery happened on the general aspects of the communication 
process between the health professional and the deaf patient. It was accomplished, collects it of data through 
a semistructured script of interview, realized in the Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), nestled in 
Laranjeiras, RJ/Brazil. Of the 15 participants of the research, 14 had told situations of attendance in health, in 
which, the professionals did not know the Brazilian Language of Signals, depicting feeling of exclusion in this 
patient. It concludes that necessity for the search for health professionals’ qualifi cation in what it refers to the 
enhancement’s instruments used in the processes of communication with this specifi c demand, providing equity 
and universality of health services access.  

Keywords: Deafness; Communication Barriers; Signs Language; Health System; Nursing. 
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InTRODUçãO

O desenvolvimento deste estudo deveu-se à reflexão 
sobre o atendimento à pessoa surda e sua inserção no 
sistema de saúde. Neste contexto, a comunicação se 
apresenta como um dos instrumentos básicos de trabalho do 
enfermeiro. Com isso, a contribuição quanto ao aprendizado 
de novos métodos de expressão com o paciente surdo é de 
extrema importância, pois se o profissional não consegue se 
comunicar com este cliente, inviabiliza-se o planejamento 
de cuidados para este usuário. 

De acordo com pesquisas realizadas no ano de 20101, 
cerca de 46 milhões de brasileiros possuíam algum tipo 
de deficiência (23,9% da população), o que representa 
um percentual acima dos anos anteriores, quando se 
observou um contingente menor que 2%. Visto que 
passou-se a atribuir o título de deficiente não só àqueles 
que se consideram incapazes, mas também àqueles que 
reportaram uma grande dificuldade permanente como 
caminhar, ouvir e enxergar2.

Nesse sentido, discorrer sobre deficiências depende 
de distintas percepções culturais e atitudes em relação 
às mesmas, como também na disponibilidade de serviços 
e legislação3, pois elas não são apenas resultado das 
condições saúde/doença, são também determinadas pelo 
contexto do meio ambiente físico e social.      

A lei orgânica de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS 
(Lei 8080/90) apresenta caráter de acessibilidade universal 
e gestão descentralizada, porém não engloba qualquer 
tipo de deficiência e irá tratar da ação governamental e 
das responsabilidades de cada setor a estes pacientes4. 
Determinando pleno acesso à saúde, à educação, a 
habilitação e reabilitação profissionais, ao trabalho, à 
cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer5.

Diante da crise observada no setor público de saúde, 
não só a hospitalização, como também qualquer outro 
ambiente que exponha o binômio saúde/doença, passa 
por uma questão política e social, de modo que muitos 
profissionais de saúde reúnem-se para discutir a origem da 
doença e buscar soluções para tal problema. Contudo, não 
se preocupam em ressaltar a satisfação das necessidades 
básicas do ser humano6 como fatores indispensáveis para 
a promoção e preservação da saúde.

Através de comunicação estabelecida com o paciente, 
o profissional pode compreendê-lo como ser integral e 
também perceber sua visão de mundo. Para desenvolver 
um bom processo de trabalho, faz-se necessário que os 
enfermeiros usem a comunicação de maneira efetiva e, 
assim, evitem falhas na assistência. Não se pode pensar 
em atuação profissional sem levar em conta a importância 
do processo comunicativo e a união deste à prática 
assistencial7. Com isso, quando não há uma comunicação 
eficaz, não há como desenvolver a assistência pertinente 
a este paciente.

O processo comunicativo torna-se mais sério quando 
se apresenta com pacientes surdos, pois estes restringem 

sua comunicação a pessoas com as quais se relacionam 
habitualmente e, quando são hospitalizados8, passam a conviver 
em ambiente estranho, com pessoas que não os entendem.

Assim, o estudo objetivou identificar como o paciente 
surdo vivencia o sistema de saúde e o atendimento 
prestado no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), 
e analisar as barreiras da comunicação do profissional de 
saúde com o surdo.

mÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório com abordagem 
qualitativa. O cenário da pesquisa foi o Instituto Nacional 
de Educação de Surdos (INES), localizado a Rua das 
Laranjeiras, nº232, no bairro das Laranjeiras, cidade do Rio 
de Janeiro - RJ - Brasil.

Os participantes da pesquisa foram 15 estudantes 
surdos do ensino médio e de ambos os sexos. Os critérios de 
inclusão foram: alunos maiores de 18 anos e que estiveram 
presentes no cenário de pesquisa durante a coleta de 
dados. Já os critérios de exclusão foram: aqueles que nunca 
passaram por situações de atendimento hospitalar e sem 
nenhuma patologia associada. 

Desenvolveu-se um trabalho de campo, no qual houve a 
possibilidade de ter acesso ao local onde foi desenvolvida 
a pesquisa. A coleta de dados ocorreu por meio de 
observação participante e entrevista semiestruturada. 
A etapa de observação participante ocorreu durante as 
atividades desenvolvidas no local e, para a aplicação das 
entrevistas semiestruturadas, contou-se com a ajuda do 
intérprete no momento das entrevistas, sendo interlocutor 
entre o pesquisador e os participantes da pesquisa.

A importância e a legitimidade do trabalho do intérprete 
da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) ainda encontra-
se em processo de construção, pois tal ofício ainda é muito 
recente9. O intérprete tem o papel de orientar e interpretar 
a comunicação entre os surdos e ouvintes e de fazer a 
comunicação verbal e não verbal10.

Para a interpretação dos dados coletados, realizou-se 
a análise por categorias temáticas8, na busca dos núcleos 
do sentido que compõem um processo comunicativo, cuja 
presença ou frequência tenha algum significado para o 
objeto analítico visado.

Este trabalho obteve aprovação do Comitê de Ética 
e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, da 
Universidade Federal Fluminense, no dia 03 de junho de 
2011, e apresenta o nº 121/11. CAAE: 0126.0.258.258-
11. Foram atribuídos nomes fictícios aos participantes da 
pesquisa.

REsULTADOs

Aspectos gerais da população estudada
Cada turma da instituição possui aproximadamente 15 

alunos. Das turmas presentes no local no dia da pesquisa, 2 
foram entrevistadas: 1º e 3º anos do ensino médio.
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Tabela 2. Características gerais dos participantes

Nome Idade Sexo Profissão Estado Civil

Participante 1 20 F Rotulagem Solteira

Participante 2 27 M Desempregado Solteiro

Participante 3 22 F Desempregada Solteira

Participante 4 20 M Estudante Solteiro

Participante 5 25 M Estudante Solteiro

Participante 6 23 M Aux. Administrativo Casado

Participante 7 24 M Estoquista Solteiro

Participante 8 35 F Aux. Operacional Solteira

Participante 9 28 M Aux. de serv. gerais Solteiro

Participante 10 22 M Estoquista Solteiro

Participante 11 44 F Atendente Casada

Participante 12 22 M Aux. Administrativo Solteiro

Participante 13 25 F Operadora de fábrica Solteira

Participante 14 22 M Desempregado Solteiro

Participante 15 53 F Do lar Casada

Fonte: dados provenientes da pesquisa

abela 1. Turmas entrevistadas

Entrevistados
Ensino Médio

1º ano 2º ano 3º ano

Curso Noturno 9 alunos - 4 alunos

Curso Diurno - - 2 alunos

Fonte: dados provenientes da pesquisa

A coleta de dados ocorreu após as 18 horas, devido à 
orientação da chefia de pesquisas da instituição e, neste 
horário, havia alunos de outros turnos sendo abordados 
sobre a participação no estudo, mostrando-se dispostos a 
contribuir com a pesquisa.

pERfIL DOs pARTIcIpAnTEs

Foram realizados 2 dias de entrevistas com os 
participantes do estudo, totalizando 15 participantes, os 
quais são caracterizados na tabela abaixo.

A média da faixa etária encontrada foi 24,2 anos, sendo 
que 40% representam o sexo feminino e 60% masculino; a 
maioria dos entrevistados exerce atividades profissionais, 
o que demonstra que a limitação auditiva não tem se 
tornado entrave para inserção e permanência no mercado 
de trabalho, pois estão amparados por lei2 que estabelece 
a obrigatoriedade de empresas públicas e privadas de 
reservarem um quantitativo de vagas para esta parcela 
populacional.

O trabalho não constitui mera forma de sobrevivência 
e a sua importância ultrapassa as questões de ordem 
prática, contribuindo para a dignidade humana11. A 

estratégia adotada por diversas empresas consiste 
na tentativa de justificar o descumprimento da lei de 
cotas4, sob o argumento de que suas atividades são 
caracterizadas por elevado grau de risco e periculosidade, 
o que tornaria não recomendável a contratação de 
pessoas com deficiência11. 

A maioria dos entrevistados (80%) se declarou 
solteira, possivelmente pela média da faixa etária que 
se encontravam e também por pesquisas que apontam 
que o matrimônio tem ocorrido no Brasil em idades mais 
avançadas. O padrão de idade de homens e mulheres 
disponíveis para o mercado matrimonial reflete as chances 
relativas de casamento e recasamento de cada um dos 
gêneros12. O relacionamento conjugal está associado à 
saúde e à qualidade de vida, principalmente nos anos de 
maturidade e velhice, porém o fato de um casamento durar 
não necessariamente significa que a união traga satisfação 
para os cônjuges13. 

DIscUssãO

Como descrito anteriormente, a análise dos dados 
aconteceu a partir da confluência de sentido das respostas 
dadas após aplicação do roteiro de entrevistas, resultando 
nas seguintes categorias temáticas: (I) Comunicação em 
si – situação de atendimento em instituições de saúde; 
(II) Estratégias utilizadas para a comunicação com o 
profissional de saúde, (III) Conhecimento/desconhecimento 
por parte do profissional de saúde sobre a LIBRAS e (IV) 
Identificando a percepção do paciente em relação ao 
profissional.  A seguir, apresenta-se a discussão dessas 
categorias.
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I - Comunicação em si – situação de atendimento em 
instituições de saúde. 

Quando os participantes foram questionados acerca 
da vivência nas instituições de saúde, emergiram as 
seguintes falas: 

“Eu consegui me comunicar, porque domino a escrita 
[...] Geralmente quando  tenho mais dificuldade, eu uso 
um intermediário, que é a minha mãe ou então uso 
intérprete.” (Participante 4)

“Eu tinha que chamar intérprete, porque nesse caso, 
eu não tinha ninguém da família e se eu fosse sozinho, 
a doença não era realmente tratada, porque eles não 
entendiam o que eu sentia de fato, às vezes eu entendi 
o que ele tava me falando, mas ele não chegava ao meu 
objetivo.” (Participante 5)

“Eu já cheguei num hospital, ninguém teve nenhum 
tipo de relacionamento comigo. A minha irmã foi 
junto comigo, aí ela sabe sinalizar e eu sou um pouco 
oralizada.” (Participante 8)

“Eu passo, mostro o que tá acontecendo comigo, eu 
passo pro papel, aí o doutor consegue entender o que 
está acontecendo comigo.” (Participante 9)

“Quando tem algum problema sério comigo, eu chamo 
intérprete; quando é uma coisa mais básica, eu não vou 
pro hospital.” (Participante 10)

“Eu cheguei na unidade médica com meu marido [...] eu 
tinha que ter alguém pra me comunicar com o doutor, 
só que este não deixou que meu marido entrasse 
comigo, então eu peguei e fui embora.”(Participante 11)

As dificuldades apresentadas nas respostas 
dos participantes quanto à vivência de utilização 
dos serviços de saúde nos fazem refletir acerca da 
necessidade de capacitação dos profissionais, visto que 
a grande maioria dos casos fez menção da presença 
de um acompanhante nas situações de atendimento. 
As barreiras de comunicação que se instauram entre 
o usuário dos serviços e o profissional justifica a 
necessidade de um acompanhante. 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
assegurado na lei. Sendo assim, cabe ao profissional de 
saúde se capacitar para promover a saúde da população, 
não excluindo este grupo específico (surdos), pois é dever 
do Estado garantir a saúde de toda a população14. Porém, 
a garantia de um atendimento inclusivo para este grupo 
deve resultar da capacitação profissional para um melhor 
atendimento, através do aprendizado da LIBRAS. 

Há muitas barreiras no atendimento ao paciente surdo, 
entre as quais destacam-se as dificuldades linguísticas e a 
falta de confiança do paciente no profissional ouvinte, pois, 
muitas vezes, o surdo é comparado a deficientes mentais. 

O encontro com o paciente surdo pode ser esporádico, 
porém o desafio dos profissionais de saúde pode ir além dos 
serviços especializados e as barreiras acima apresentadas 
podem colocar em risco a assistência proporcionada15.

A utilização da escrita também se apresentou como um 
recurso facilitador para a interação profissional-paciente, 
mas é válido salientar que, em muitos dos casos, os 
participantes do estudo relataram não entender a grafia 
dos profissionais. Entretanto, o que foi mais observado é a 
dificuldade dos próprios participantes em relação a língua 
portuguesa, visto que a LIBRAS é sua língua materna, e a 
língua portuguesa é um aprendizado acessório.

O intérprete da LIBRAS também aparece como 
intermediário, porém este é requisitado quando não se 
tem a possibilidade de ter uma pessoa da família presente 
na situação de atendimento em saúde. É imprescindível 
lembrar que os participantes se sentem excluídos nos 
atendimentos, pois os profissionais não têm nenhum 
tipo de interação com eles, apenas se comunicam com o 
intermediário e acabam esquecendo que o paciente surdo 
é seu verdadeiro foco de atendimento.

 Quando acontecem situações em que não se fazem 
presentes intérpretes ou qualquer tipo de intermediário, 
o atendimento ao paciente se dá de maneira inespecífica, 
visto que as dificuldades apresentadas pelo paciente 
são muitas, como a falta de compreensão da grafia e 
dificuldades com a língua portuguesa. 

II - Estratégias utilizadas para a comunicação com o 
profissional de saúde

Dentre os recursos utilizados para a interação com o 
profissional de saúde, surgiram os seguintes depoimentos:

“A minha mãe sempre está comigo, com isso, ela serve 
de estratégia. Eu sempre utilizo minha mãe para me 
comunicar.” (Participante 1)

“Todas as vezes que eu vou ao médico, sempre vou com 
o meu filho e o médico conversa com ele e o meu filho 
passa pra mim.” (Participante 15)

“Gestos e mímicas são as estratégias utilizadas.” 
(Participante 2)

“Escrita e leitura labial. Sempre gera um pouco de 
confusão, a comunicação não é perfeita”. (Participante 3)

“Ele começou a escrever na folha, eu com o português 
tenho um pouco de dificuldade [...] Ele tava escrevendo 
uma coisa que eu não tava entendendo. A comunicação 
foi muito pouca comigo.” (Participante 6)

“É difícil, porque eles falam, falam e escrevem no 
papel, só que a gente não conhece português direito.” 
(Participante 10)

“Não conseguem se comunicar comigo, tentam falar, 
escrevem e eu não entendo nada. Ele é profissional, eu 
sei, mas a letra dele é muito difícil de ser entendida.” 
(Participante 13)

“Ele escrevia, escrevia e eu não entendia nada. Eu pedia: 
Explica doutor, explica. Eu não entendi e fui pra casa, 
não adiantou eu ter ido lá.” (Participante 14)

Com a finalidade de reduzir as dificuldades de 
comunicação, os participantes, em sua maioria, mencionam 
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um intermediário como estratégia facilitadora neste 
processo. Contudo, não descartam a escrita, estratégia em 
que  encontram dificuldade de entendimento, devido a dois 
fatores: a grafia dos profissionais e ainda, a própria língua 
portuguesa.  A utilização de gestos, mímicas, leitura labial e 
a fala lenta também foram mencionados em alguns casos, 
porém estes são apresentados como meios que, em algumas 
vezes, podem não demonstrar o entendimento esperado.

A falta de iniciativa profissional para a interação com o 
paciente surdo é bem evidente, pois, na maioria dos casos 
apresentados, houve sempre uma estratégia por parte do 
paciente, o que nos faz refletir acerca da necessidade de 
maior envolvimento quanto à prestação do serviço de saúde 
e resolutividade dos problemas de saúde apresentados. 
Qualquer pessoa surda tem direito ao atendimento16, mas 
cabe aos profissionais ter as ferramentas mínimas para 
cuidar da pessoa portadora de um atendimento diferenciado 
e uma destas é se capacitar na linguagem de sinais.

O fato de a sociedade ainda conceber a existência 
de barreiras na comunicação pode ser explicado pelas 
dificuldades que a população tem em enxergar as 
pessoas com deficiência como pessoas produtivas e por 
acreditarem que elas são inferiores17. Por isso, atribuírem 
uma predisposição negativa e fazem um julgamento 
depreciativo a esta parcela da população.

III - Conhecimento /desconhecimento por parte do 
profissional de saúde sobre a LIBRAS

Em relação ao conhecimento e/ou desconhecimento 
da LIBRAS, obtiveram-se os seguintes resultados: dos 15 
participantes, 14 relataram que os profissionais não sabiam/
desconheciam a linguagem de sinais. Apenas 1 relatou que 
o profissional sabia o alfabeto, porém não sinalizava.

A falta de capacitação profissional é demonstrada na 
maioria dos casos apresentados no estudo, e mesmo no único 
caso que o profissional sabia “soletrar” o alfabeto na linguagem 
de sinais, o atendimento não se deu de forma efetiva, pois 
não conseguiu atender as expectativas do participante que 
relatou o caso, como se observa na fala seguinte: 

“... uma vez eu fui a um ginecologista e este sabia 
soletrar, não sabia sinalizar; só sabia o alfabeto e então 
eu desisti...” (Participante 11).

Existem várias formas de se comunicar, porém existe 
a dificuldade dos enfermeiros em comunicar-se com 
pacientes através de meios não verbais.  Os profissionais 
precisam ser eficientes no desempenho do seu papel, 
proporcionando melhoria na relação com este tipo de 
paciente18,7. 

IV - Identificando a percepção do paciente em relação 
ao profissional

No que diz respeito à percepção do paciente sobre o 
atendimento profissional, apresentamos as seguintes falas:

“Eu me sinto destratada.” (Participante 1)

“Parece que não tem nada de concreto, que não é um 
atendimento, não tem nada que me atenda de verdade.” 
(Participante 15)

“O atendimento não é digno para a pessoa que é surda.” 
(Participante 2)

“Me sinto chateada, pois parece que o atendimento não 
é direcionado pra mim.” (Participante 3)

“Eu sinto como se toda sociedade excluísse.” 
(Participante 4)

“Eu me sinto discriminado, sinto que o atendimento que 
deve ser prestado a mim, não é prestado.” (Participante 5)

“É muito difícil esse atendimento, é um assunto pesado, 
é muito difícil esse relacionamento.” (Participante 6)

“Tem gente que não tem experiência com a gente, é 
uma forma diferenciada, né? É muito difícil pra gente 
que é surdo.” (Participante 7)

“Os profissionais não dão muito valor, pois toda vez eu 
tenho que chamar minha irmã, e com isso eu fico muito 
incomodada.” (Participante 8)

“Fico meio triste com isso, meio chateado com eles, 
por não ter essa comunicação [...] as pessoas têm que 
aprender a conviver com os surdos.” (Participante 9)

“Eu fico com raiva disso, triste, chateado, com raiva. 
(Participante 10)

Eu fico chateada, pois o surdo sofre muito .” (Participante 11)

“Pra mim é normal, só que eu sei que existem pessoas 
que não sabem se comunicar comigo e é difícil, né? É 
muito importante que se tenha essa comunicação com 
a gente.” (Participante 12)

“ É um ar de discriminação. Com o ouvinte é fácil, se fala 
o que pode e o que não pode, como está a saúde, mas 
pra gente é difícil”. (Participante 13)

“Fico chateado devido a falta de intérprete e de 
comunicação com os profissionais.” (Participante 14)

 É notória a opinião dos participantes no que diz 
respeito à falta de comunicação dos profissionais; muitos se 
sentem destratados, indignados, chateados e discriminados, 
já que o atendimento não supre suas necessidades. Com 
isso, muitos deles procuravam as instituições de saúde, 
apenas nos momentos de extrema necessidade e, na 
maioria dos casos, não tinham atendimento satisfatório.  

Referindo-se à percepção do paciente acerca do 
atendimento nos serviços de saúde, há relatos que este 
expressa seus sentimentos como uma descrição particular 
de um momento vivenciado por ele19, considerando que 
sentimento é o símbolo utilizado para descrever a consciência 
de estar a “mercê” dos cuidados dos profissionais, porém, 
nem sempre, estes cuidados suprem suas necessidades.

 A insatisfação presente na fala de todos os 
participantes nos faz refletir acerca da humanização no 
atendimento em saúde, visto que o despreparo profissional 
para a prestação de ações para este segmento populacional 
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resulta no descrédito dos pacientes surdos em relação 
aos serviços de saúde, pois, como foi explicitado pelos 
próprios participantes deste estudo, a comunicação ainda 
não acontece de maneira efetiva, sempre existindo algum 
entrave neste processo.

cOncLUsãO

A percepção do paciente surdo acerca do profissional 
de saúde ainda é feita pelo distanciamento. Não se tem 
a total confiança para um atendimento, pois a falta de 
comunicação existente neste binômio se apresenta de 
maneira complexa.

A humanização do cuidado deve ser idealizada 
dentro de perspectivas que incluam os que necessitam 
de atendimento especializado, conforme demonstrado 
neste estudo. As ações voltadas ainda se encontram 
deficitárias para esta parcela da população, evidenciando 
um despreparo profissional. 

A oferta de ferramentas mínimas na aprendizagem 
da LIBRAS oportunizariam aos profissionais uma forma 
inclusiva de atenção aos pacientes surdos. Flexibilizar o 
horário de trabalho destes profissionais para que possam 
se qualificar em relação aos aspectos da comunicação a 
torna efetiva, atendendo as expectativas do paciente em 
relação aos profissionais. Cabe a estes refletir acerca das 
necessidades dos pacientes, evitando constrangimentos e 
oportunizando uma melhor interação. 

A inserção da disciplina de LIBRAS no currículo 
acadêmico desvelou a relevância na construção de um 
profissional, através do processo comunicativo, com 
competências para reconhecer as necessidades desta 
parcela populacional em sua integralidade, e, assim, 
superar falhas nos serviços de saúde e credibilizar a 
relação profissional/paciente. 
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REsUmO

Há evidências científicas de que a profissão de enfermagem se encontra dentre as mais expostas ao estresse 
ocupacional, trazendo prejuízo à saúde do profissional e sua qualidade de vida. E, por conseguinte, impacto na 
assistência prestada ao paciente. Objetiva-se identificar a produção científica de Mindfulness como estratégia 
de enfrentamento do estresse ocupacional de profissionais e estudantes de enfermagem. Revisão integrativa de 
literatura com artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados: Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde 
(MEDLINE), no período de abril a junho de 2016. Dos 84 artigos encontrados, no período de 2010 a 2015, somente 
12 atenderam aos critérios de inclusão. E que as publicações são recentes na literatura associando o Mindfulness 
na área de enfermagem para profissionais, onde o ano de 2013 agregou 75% (4) das publicações. Enquanto, 25% 
(3) das publicações foram direcionadas aos estudantes. Concluí-se que o Mindfulness é um treinamento de “Atenção 
Plena”, o qual segundo estudos, capaz de aprimorar focos importantes da capacidade mental para enfrentamentos.

Palavras-chave: Enfermagem; Estresse Psicológico; Atenção Plena. 

AbsTRAcT

Scientifics evidences show that the nursing profession is one of the most exposed to occupational stress, bringing 
harm to the health professional and their quality of life. And therefore, impact on patient care. The aim is to 
identify the scientific production of Mindfulness, as a coping strategy to face occupational stress in professionals 
and nursing students. Integrative review with articles available in full in the databases: Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) and Literatura 
Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), in the period April to June 2016. Of the 84 articles found in the 
period 2010-2015, only 12 met the criteria inclusion. And that publications are recent in the literature associating 
Mindfulness in Nursing for professionals, the year 2013 adds 75% (4) of the publications. While 25% (3) of the 
publications are directed to students. It concludes that Mindfulness is a training, which according to studies, can 
improve important focus of mental capacity to confrontations.   

Keywords: Nursing; Psychological Stress; Mindfulness.
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InTRODUçãO

As questões do trabalho, suas formas de organização 
em diferentes processos de produção e seus reflexos, 
especialmente no que diz respeito à saúde dos 
trabalhadores que se intensificaram com o desenvolvimento 
do capitalismo, tem sido longamente discutidos. Tal fato 
foi ocasionado pelo aumento de trabalhadores no setor 
terciário de produção, especialmente no ramo dos serviços, 
no qual está incluído o trabalho de saúde que compartilha, 
ao mesmo tempo, características do processo de produção 
e da economia. Logo, sofre profunda influência da lógica 
de acumulação de capital, pela tecnologia e formas de 
organização de trabalho utilizado nas indústrias1-2.                 

Por estimativa, no setor da saúde, estariam envolvidos 
59,8 milhões de trabalhadores, aproximadamente divididos 
em 2/3 de prestadores de serviço, e 1/3 restante, composto 
de gestores em diferentes níveis. E que ainda, 57 países 
necessitariam de mais de quatro milhões de trabalhadores 
de saúde para cobrir as carências3.    

Contudo, as últimas estimativas, do período 2013-2014, 
sob elaboração da Labor Force Survey, da Health Safety 
Executive, órgão regulador da saúde do trabalhador da Grã-
Bretanha, demonstram que o número total de casos novos 
e antigos de estresse ocupacional, depressão e ansiedade, 
foram de 487.000 (30%) do total de 1.241.000 casos de 
adoecimentos relacionados ao trabalho no país. E os setores 
que apresentaram maior índice de profissionais adoecidos 
por estresse ocupacional foram os profissionais de saúde, 
previdência social, educação e segurança pública4.

Diante da preocupação com o trabalhador de saúde 
e o aumento das estatísticas de adoecimento deste 
profissional pelo mundo, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) destacou para o decênio 2006-2016, a valorização 
deste profissional5. Portanto, em função de inúmeros 
trabalhadores de enfermagem, das características deste 
trabalho, dos riscos a que estão expostos, e das mudanças 
no modelo de organização num mundo globalizado, faz-
se necessário buscar auxiliar este profissional para o 
enfrentamento do estresse ocupacional6. 

Entre as profissões de saúde, a enfermagem é uma 
profissão de grande representatividade numérica mantendo 
contato direto com os pacientes por 24 horas. O contexto 
hospitalar, de maneira geral, é reconhecido como insalubre, 
penoso e perigoso para os que nele trabalham. Muitos são os 
estressores ocupacionais vivenciados pelos trabalhadores 
do campo da saúde e que afetam diretamente o seu bem 
estar, principalmente, o profissional de enfermagem. 
Independente do tipo de instituição, região ou país onde 
o mesmo se dá, seu exercício profissional é marcado por 
múltiplas exigências como lidar com a dor, sofrimento, 
morte e perdas, condições desfavoráveis de trabalho, baixa 
remuneração e pouco reconhecimento profissional7-9.

A enfermagem enfrenta uma sobrecarga de trabalho 
tanto quantitativa, evidenciada pela responsabilidade por 
mais de um setor hospitalar, quanto qualitativa, verificada 

na complexidade das relações humanas, por exemplo, 
enfermagem/cliente, enfermagem/profissional de saúde; 
enfermagem/familiares10. Soma de atribuições, vivência 
com fatores estressantes, longas jornadas de trabalho 
que diminuem o pensamento cognitivo, o desgaste 
diário, podem ocasionar o adoecimento se o trabalhador 
não estiver preparado para trabalhar com estes fatores 
estressantes que quando acumulados e associados a 
emoções aumentam os riscos de adoecimento11-12.

Atualmente há estudos que evidenciam ajuda neste 
enfrentamento, nos quais o Mindfulness tem recebido atenção 
em pesquisas internacionais, porém de forma reduzida no 
Brasil. Consiste em um termo que pode ser traduzido para 
português como “Atenção Plena”, onde seu construto deriva 
de tradições orientais com raízes no Budismo Thevarada 
e foi ocidentalizada por Jon Kabat-Zinn no Centro Médico 
da Universidade de Massachusetts EUA 6,13-14. A efetividade 
do Mindfulness vem sendo estudado em uma variedade de 
grupos, incluindo pessoas com câncer, depressão, doenças 
cardíacas e profissionais de saúde 6,13-17. Segundo a literatura, 
não possui nenhuma ligação religiosa ou esotérica, estando a 
neurociência na base dessa prática. Pois, com o conhecimento 
da neuroplasticidade do cérebro, sabe-se que a maneira 
como utilizamos a atenção tem um papel determinante 
no funcionamento do cérebro. Desta forma, o treinamento 
da atenção pode otimizar as nossas capacidades mentais, 
e, quando aplicado em equipes, melhora a capacidade de 
comunicação e resolução de conflitos18.

Diante do exposto e da relevância dessas considerações, 
principalmente, para o profissional de enfermagem no 
exercício de sua função, sua qualidade de vida e do 
cuidado prestado ao paciente, este estudo tem por objetivo 
identificar a produção científica de Mindfulness, como 
estratégia de enfrentamento do estresse ocupacional de 
profissionais e estudantes de enfermagem.

mÉTODO 

Para o alcance do objetivo proposto, o método utilizado 
foi revisão integrativa, a qual se caracteriza por análise de 
pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de 
decisão e implementação destes achados na prática clínica 
quando a produção de conhecimento científico não está 
suficientemente fundamentada19.

Para a elaboração de uma revisão integrativa, se faz 
necessária à adoção de fases que apresentem um rigor 
metodológico em busca de evidências sobre determinado 
assunto. Essas fases compreendem seis etapas: selecionar 
a questão para a revisão (pergunta norteadora); selecionar 
as pesquisas que constituirão a amostra do estudo; 
representar as características das pesquisas revisadas; 
analisar os achados de acordo com os critérios de inclusão 
e exclusão estabelecidos no projeto; interpretar os 
resultados e apresentar e divulgar os resultados20-21. 

A partir do pressuposto de que há dificuldades 
no trabalho evidenciadas pelos trabalhadores de 



B a r r e t o  V P C ,  F e r r e i r a  S C M ,  C o r r e i a  D M S4242

REVISTA ENFERMAGEM ATUAL | 2017; 80

enfermagem, e de estudantes em formação, foi elaborada a 
seguinte questão: Qual a produção científica relacionando 
Mindfulness como medida de fortalecimento psicológico e 
a resistência ao estresse ocupacional pelo profissional e de 
estudantes de enfermagem?

A busca de artigos em periódicos indexados foi 
realizada de abril a junho de 2016, nas seguintes bases 
de dados: Base de Dados de Enfermagem (BDENF); 
Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências de 
Saúde (LILACS);  Literatura Internacional em Ciências da 
Saúde (MEDLINE), devido o entendimento que estas bases 
agregam importantes publicações na América Latina e 
Caribe, e expressiva publicação internacional.    

Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados: 
disponibilidade na íntegra nas bases de dados; estar 
nos idiomas português e inglês; estudos referentes ao 
desenvolvimento de medidas de resistência ao estresse 
ocupacional em enfermagem no período compreendido 
entre 2010 a 2015. Foram utilizados os descritores com 
o operador boleano em português “Enfermagem; Estresse 
Psicológico; Atenção Plena” para as bases de dados BDENF 
e LILACS. E para a base de dados MEDLINE “Nursing; Stress, 
Phychological; Mindfulness”.

          
REsULTADOs

Foram encontrados 84 artigos que, inicialmente, 
passaram pelo filtro de tempo e idioma de publicação 
(inglês, português), sendo selecionados 38 artigos. Após 
a leitura das produções, foram excluídos os que não 
se identificavam com o profissional e graduando de 
enfermagem, bem como os que não estavam disponíveis 
na íntegra nas bases de dados. Foram selecionados doze 
artigos, apresentados a seguir na tabela 1:

Tabela 1. Distribuição dos artigos selecionados e suas respectivas 
bases de dados

Base de 
Dados

Mindfulness/ 
Enfermagem

Artigos 
selecionados (n) (%)

BDENF 0 * *

LILACS 0 * *

MEDLINE 84 12 14,28%

Fonte: dados da pesquisa dos autores.

Ao analisar o período de publicação, observou-
se que é recente, nos últimos anos na literatura, a 
associação do Mindfulness na área de Enfermagem 
para profissionais (tabela 2), em que o ano de 2013 
agregou 75% (4) das publicações. Enquanto, 25% (3) 
das publicações foram direcionadas aos estudantes, 
como verifica-se na tabela 3.

Em relação ao delineamento de pesquisa, identificou-
se que das doze publicações, nove utilizaram abordagem 
quantitativa (75%), uma qualitativa (8,33%), uma revisão 
integrativa (8,33%) e uma revisão sistemática (8,33).

DIscUssãO

Em saúde, o cuidado com o “outro” seria uma finalidade 
primordial do trabalho, tendo como foco tecnologias 
relacionais, como acolhimento do usuário, de suas queixas 
e o estabelecimento de vínculo com este. Contudo, o caráter 
relacional poderá trazer consequências nem sempre 
positivas. Por esta razão os envolvidos neste processo 
de trabalho não estão livres de complicações, incluindo 
custos, principalmente em sua qualidade de vida 1-3-5.

Igualmente, o profissional de saúde vive em seu dia 
a dia a influência direta da pressão de seu objetivo, o 
cuidado, bem como sofre com decisões a serem tomadas 
em situações adversas, por exemplo, com materiais e 
recursos físicos reduzidos ou ineficientes, falta de pessoal, 
falta de autonomia e reconhecimento da sociedade e do 
governo13-14.

Tais aspectos têm impacto direto como estressores, 
os quais influenciam, no âmbito espiritual, biológico 
e emocional, este profissional considerado entre as 
categorias profissionais juntamente com professores, uma 
das mais expostas à Síndrome de Burnout, processo que 
surge pela cronificação do estresse associado ao mundo 
do trabalho7-22-25.

No cotidiano, a predisposição ao adoecimento do 
trabalhador em saúde parece resultar da falta de acordo 
das exigências de trabalho e práticas de gestão, ou seja, as 
exigências atuais do trabalho em saúde não são observadas 
pelas práticas de gestão tradicionais 2-22-24. Portanto, 
associado a todos os efeitos para a vida do profissional de 
enfermagem soma-se o impacto econômico. 

Dada a dificuldade de avaliar exatamente o dano 
causado pelo estresse, o American Institute of Stress e 
American Psychological Association, estimam um prejuízo 
em torno de US$ 250 bilhões anuais26.

Dentre estratégias de enfrentamento, o Mindfulness é 
particularmente efetivo para reduzir o estresse, ansiedade, 
depressão e outras emoções negativas, com a prática regular. 
A meditação baseada no Mindfulness pode mudar o cérebro, 
fortalecendo áreas associadas à alegria e relaxamento 
e enfraquecendo as envolvidas em emoções negativas e 
estresse. Alguns resultados como, a mudança na produção 
de hormônios foi observada por pesquisadores do Davis 
Center for Mind and Brain da University of California, onde se 
analisou o nível de adrenalina, cortisol e endorfinas antes 
e depois de um grupo de voluntários que meditaram27. 
O nível de cortisol é elevado em condições de estresse, 
interferindo na memória e processamento de informações, 
função digestiva, incluindo úlceras, síndrome do intestino 
irritável, colite ulcerativa e doenças cardiovasculares, como 
hipertensão13.

O Mindfulness é aplicado em diversas clínicas de 
tratamento de estresse, várias universidades possuem 
centro de estudo sobre prática como: University of 
Massachussets, University of Harvard, ambas nos Estados 
Unidos da América (EUA), e Oxford University, na Inglaterra. 
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Tabela 3. Estudos de Mindfulness aplicado aos estudantes de enfermagem no período de 2010 a 2015

Autor/Ano/Origem Título Método Resultados

Gabraith ND et al11                             
(2011)                                               
Inglaterra

Assessing intervention effectiveness 
for reducing stress in student nurses: 
quantitative systematic  review.

Revisão Sistemática

Intervenções para construção de 
habilidade para enfrentamento do estresse 
na enfermagem são eficazes, porém não 
melhoram o desempenho escolar.

Song Y et al9                                     
(2015)                                                          
Coréia do Sul               

Effects of Mindfulness based stress 
reduction on depression, anxiety, 
stress and mindfulness in Korean 
nurses students.

Quantitativo
Programa de Mindfulness baseado na 
redução de estresse foi efetivo em 
estudantes de enfermagem.

Van der Riet et 
al12                       (2015)                                              
Austrália

Piloting a stress management 
and mindfulness program for 
undergraduate nursing students: 
feedback and lessons learned.

Qualitativo
Impacto positivo do Mindfulness no bem 
estar, sono, concentração dos estudantes 
de enfermagem.

Fonte: dados da pesquisa dos autores.

Tabela 2. Estudos de Mindfulness aplicado aos Enfermeiros no período de 2010 a 2015

Autor/Ano/Origem Título Método Resultados

Bazarko D et al                                                       
(2013)                                             
Estados Unidos

The impact of an Innovative Mindfulness 
Based Stress Reduction Program on the 
Health and well-being nurses employed 
in a corporate setting.  

Quantitativo
Sessões de Mindfulness em grupo por 
telefone. Participantes apresentaram 
melhoras nos níveis de estresse, Burnout

Moody K et al 
(2013)                                                  
Israel                                                            
Estados Unidos

Helping the helpers: mindfulness training 
for Burnout in pediatric oncology- a pilot 
program.

Quantitativo

Aproximadamente 100% dos participantes 
no estudo apresentavam Burnout, e o 
Mindfulness poderia ser oferecido para aliviar 
os sintomas.

Kim SH et al                                               
(2013)                                                    
Estados Unidos

PTSD  symptom reduction with 
mindfulness based stretching and deep 
breathing exercise; randomized controlled 
clinical trial of efficacy.

Quantitativo

Alongamento baseado no Mindfulness e 
exercícios respiratórios diminuíram os 
sintomas de Desordem de estresse pós-
traumático e diminuíram os níveis de cortisol 
por 16 semanas.

Zeller JM et al                                   
(2013)                                                  
Estados Unidos

Mindfulness interventions to reduce stress 
among nursing personel an occupational   
health perspective.

Revisão 
Integrativa 

Mindfulness aumenta o grau de consciência e a 
resposta positiva para a situação estressante e 
de baixo custo para implementação.

Villani D et al                                  
(2013)                                           
Itália

Self-help stress management training 
trough mobile phones: an experience 
with oncology nurses.

Quantitativo
Estudo realizado a partir de treinamento de 
controle de estresse através de aplicativo de 
dispositivo móvel.

Chen Y et al                                         
(2013)                                            
China                               

A randomized controlled trial of brief 
Mindfulness meditation on anxiety 
symptoms and systolic blood pressure in 
Chinese nursing students.

Quantitativo

O grupo que realizou o treinamento em 
Mindfulness apresentou diminuição da pressão 
arterial sistólica em aproximadamente 2.2 
mmHg e os que possuíam níveis moderados 
de ansiedade, foram mais beneficiados com 
redução da ansiedade.

Mealer M et al                                                                 
(2014)                                                        
Estados Unidos

Feasibility and acceptability of a 
resilience training program for intensive 
care units nurses.

Quantitativo

Estratégia multimodal de programa de 
treinamento em resiliência demonstrou 
efeito positivo na diminuição dos índices de 
estresse em enfermeiros de unidade intensiva.

Horner JK et al                                                         
(2014)                                                        
Estados Unidos

A pilot study to evaluate Mindfulness as a 
strategy to improve impatient nurse and 
patient experience.

Quantitativo

O grupo que passou pelo treinamento de 
Mindfulness apresentou diminuição dos níveis 
de Burnout, estresse e aumento dos níveis 
de Mindfulness associados ao aumento da 
satisfação do paciente.

Watanabe N et7                                                   
(2015)                                      
Japão

A Mindfulness based management 
program and treatment with Omega 3 
fatty acids to maintain a healthy mental 
state in hospital nurses (Happy nurse 
project); study protocol for a randomized 
controlled trial.

Quantitativo

Uma efetiva intervenção para prevenção 
do estresse irá melhorar a saúde dos 
enfermeiros, refletindo diretamente na 
qualidade de assistência ao paciente. 

Fonte: dados da pesquisa dos autores.
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Além de grandes empresas como: Google, Nike e Apple27. 
Foi comprovado que, quanto mais profundo o estado 
de relaxamento, menor a produção de hormônios do 
estresse28.

Entretanto, o Mindfulness, como estratégia de 
enfrentamento ao estresse ocupacional, aos profissionais 
e estudantes de enfermagem tem sido descritas mais 
recentemente conforme esta revisão integrativa. Dos 12 
artigos selecionados e analisados, foi possível apontar 
duas categorias sobre a temática: Mindfulness aplicado a 
enfermeiros (as) e Mindfulness aplicado em estudantes de 
Enfermagem.        

Mindfulness aplicado aos (às) Enfermeiros (as)
Os trabalhos relatam a aplicação de treinamento de 

Mindfulness em grupos de enfermeiros em diversas locais 
de atuação, como oncologia, pediatria, terapia intensiva e 
saúde mental. 

Em um referido estudo, foi utilizado pré e pós-teste 
como Malash Iventory Burnout, Escala de depressão, 
ansiedade e estresse, Escala de Saúde Geral, bem como 
analise qualitativa, buscando aferir a efetividade do 
treinamento de Mindfullness29-32.

Como resultado, os estudos ressaltavam a importância 
da resiliência, como estratégia essencial de resposta ao 
estresse ocupacional do trabalho do enfermeiro, ajudando 
o profissional no equilíbrio emocional encontrando 
ferramentas internas para enfrentar as adversidades. E vale 
ressaltar a citação em vários trabalhos da alta rotatividade 
e escassez deste profissional em diversos países, sendo 
estes mais um ponto de estresse para os profissionais 
de enfermagem, além de causar elevado custo para as 
instituições de saúde30-35.

Um recente estudo, utilizado como teste piloto, nos 
Estados Unidos e Israel em grupo de profissionais de saúde, 
composto em sua maioria de enfermeiros, apresentou 
índice de aproximadamente 100% dos profissionais com 
sinais de Burnout. Após o treinamento, não foi observada 
melhoria significativa dos níveis de Burnout, ou escala de 
depressão, porém revelou diminuição do estresse, sensação 
de “paz interior”, compaixão, alegria, “consciência de si 
próprio” e diminuição dos sintomas somáticos associados 
ao estresse29.

Outro apontou, que em um grupo de 28 enfermeiras 
com idade entre 45 e 66 anos no Hospital da Universidade 
de Novo México, a investigação associou o treinamento de 
Mindfulness, exercício de respiração profunda, análise de 
níveis de cortisol no sangue, e questionário de avaliação 
de nível de Distúrbio de Estresse Pós-Traumático (Pos-
traumatic Stress Disorder – PTSD). O nível de cortisol 
sanguíneo foi medido nas quartas, oitavas e décima sextas 

semanas durante o treinamento, sendo constatado que o 
nível de cortisol se normalizou e os níveis de PTSD foram 
reduzidos após oito semanas de treinamento33.

Desta forma, ampliando perspectivas para a necessidade 
eminente de enfrentamento causado pela ocupação 
profissional.

Mindfulness aplicado aos estudantes de enfermagem.
Para os estudos que envolveram os estudantes de 

enfermagem, há o relato de experiências de treinamento 
em Mindfulness 35-36, onde foram aplicados pré e pós-testes, 
utilizando o Self rating anxiety scale Self rating depression, 
com o intuito de verificar a efetividade do treinamento, 
e apontando resultados para redução dos níveis de 
depressão, ansiedade e estresse, bem como melhor 
qualidade de sono35-37-39.

Um estudo chinês associou o teste pré e pós, a 
verificação de níveis de ansiedade e depressão, a avaliação 
do funcionamento do sistema nervoso autônomo através 
da medida de pressão arterial sistólica antes e após o 
treinamento em Mindfulness. O grupo que passou pelo 
treinamento apresentou grande melhora nos índices de 
ansiedade e estresse, além de diminuição em média de 2,2 
mmHg na pressão arterial sistólica, sendo observado que 
os participantes que obtiveram máximo benefício com o 
treinamento eram aqueles que possuíam nível médio de 
ansiedade35. 

O estresse é inevitável, pois é adaptativo40, neste âmbito 
o desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas 
que possam auxiliar o graduando de enfermagem a lidar 
com as situações estressoras devem ser estimuladas. O 
treinamento de habilidades de Mindfulness pode reduzir a 
reatividade emocional, fator mantenedor do desequilíbrio 
reforçando simultaneamente a regulação das emoções.

cOncLUsãO

Mindfulness é um treinamento de atenção, em 
que é possível, segundo os estudos, se aprimorar 
capacidades mentais, como: manter o foco; capacidade 
de meta-cognição; inteligência emocional; capacidade de 
autorregulação e bom estado físico e emocional. Há também 
atributos associados: é um processo transformador no 
qual a pessoa desenvolve uma habilidade aumentada de 
experiência de estar presente com aceitação e atenção; é 
um conceito significativo para a disciplina de enfermagem 
com aplicação prática para o bem-estar do enfermeiro 
no desenvolvimento e sustentação das qualidades da 
enfermagem e promoção da saúde holística. Trata-se de 
uma solução importante, e que deve ser foco de pesquisas 
e educação tanto na graduação quanto no exercício da 
função.

Demonstra ser uma intervenção de baixo custo, eficiente 
e em pouco tempo consegue controlar os sintomas do 
Burnout, e melhorar o bem-estar. Contudo, mais estudos 
são necessários para confirmar seus efeitos no contexto 
complexo da interação entre estresse profissional, cuidado 
ao paciente, satisfação profissional, custos administrativos 
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e estudantes em formação. Vislumbram-se, assim, 
programas de suporte aos envolvidos com a enfermagem, 
melhorando sua qualidade de vida e o cuidado ao paciente. 
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REsUmO

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que trouxe grandes desafios para a sociedade, 
principalmente no setor saúde, que precisa se adequar às necessidades e demandas dos indivíduos idosos, que 
apresentam maior vulnerabilidade para agravos a saúde, incidência de hospitalizações e maiores custos nos 
serviços. Objetiva-se relatar um processo de implantação do programa Hospital Amigo do Idoso. Trata-se de um 
estudo descritivo, do tipo relato de experiência, acerca da implantação do programa Hospital Amigo do Idoso em 
um hospital da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro, descrevendo as mudanças ambientais e assistenciais 
ocorridas nesse processo. As mudanças estruturais e assistenciais na instituição, bem como as adequações dos 
serviços do hospital, levaram à uma assistência mais qualificada a essa clientela, desde o acolhimento até a alta 
hospitalar, com diminuição do tempo de internação e das complicações associadas a internação, redução dos custos 
com a hospitalização, bem como melhoria crescente dos indicadores de qualidade da assistência aos clientes idosos. 
Concluí-se que a implantação do programa Hospital Amigo do Idoso representou um esforço institucional que 
gerou mudanças fundamentais na instituiçãocom foco nas demandas inerentes ao envelhecimento.   

Palavras-chave: Idoso; Hospitalização; Acolhimento.  

AbsTRAcT

Population aging is a global phenomenon that has brought great challenges to society, especially in the health 
sector, which needs to fit the needs and demands of older people who are more vulnerable to health diseases, 
incidence of hospitalization and higher costs in services. The aim is to report a deployment process of the 
Hospital Friend of the Elderly program. This is a descriptive study, the type experience report concerning the 
implementation of the Baby Friendly Hospital for the Elderly program in a hospital in the Coast al Lowl and sof 
the state of Rio de Janeiro, describing the environmental and welfare changes in the process. The structural and 
welfare changes in the institution as well as the adequacy of hospital services, led to a more qualified assistance 
to this population, from the reception to the hospital with decreased hospital stay and complications associated 
with hospitalization, reducing the cost of hospitalization and increasing improvement of quality indicators of 
care for elderly clients. It concludes that the implementation of the Senior Friendly Hospital program represented 
an institutional effort that generated fundamental changes in the institution focused on the aged population 
demands.

Keywords: Aged; Hospitalization; Userembracement. 
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InTRODUçãO

O mundo está envelhecendo e, no Brasil, a radical 
transformação do perfil demográfico corresponde a uma 
das mais importantes modificações estruturais verificadas 
na sociedade, com redução das taxas de crescimento 
populacional e modificações na estrutura etária, decorrente 
da redução do número de crianças e adolescentes, 
concomitante ao crescimento da população em idade ativa 
e de pessoas idosas1.

De acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, considerando o grupo etário de 60 
anos ou mais, faixa etária definida como idosa segundo 
oEstatuto do Idoso,  Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 
2003, ocorreu duplicação, no período de 2000 a 2020, ao 
passar de 13,9 para 28,3 milhões, elevando-se, em 2050, 
para 64 milhões. Mantidas as projeções de queda dos níveis 
da fecundidade no país, ter-se-á, em 2050, 226 idosos de 
60 anos ou mais para cada 100 crianças e adolescentes1-2.

Além da transição demográfica, o Brasil tem 
experimentado uma transição epidemiológica, pois o perfil 
epidemiológico dos idosos é bastante diferenciado dos 
jovens e adultos, exigindo mais recursos, tanto pelo custo 
dos procedimentos,quanto pelo maior nível de utilização 
hospitalar desse grupo3. Os idosos atingem a ocupação 
de 20% dos leitos hospitalares e, em média, o tempo de 
internação é quase quatro vezes maior que a média para o 
total da população4.

As doenças respiratórias e circulatórias, entre os idosos, 
configuraram as principais causas de morbidade e o 
manejo adequado dessas doenças, em sua maioria crônicas, 
é negligenciado com frequência no cenário hospitalar5. 
O delineamento das especialidades médicas no cenário 
hospitalar dificulta a identificação de características e 
outros aspectos específicos do envelhecimento, ação esta 
que se torna relevante, uma vez que o contingente de 
idosos hospitalizados vem crescendo significativamente6.

A hospitalização por si só impõe um determinado grau 
de imobilidade e, para o paciente idoso, o declínio da 
capacidade funcional pode ser um pouco mais acelerado 
do que para as pessoas das demais faixas etárias. O 
comprometimento da capacidade funcional em idosos 
hospitalizados pode ser causado por inúmeros fatores tais 
como a idade avançada, a própria doença, os procedimentos 
médico-cirúrgicos, até a restrição no leito, os quais 
acarretam diminuição da sua mobilidade, maior risco 
de infecções hospitalares, uso de vários medicamentos, 
desnutrição e risco de quedas7.

O idoso passa por um evento estressante ao ser retirado 
de seu ambiente familiar, de sua rotina diária e ser inserido 
em um novo ambiente, com normas pré-estabelecidas e 
convivência com pessoas desconhecidas. A hospitalização 
torna-se então um evento complexo, peculiar e, 
potencialmente, perigoso para os idosos, sendo capaz de 
levar ao declínio ou perda da capacidade funcional8. O 
ambiente hospitalar impõe a pessoa novos enfrentamentos 
como uma série exames e procedimentos, que associados 

ao distanciamento  da residência e dos familiares, medo 
do desconhecido e pensamentos relacionados à morte, 
aumentam a vulnerabilidade dos idosos9. 

Um estudo realizado por Prado10, identificou que quanto 
maior a idade, maior é a presença dos sintomas depressivos. 
Ademais, Silva et al (2014) concluíram que os idosos que 
possuem dependência parcial ou total apresentaram mais 
suscetibilidade de desenvolver sintomas depressivos que os 
idosos independentes11. Nessa perspectiva, a implementação 
de ações de ordem preventiva encontra sua viabilidade 
através de promoção e estímulo de uma vida associativa 
e saudável, com a realização de atividades de recreação, 
atividades físicas e atividades culturais para os idosos12.

Considerando esses aspectos, em 2012 foi criado o 
Projeto de Lei nº 1788/2012, que cria o Programa “Amigo do 
Idoso” em todo o Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o 
projeto, o Programa “Amigo do Idoso” deve ser implantado, 
nas clínicas de idosos, casas de repouso e nas enfermarias 
de longa permanência dos hospitais, públicos ou privados, 
em todo o Estado do Rio de Janeiro, contando com o apoio 
das Secretarias de Estado de Saúde e Assistência Social, 
que deverão coordenar o trabalho dos voluntários e dos 
profissionais na área da saúde e da assistência social, 
oferecer suporte material e didático. Além disso, tem como 
objetivo principal reunir voluntários para desenvolver 
atividades recreativas, sociais e culturais com os idosos 
internados, tendo como finalidade o estímulo ao raciocínio 
e a coordenação motora13.

A justificativa para criação deste projeto de lei consiste 
na assertiva de que a depressão é maior mal que acomete 
a população de idosos, seja por internação prolongada, por 
solidão ou descaso e abandono dos familiares. Nesse sentido, 
o projeto considera que faz-se necessário um programa 
que preencha esse vazio, levando atividades diversas como 
terapia ocupacional, lazer e socialização, que estimulem o 
raciocínio e a coordenação motora. Considera também que a 
grande maioria dos idosos, já sofrem com doenças crônicas, 
muitas vezes com limitações físicas, que dificultam a sua 
locomoção, consequentemente o acesso ao lazer13.

Com base no Projeto de Lei supracitado e nas novas 
demandas impostas pelo envelhecimento populacional, 
principalmente no setor da saúde e no que se refere à 
hospitalização de idosos, um Hospital Estadual da Baixada 
Litorânea, no estado do  Rio de Janeiro, foi o primeiro 
da região a contar com um projeto direcionado para os 
pacientes acima de 60 anos, tornando-se um Hospital 
Amigo do Idoso. 

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo relatar 
o processo de implantação do programa Hospital Amigo 
do Idoso, em um hospital da Baixada Litorânea, no estado 
do Rio de Janeiro, descrevendo as mudanças ambientais e 
assistenciais ocorridas durante sua implantação.

mÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, apresentado na forma 
de relato de experiência. O hospital onde a experiência foi 
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realizada é uma unidade de  média e alta complexidade, 
com emergência regulada, que atende toda a população 
referenciada da Região da Baixada Litorânea do Rio 
de Janeiro e possui um grande índice de internações de 
pacientes idosos. Os atendimentos ocorrem por meio 
das seguintes unidades especializadas: trauma, terapia 
intensiva adulta, pediátrica e neonatal, emergências 
neurocirúrgicas, ortopedia, medicina interna, cirurgia geral 
e clínica de diálise, sendo esta última terceirizada. 

Devido ao grande número de hospitalização de idosos, 
observou-se a necessidade de implantação de mudanças 
ambientais e assistenciais, no intuito de compatibilizar as 
ações de cuidado multiprofissionais e o ambiente às reais 
demandas do envelhecimento. 

Sendo assim, o referido hospital foi o primeiro da 
região da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro 
a implantar o programa Hospital Amigo do Idoso, em 
novembro de 2015, com uma proposta de atendimento 
diferenciado, assistência de qualidade e prevenção de 
processos incapacitantes, por meio de ações de manutenção 
e recuperação da capacidade funcional, autonomia e 
independência. Atenção especial foi dedicada à prevenção 
de complicações inerentes à internação prolongada, como 
as consequências da inatividade no leito, inapetência, os 
efeitos colaterais das medicações, ambiente inadequado 
para o repouso dos pacientes, prevenção de quedas e de 
declínio da capacidade funcional. 

REsULTADOs E DIscUssãO

Inicialmente, toda a equipe multiprofissonal de saúde 
recebeu capacitação, para prestar assistência adequada aos 
idosos, por meio de curso oferecido pela própria instituição, 
ministrado pelo diretor proponente e responsável pela 
implantação do programa. As demais equipes, profissionais 
administrativos, equipe de limpeza, equipe de recepção, e 
todos os demais profissonais que atuavam no âmbitodo 
hospital, também receberam preparo para lidar com a 
clientela idosa hospitalizada, através de comunicado 
interno e treinamento com os respectivos coordenadores 
de equipe. Toda a mobilização da comunidade hospitalar, 
para a implantação do programa, gerou a sensibilização de 
todos os envolvidos para as questões relativas à saúde do 
idoso hospitalizado.

A sensibilização dos profissionais de saúde que 
trabalham com idosos é uma das estratégias para 
qualificar o cuidado à saúde do idoso. Essa estratégia 
contribui para o engajamento profissional na identificação 
precoce de fatores de risco para fragilização, assim como 
na implementação de medidas preventivas para os eventos 
adversos à saúde do idoso14.

Na continuidade da proposta, com a intenção de 
proporcionar um ambiente mais amistoso e apropriado 
para o idoso, foram realizadas mudanças e adaptações 
na organização física das enfermarias, sendo elas: Dois 
leitos preferenciais por enfermarias, próximos às janelas, 
para estimular a noção temporal, pegar o sol da manhã 

e proporcionar uma distração com a vista do ambiente 
externo; Redução do ruído e luminosidade a partir das 22 
horas; Sanitários mais seguros, por meio da instalaçãode 
barras de apoio, prevenindo as quedas.

Idosos institucionalizados, tanto em hospitais quanto 
em instituições de longa permanência, geralmente caem 
com maior frequência, evidenciando a necessidade de 
implantação de medidas preventivas relacionadas às 
quedas nesses locais. Nos hospitais, as quedas em pessoas 
idosas estão relacionadas a fatores intrínsecos aos 
pacientes, a saber: idade avançada, déficit de equilíbrio 
e marcha, incontinência urinária, comprometimento 
cognitivo, baixa escolaridade, presença de disfunção 
visual e outros. Os fatores extrínsecos estão relacionados 
a algumas condições do ambiente hospitalar e referentes 
a situações assistenciais, como uso de medicamentos 
hipnóticos, ansiolíticos e laxativos, entre outros15.

Além das ações de ordem física nas enfermarias, outras 
se destacaram: Identificação da equipe multiprofissional 
em um painel específico, através das cores dos uniformes 
e nomes, facilitando a compreensão dos idosos e 
acompanhantes, quanto a função de cada profissional 
dos plantões noturnos e diurnos; Incentivo ao banho de 
aspersão; Avaliação de risco nutricional; Atividade física 
de baixa intensidade e atividade recreativa, de estímulo 
cognitivo e funcional, na área externa.

Foram realizadas mudanças no acolhimento dos 
pacientes idosos. Na internação, desde a chegada ao 
hospital  até o momento da acomodação em seu devido 
leito, diversas medidas foram tomadas para facilitar o 
trâmite. Ao ser identificado como idoso, o prontuário do 
paciente recebeu o selo personalizado do programa e logo 
o leito foi disponibilizado. 

Também foram estabelecidas mudanças assistenciais 
da equipe multiprofissional. A implantação do programa 
Hospital Amigo do Idoso ocorreu devido ao engajamento 
de todos os profissionais envolvidos, desde a admissão do 
paciente até a alta hospitalar. As condutas a serem tomadas 
para favorecer a melhora e a alta precoce dos idosos foram 
minuciosamente discutidas entre a equipe multiprofissional, 
no intuito de prevenir o desenvolvimento de fragilidades. 

A fragilidade é considerada uma síndrome 
multidimensional, que envolve uma interação de fatores 
biológicos, psicológicos e sociais no curso de vida individual, 
que resulta em maior vulnerabilidade, associada a maiores 
riscos de desfechos clínicos adversos como delírio, declínio 
funcional, mobilidade prejudicada, quedas, retraimento 
social, aumento da morbimortalidade e hospitalização16.

Com relação às necessidades de assistência dos 
idosos internados, foram confeccionados dois impressos 
para avaliação das condições de saúde e necessidades 
assistenciais dos idosos. O primeiro consistiu em perguntas 
sobre as demandas de cuidado, em forma de check-list, que 
foram respondidas marcando-se sim ou não, por meio de 
entrevista e exame físico detalhado, e também continha as 
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possíveis intervenções para cada demanda apresentada. O 
segundo impresso consistiu em fatores de risco para a saúde 
dos idosos e intervenções cabíveis a serem implementadas 
pela equipe multiprofissional, para minimizar os riscos e 
comprometimentos. 

Após a internação dos idosos, foram feitas as 
considerações sobre as necessidades e prioridades de 
assistência, através dos referidos impressos, que foram 
utilizados no momento da entrevista e associados ao 
exame físico detalhado, realizado primeiramente por um 
médico exclusivo do programa. Depois, as intervenções 
necessárias foram discutidas e implementadas por toda a 
equipe multiprofissional. O quadro 1 mostra uma síntese 
dos principais aspectos prioritários de saúde do idoso, 
considerando-se fatores de risco, e as intervenções a serem 
implementadas pela equipe.

A identificação de sinais e sintomas preditores da 
fragilização nos idosos, principalmente os hospitalizados, 
auxilia no desenvolvimento de intervenções e estratégias 
para minimizar efeitos desfavoráveis à saúde. O cuidado 
aos idosos fragilizados, bem como aos que apresentem 
riscos para a fragilidade, pode ser potencializado com o 
envolvimento de uma equipe interdisciplinar, que deve 
estar preparada para identificar e intervir nos problemas de 
saúde, visando a independência, autonomia, funcionalidade 
e qualidade de vida dos idosos14.

É fundamental que os profissionais da saúde tenham 
conhecimento dos aspectos específicos dos idosos e do 
processo de envelhecimento, para que os sinais e sintomas 
do surgimento de comprometimentossejam previamente 
diagnosticados, principalmente durante a hospitalização, 
a fim de evitar o agravamento, proporcionando planos 
terapêuticos que garantam sua execução em curto, médio 
e longo prazo, desde a promoção até a reabilitação das 
funções6.

Com o intuito de esclarecer os objetivos do programa, 
as mudanças adotadas e sua relevancia para a saúde dos 
pacientes idosos, elaborou-se um folder informativo que 
foi distribuído para os pacientes e familares, facilitando a 
compreensão e o envolvimento dessas pessoas.

Após uma avaliação preliminar do programa, através de 
dados contidos nos livros de registros de internação, foi 
possível verificar que o tempo de internação dos pacientes 
idosos diminuiu, em relação aos meses correspondentes de 
anos anteriores. Esse resultado se deve ao planejamento de 
alta precoce, que objetivou a prevenção do desenvolvimento 
de incapacidades e diminuição dos custos hospitalares.

No ato da alta hospitalar, os familiares foram orientados 
quanto a continuidade dos cuidados no ambiente domiciliar, 
os idosos receberam alta com avaliação da nutrição e dieta 
específica para sua patologia, agendamento de curativos 
com a Comissão de Curativos, além de encaminhamentos 
para outras especialidades, tais como oftalmologista e 
cardiologia, conforme necessidades identificadas durante 
a internação.  

Quadro 1. Aspectos prioritários de saúde do idoso e intervenções

ASPECTOS 
PRIORITÁRIOS INTERVENÇÕES

Privação 
sensorial

Uso de equipamentos auxiliares: óculos e 
aparelho auditivo.

Desorientação

Manter relógios visíveis no ambiente; 
Manter calendário visível; Identificar o 
nome da equipe de cuidados; Manter  leito 
próximo a janela.

Pertubação do 
sono

Reduzir o ruído e a luminosidade após 22 
horas (Desligar aparelhos de televisão; 
Celulares no modo silencioso; Evitar 
conversas desnecessárias); Ajustar horários 
de cuidados, de modo a não prejudicar o 
sono (Evitar medicação após 22 horas); 
Ofertar chá morno; Evitar estímulo 
farmacolígico do sono.

Polifarmacologia
Retirar da prescrição medicamentos 
desnecessários; Cautela com a prescrição de 
psicotrópicos.

Exames, 
procedimentos 
e dispositivos 
desnecessários

Avaliar a necessidade de exames de rotina, 
muitas vezes desnecessários;  Retirar, se 
possível, acessos venosos, cateteres vesicais.

Queixas álgicas
Avaliar e realizar analgesia prontamente; 
Avaliar analgesia regular ou antes de 
procedimentos dolorosos.

Isolamento social

Incentivar a visitação de familiares e 
amigos; Prolongar horário de visita; Ofertar 
e estimular a participação em atividades 
recreativas, de estímulo cognitivo e 
funcional; Estimular e auxiliar nas visitas ao 
ambiente externo.

Mobilidade 
reduzida

Estimular mobilidade e deambulação; 
Sentar paciente fora do leito;Realizar 
fisioterapia motora; Encaminhar ou 
auxilar no banho de aspersão; Evitar o uso 
desnecessário de fraldas geriátricas.

Desnutrição e 
desidratação

Evitar dietas zero, brandas e líquidas sem 
necessidade; Oferta hídrica adequada; 
Assegurar o uso de próteses dentárias; 
Observar e avaliar motivos de recusa para 
a dieta.

 9Reavaliar e  discutir os aspectos frequentemente, 
readequando às demandas apresentadas;
 9Prevenir quedas;
 9Estabelecer um limite para continuação ou 
descontinuação das medidas terapêuticas;
 9Avaliar possibilidade de alta hospitalar precoce;
 9Orientar idosos e familiares quanto a continuidade dos 
cuidados no domicílio;
 9Encaminhar para serviços especializados necessários.

Fonte: elaborado pelos autores.

cOncLUsãO

A implantação do programa Hospital Amigo do Idoso 
significou uma importante estratégia de adequação 
ambiental e das práticas assistenciais às necessidades dos 
idosos hospitalizados, com foco nas demandas inerentes ao 
envelhecimento, muitas vezes acentuadas pelos processos 
de adoecimento e hospitalização. 
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Essa iniciativa, liderada pela direção do hospital, 
representou um esforço institucional que reuniu diferentes 
profissionais. Sua implantação possibilitou mudanças 
fundamentais na instituição, como adequações físicas nas 
enfermarias, leitos prioritários para idosos, assistência 
baseada em decisões multiprofissionais, entre outras 
conquistas.  A redução do tempo de internação dos idosos 
contribui para o não desenvolvimento de incapacidades 
relacionadas a internação prolongada. 

Apesar dessas conquistas ainda é necessário um 
aperfeiçoamento e fortalecimento do programa, além 
de maior divulgação a fim de que esta iniciativa sirva de 
incentivo e seja tomada por outras unidades de saúde que 
prestam assistência às pessoas idosas.

A dificuldade encontrada na implantação do programa 
refere-se a ausência de um espaço ou enfermaria que 
pudesse ser exclusiva para assistência aos pacientes idosos, 
o que permitiria melhores adequações. Em contrapartida, 
como fator facilitador, detacou-se o engajamento de todos 
os profissionais no processo de implantação do programa, 
dos administrativos até os assistenciais, facilitando todo o 
processo desde a baixa até a alta hospitalar.

A experiência aqui relatada representa um registro do 
engajamento institucional e multiprofissional, centrado 
nos pacientes idosos hospitalizados. Esta é uma iniciativa 
viável, para garantir maior resolutividade das ações 
voltadas para o idoso no ambiente hospitalar e para 
impedir que hospitalização possa ser considerada um risco 
para esse paciente.

Cabe desejar que este relato contribua para fomentar 
iniciativas de adequação de outras unidades de saúde às 
demandas específicas do envelhecimento, aliadas ao processo 
de adoecimento do idoso que necessita ser hospitalizado 
e assistido em um ambiente seguro, com uma equipe 
multiprofissional preparada para saber avaliar e planejar uma 
assistência efetiva e acolhedora a pessoa idosa.
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REsUmO

O método principal e mais amplamente utilizado para detecção do câncer de colo do útero é o exame citopatológico 
ou exame Papanicolaou. Embora o exame tenha sido introduzido no Brasil há décadas, o câncer de colo uterino 
é considerado um problema de saúde pública. Vários fatores que podem interferir na prática de realização do 
exame, como a conduta dos profissionais que realizam a coleta do material. Objetiva-se ressaltar a importância do 
enfermeiro na coleta adequada do exame citopatológico do colo uterino antes, durante e depois da coleta. O estudo 
trata-se de um relato de experiência dos graduandos de enfermagem na prática do exame citopatológico. Com base 
no acompanhamento de trinta mulheres que compuseram ao estudo, a faixa etária das mesmas estava dentro do 
considerado grupo vulnerável no rastreamento do câncer cervical. Mesmo com o apoio estratégico do modelo de 
Saúde da Família, sabe-se que existem tabus da mulher relacionados à prática do exame. Diante disso, conseguiu-
se perceber a importância do acolhimento à mulher antes do exame e a aplicação dos cuidados de enfermagem. 
Concluí-se que o resultado desse estudo evidenciou a inserção do enfermeiro na contribuição para uma melhor 
prestação do serviço à saúde da mulher, relacionado à realização do exame citopatológico de forma adequada, na 
área da prevenção do câncer do colo de útero.   

Palavras-chave: Teste de Papanicolaou; Cuidados de enfermagem; Saúde Pública.  

AbsTRAcT

The primary and most widely used method for detecting cervical cancer is Pap smear or Pap smear. Although 
the test has been introduced in Brazil for decades, cervical cancer is considered a public health problem. Several 
factors that may interfere with the practice of conducting the exam, such as the conduct of professionals who 
perform the material collection. It is important to emphasize the importance of the nurse in the adequate 
collection of the cytopathological examination of the uterine cervix before, during and after collection. The study 
is an experience report of nursing undergraduates in the practice of cytopathological examination. Based on the 
follow-up of thirty women who composed the study, their age group was within the considered vulnerable group 
in cervical cancer screening. Even with the strategic support of the Family Health model, it is known that there 
are women’s taboos related to the practice of the exam. Therefore, it was possible to perceive the importance 
of welcoming women before the examination and the application of nursing care. The results of this study 
evidenced the insertion of the nurse in the contribution to a better service delivery to women’s health, related 
to the accomplishment of the cytopathological examination in an appropriate way, in the area of cervical cancer 
prevention.

Keywords: Cervical Smear; Nursing Care; Public Health. 
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InTRODUçãO

A incidência de câncer do colo do útero poder ser 
reduzida a partir de políticas que visem o monitoramento 
da doença, se baseando em sua ocorrência natural e no 
reconhecimento de que o câncer invasivo evolui a partir 
de lesões precursoras (lesões intraepiteliais escamosas 
de alto grau e adenocarcinoma in situ), que podem ser 
detectadas e tratadas adequadamente, impedindo a 
progressão da doença1-2. Segundo o Manual de Ministério 
da Saúde, o colo do útero é revestido por várias células 
epiteliais pavimentosas e de forma ordenada, que ao 
sofrerem alterações podem evoluir para câncer3.

O método principal e mais amplamente utilizado para 
detecção da doença é o exame Papanicolaou (exame 
citopatológico do colo do útero). Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) com o mapeamento da população 
alvo e a garantia de diagnóstico e tratamento adequado 
dos casos, é possível reduzir em média, de 60 a 90% a 
incidência do câncer cervical invasivo4.

O método de rastreamento do câncer do colo do útero 
no Brasil pelo exame citopatológico deve ser oferecido 
gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com 
público-alvo destinado às mulheres de 25 a  64 anos e 
que já tiveram atividade sexual, com repetição do exame 
a cada três anos e após dois exames normais consecutivos 
realizados em intervalo de um ano5. Por outro lado, não 
é recomendado o rastreamento de mulheres sem história 
de atividade sexual ou submetidas à histerectomia total 
por outras razões que não o câncer do colo do útero6. 
Embora o exame citopatológico tenha sido introduzido no 
Brasil desde a década de 50, a doença é considerada um 
problema de saúde pública.

O Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero 
(SISCOLO) foi desenvolvido pelo INCA em 1999, em 
parceria com o Departamento de Informática do SUS, como 
ferramenta para gerenciar as ações do programa de controle 
do câncer de colo do útero7. O sistema está implantado nos 
laboratórios que realizam o exame citopatológico (módulo 
do prestador de serviço) e nas coordenações estaduais, 
regionais e municipais de detecção precoce do câncer 
(módulo de coordenação). Atualmente, existe o Sistema de 
Informação do Câncer (SISCAN) que integra o SISCOLO e o 
SISMAMA7.

O exame preventivo do câncer do colo do útero 
(Papanicolaou) é a principal estratégia para detectar 
lesões precursoras e diagnosticar a doença. O exame pode 
ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública 
que tenham profissionais capacitados. O exame preventivo 
é indolor, simples e rápido. Percebe-se um desconforto 
que diminui se a paciente conseguir relaxar. Contudo, é 
necessário a utilização da técnica correta. Além de servir 
para a detecção de lesões precursoras do câncer do colo 
do útero o exame promove a detecção de infecção pelo 
Vírus Papiloma Humano (do inglês Human Papilloma Virus 
- HPV) ou outras infecções do gênero8.

O exame citopatológico está suscetível a vários 
fatores que podem interferir no seu aproveitamento, 
sendo o principal deles, relacionado aos profissionais que 
realizam a coleta do material. A coleta deve ser realizada 
por enfermeiros ou médicos, porém, o auxiliar e o técnico 
de enfermagem participam do procedimento desde a 
orientação e preparo da paciente para o exame, quanto 
no preparo da sala de exames, cuidados para o correto 
acondicionamento e transporte do material biológico, até 
que o mesmo seja enviado ao laboratório analítico9.

A resolução COFEN nº 385/2011 apresenta a coleta do 
Papanicolaou como prática de cuidado complexo e que 
precisa ter conhecimento científico, sendo o profissional 
enfermeiro capacitado para realização do exame. E 
aplicando a partir da queixa uma prescrição de cuidados 
de enfermagem10.

Portanto, considerando que o profissional enfermeiro 
faz parte da equipe de profissionais que realizam a coleta 
do exame citopatológico, faz-se necessário a orientação 
dos enfermeiros a fim de mapear possíveis fatores que 
possam interferir no sucesso do exame11. A concentração 
de esforços governamentais aliada à produção acadêmica 
e à atuação efetiva dos profissionais da área pode trazer 
maiores avanços na prática do exame e contribuir para 
melhor atendimento à população feminina.

O objetivo do trabalho é ressaltar a importância do 
enfermeiro na coleta adequada do exame citopatológico do 
colo uterino, antes, durante e depois da coleta. A relevância 
das ações desenvolvidas pelo enfermeiro no exercício da 
prevenção e a promoção da saúde se delineou o objeto 
deste estudo. A problemática se direcionou a importância 
desse profissional quanto à realização do exame 
citopatológico e consequente melhoria da qualidade de 
vida das pacientes10. Este estudo advém da vivência dos 
autores no Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva 
como acadêmicos do curso superior de enfermagem, 
na contribuição para aprendizagem acadêmica e novas 
pesquisas.

mÉTODO

O estudo trata-se de um relato de experiência 
dos graduandos de enfermagem na prática do exame 
citopatológico. O universo do estudo foi composto pelo 
total de trinta mulheres atendidas no período entre 3 
de maio a 29 de junho de 2016, em uma instituição do 
Sistema Único de Saúde. A percepção deu-se através do 
antes e o depois da realização do exame.

O estudo teve como questão norteadora a coleta de 
exame citopatológico pelos graduandos em enfermagem 
como parte do Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva, 
o qual faz parte de uma instituição de ensino superior 
localizada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. As atividades 
foram supervisionadas pela docente responsável no campo 
do estágio e acompanhadas pela equipe de enfermagem 
da unidade de saúde contudo, em outro município.
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REsULTADOs E DIscUssãO

Com base no acompanhamento de trinta mulheres que 
compuseram ao estudo, a faixa etária das mesmas estava 
dentro do considerado grupo vulnerável no rastreamento 
do câncer cervical. 

Com aproximadamente 500 mil novos casos por ano no 
mundo, o câncer do colo do útero está classificado como 
o segundo tipo de câncer mais comum entre mulheres, 
perdendo apenas para o câncer de mama12. No Brasil, para 
esse tipo de câncer é constatado em média 20 mil casos 
anuais. Ainda no Brasil, existem cerca de seis milhões de 
mulheres entre 35 a 49 anos de idade que nunca realizaram 
o exame citopatológico do colo do útero (Papanicolaou)9. 
Como consequência surge milhares de novos casos da 
doença anualmente. A detecção precoce desta neoplasia 
ou das lesões precursoras é muito importante já que a cura 
pode chegar a 100% e na maioria dos casos a detecção 
ocorre ainda em nível ambulatorial13.

A Saúde da Família é um modelo de serviço que está 
no primeiro nível de atenção no SUS e é considerada uma 
estratégia primordial para a organização e o fortalecimento 
da atenção básica. A estratégia da Saúde da Família é 
apresentar vínculo com a comunidade e ações dentro 
dos níveis da assistência, identificando fatores de risco e 
intervindo de forma adequada. Humaniza as práticas de 
saúde, busca a satisfação dos usuários por meio do estreito 
relacionamento dos profissionais com a comunidade e 
sempre correlaciona à saúde como direito de cidadania11.

Com relação à prevenção do câncer do colo do útero, 
esse modelo tem sido primordial no acompanhamento 
em nível de atenção primária à saúde, voltadas para a 
melhoria da cobertura do exame. Estas incluem esclarecer 
e informar à população feminina sobre o rastreamento, 
identificar aquelas que pertencem à faixa etária prioritária 
e/ou grupos considerados de risco, captar e realizar a 
coleta de citologia, detectar e sensibilizar as que se 
ausentaram. No entanto, estudos apontam que não se deve 
esperar apenas a presença voluntária das mulheres para a 
realização do exame, mas é necessário programar formas 
de recrutamento por meio de ações educativas e triagem, 
em que a organização da atenção à saúde nos moldes da 
Saúde da Família favorece a criação desse vínculo14.

Estudos mostram que rastrear mulheres muito jovens 
não tem impacto na redução da incidência desse tipo 
de câncer, visto que, nesse grupo populacional as lesões 
predominantes são de baixo grau e as mesmas regridem 
espontaneamente entre seis e dezoito meses5. A faixa etária 
mais propensa à fatalidade pelo câncer de colo do útero é 
entre 50 e 60 anos5. A precocidade das relações sexuais e da 
gravidez são fatores de risco para o câncer cervical, talvez 
porque, na adolescência, a metaplasia se intensifica, e o 
coito aumenta a probabilidade de transformação atípica15.

O procedimento de coleta do material se dá pelo 
preparo prévio da paciente, seguido da inserção do 
espéculo através do óstio vaginal  para visualização do 

colo uterino. As células podem, portanto, ser colhidas 
do fundo de saco posterior da vagina (conhecido como 
fundo de saco vaginal ou fundo de saco de Douglas), do 
ectocérvice (abertura do colo) e também, da endocérvice 
(interior do colo). O conteúdo é então fixado sobre a lâmina 
imediatamente. O material retirado de cada área do colo 
deve ser espalhado na lâmina em direções diferentes para 
que haja, ao final da coleta, duas regiões distintas16.

A mulher, para colher o exame não deve estar durante 
o seu ciclo menstrual, usar duchas ou medicamentos 
vaginais por 48 horas antes do exame (pois ficará com toda 
a flora bacteriana alterada e também o epitélio celular 
local, prejudicando a análise e o resultado obtido), ter 
contato sexual 24 horas antes do exame, as gestantes só 
podem realizar o exame após o terceiro mês de gestação, 
pelo risco da coleta da endocérvice, podendo desencadear 
alguma dilatação ou sangramento9.

Mesmo com todas essas estratégias para a realização do 
exame citopatológico, sabe-se que existem com o processo 
muitas dificuldades relacionadas à adesão das mulheres. 
O exame é considerado por muitas, um procedimento 
invasivo, que gera medo, vergonha, ansiedade, desconforto 
e repulsa da própria genitália, gerando prolongados 
adiamentos na procura do serviço de saúde.

Pensando nisso, o estudo em questão, analisou a 
importância da coleta do material e realização do exame, 
enfatizando aos autores submetidos à prática do estágio, 
a postura técnica e ética no sentindo de preservar a 
privacidade da paciente, posicioná-la em uma posição 
confortável, além de ser capaz de explicar os procedimentos 
realizados, observando sempre se a mesma compreendeu 
as explicações. A tabela 1 relaciona as dificuldades na 
adesão das mulheres ao exame Papanicolaou, segundo o 
relato, com os cuidados prescritos pelos acadêmicos de 
enfermagem para cada problema percebido.  O campo 
prático para estágio e realização da pesquisa foi no 
município de Rio Bonito, Rio de Janeiro, 2016. 

Durante o cuidado de enfermagem, as pacientes 
demonstraram preocupação questionando a interferência 
de fatores relacionados à falta de conhecimento sobre 
o exame e o despreparo dos profissionais no momento 
da coleta do material. Assim conseguiu-se perceber a 
importância de dois tópicos: o acolhimento à mulher antes 
do exame e a aplicação dos cuidados de enfermagem.

A imagem do enfermeiro torna-se crucial nesta etapa. 
O profissional deve reconhecer que o medo do câncer é um 
obstáculo na procura da assistência e deve estar preparado 
para atuar na dimensão do cuidar, prevenindo e detectando 
precocemente qualquer suspeita da doença. A mulher tem 
acesso aos serviços do sistema único de saúde e busca ter 
a resposta às suas necessidades. Antes da realização do 
exame, os autores explicaram o que é o exame e a técnica 
da coleta, utilizando a linguagem coloquial e não técnica 
sobre o assunto, além de parabenizá-las por se propor ao 
cuidado com a saúde. Com responsabilidade e compromisso 
de prestar assistência integral à população na unidade de 
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saúde, ouviu-se as queixas, através de uma escuta ativa e 
aplicando a conduta necessária.

Também pode-se perceber que com a atuação do 
enfermeiro na educação em saúde, no incentivo à 
realização anual do exame Papanicolaou, nas conversas 
onde são esclarecidos mitos e medos relacionados ao 
exame preventivo, na busca ativa desta população e na 
realização do próprio exame, os índices de mulheres que 
se previnem podem aumentar a cada ano, e os índices de 
novos casos diminuírem consideravelmente18.

Durante a consulta o enfermeiro deve realizar uma 
completa  anamnese, preparar a paciente para o exame, 
realizar a técnica da coleta propriamente dita, ser capaz de 
perceber intercorrências, observar as necessidades de se 
realizar encaminhamentos e ao final da consulta enfatizar 
a importância do retorno em tempo adequado. Durante a 
realização do exame é necessário criar um vínculo com a 
paciente para que a consulta se torne mais humanizada e 
para que a cliente se sinta mais a vontade10.

O enfermeiro precisa trabalhar com os fatores negativos 
do exame preventivo, que trava algumas das mulheres a 
realizar o mesmo. Já para outras, o exame é visto como 
um fator positivo focado para o autocuidado com seu 
corpo e faz com que elas reconheçam a importância da 
prevenção e detecção precoce do câncer de colo de útero 
e ajudando em ter uma vida saudável. É esse profissional 
quem irá organizar a assistência desenvolvendo métodos 
estratégicos e criativos para a realização do rastreamento 
das usuárias do Centro de Saúde, incentivando-as a 
realizarem o exame periódico. Ainda de acordo com os 
autores, é de extrema importância que o enfermeiro 
exponha a paciente as técnicas utilizadas nos exames, 

forneça informações para o momento da coleta e crie 
espaços de privacidade durante a consulta.

Neste contexto, percebe-se a necessidade do enfermeiro 
em trabalhar a educação em saúde e quebrar tabus a 
respeito do exame citopatológico. Faz-se necessário ainda, 
sinalizar a importância da realização desse procedimento, 
retratar sua eficácia na prevenção e detecção precoce do 
câncer do colo do útero para a mulher que o realiza com 
regularidade, sempre com vistas a atingir a população de 
maior risco.

cOncLUsãO 

O resultado desse estudo evidenciou a inserção do 
enfermeiro na contribuição para uma melhor prestação 
do serviço à saúde da mulher, relacionado à realização 
do exame citopatológico de forma adequada, na área 
da prevenção do câncer do colo de útero. É primordial 
a percepção antes, durante e depois na assistência à 
essa mulher. Diante disso, observou-se a importância do 
papel do enfermeiro para com essa população, levando 
as pacientes maior esclarecimento, conforto, confiança 
na prevenção desta patologia e empoderando-a no seu 
próprio cuidado.  Deixando claro que o exame deve ser 
realizado mesmo na ausência de problemas ginecológicos. 
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REsUmO

Objetiva-se descrever a experiência vivenciada por acadêmicos do curso de enfermagem a partir da implementação 
da metodologia problematizadora no decorrer do estágio supervisionado em uma Estratégia de Saúde da Família 
de um município da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato 
de experiência a partir da utilização da Metodologia da Problematização no decorrer do componente curricular 
Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem I. As intervenções propostas pelos acadêmicos instigados pela 
metodologia em questão foram capazes de melhorar o quadro clínico do usuário, melhorando, ainda, o conhecimento 
em saúde dos estudantes. Concluí-se que a metodologia utilizada instigou o aprendizado e a tomada de iniciativa 
dos estudantes, tornando objetiva uma forma de fornecer atenção em saúde de modo mais reflexiva, fazendo-a mais 
complexa e efetiva.   

Palavras-chave: Metodologia; Cuidado; Enfermagem.  

AbsTRAcT

The aim is to describe the experience by nursing students from the implementation of the problematizing 
methodology during the supervised internship in a Family Health Strategy of a municipality in the northwest 
of the State of  Rio Grande do Sul. It is about a descriptive study, experience report type from the using of 
Problematisation Methodology in the course of the curricular component Supervised Curricular Training in 
Nursing I. The academics interventions proposals instigated for the methodology in question were capable to 
improve the clinical picture of the usufructuary, improving, still, the knowledge in health of the students. It 
concludes that the used methodology instigated the learning and the initiative talking of the students, returning 
objective a form to supply attention in a way more reflective health, making it more complex and accomplished.

Keywords: Methodology; Care; Nursing. 
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InTRODUçãO

O cuidado de enfermagem é considerado essencial 
na rede de atenção à saúde. As equipes estruturantes 
necessitam de qualificação em diversas áreas que se 
complementam, a fim de ofertar o cuidado integral. 
O cuidado integral baseia-se em ações de promoção, 
prevenção de agravos, tratamento e reabilitação de saúde. 
Engloba a escuta, o acolhimento com tratamento digno e 
respeitoso, devendo olhar o ser humano como um todo, 
substituindo o foco da doença pela atenção à pessoa, 
abrangendo sua história de vida, modo de viver e até 
mesmo o de adoecer, satisfazendo o paciente nas suas 
necessidades de atenção à saúde1.

 O Conselho Nacional de Educação/ Câmara de 
Educação Superior (CNE/CES) estabelece, em sua última 
diretriz para formação dos profissionais de enfermagem, 
que se deve assegurar que sua prática seja realizada de 
forma integrada e contínua com as demais instâncias do 
sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de 
analisar os problemas e procurar soluções para os mesmos, 
não somente “preso” ao aprendizado das técnicas de 
responsabilidade do profissional, porém procurando uma 
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva2. 

As instituições formadoras, necessitam adotar 
práticas pedagógicas inovadoras em suas práticas de 
ensino e assistência. Quanto a metodologias de ensino e 
aprendizagem, a Metodologia da Problematização (MP), 
que tem sua gênese baseada em documentos descritos 
por Charles Maguerez (1966) é uma das metodologias 
ativas frequentemente usada3. Aspectos da MP resultam 
em reflexões emanadas da prática e sinalizam as 
potencialidades e limitações deste método como 
ferramenta no ensino da enfermagem4.

A estrutura do Arco de Maguerez utilizada na MP permite 
observar a realidade vivenciada, reflexões, teorizações, 
sugerir hipóteses de solução a fim de transformar a 
realidade5. Desta maneira, é possível uma integração entre 
o ensino/serviço, compreendendo o trabalho coletivo 
entre gestores e trabalhadores da saúde juntamente 
com docentes e alunos. A proposta de metodologia é 
centralizada no aluno e na realidade. A necessidade de 
construção de conhecimentos específicos, aplicação dos 
resultados da pesquisa na prática deve ser um foco da 
graduação em enfermagem1,5.

A partir deste contexto, o objetivo deste estudo foi 
descrever a experiência vivenciada por acadêmicos do curso 
de enfermagem a partir da implementação da metodologia 
problematizadora no decorrer do estágio supervisionado 
em uma Estratégia de Saúde da Família de um município da 
região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.

mÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 
experiência a partir da utilização da MP no decorrer do 

componente curricular Estágio Curricular Supervisionado 
em Enfermagem I, que tem como objetivo desenvolver as 
habilidades e competências gerais inerentes ao enfermeiro, 
desenvolvido por acadêmicos do Curso de Enfermagem 
da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (UNIJUÍ), em uma Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), supervisionado por docentes enfermeiros.

A prática foi realizada em uma ESF localizada em um 
município na região Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul. As atividades foram desenvolvidas no primeiro 
semestre de 2016, sendo planejado o desenvolvimento 
da MP a partir da realidade vivenciada.  A ESF em que foi 
realizado o estágio supervisionado tem sua população 
adscrita aproximadamente de 5.200 pessoas na sua área 
de atuação.

As atividades foram desenvolvidas com carga horária 
de 210 horas em atividades práticas, e a cada 15 dias 
foram realizados socializações e aprofundamento teórico 
na universidade. A participação na atividade curricular foi 
de 11 estudantes divididos em 4 duplas e um trio, cada 
dupla ou trio ficou em estágio em uma ESF. 

Os acadêmicos foram desafiados a desenvolver a MP3 
sendo instigados a: realizar a observação da realidade, 
fazer levantamento de problemas; elencar os pontos-
chave refletindo a respeito do problema; em seguida, 
realizar a teorização procurando buscar informações e 
conhecimentos sobre o problema; posterior a estas etapas, 
realizar o levantamento de hipóteses e soluções, a fim de 
buscar elementos para elaboração de possíveis soluções; 
e, por último, aplicar a prática à realidade que possibilita a 
intervenção, o exercício e o manejo das situações. Destaca-
se que, após a observação da realidade e o levantamento 
de problemas, os estudantes elegeram um problema 
para descrever suas etapas em sua totalidade e aplicar à 
realidade. 

REsULTADOs E DIscUssãO

Inicialmente, as docentes da disciplina apresentaram o 
plano de ensino e refletiram com os estudantes as ações 
representativas de cada uma das etapas da MP com o 
Arco de Maguerez. Para a realização da proposta, foram 
seguidos os passos da MP que se dividem em cinco etapas: 
observação da realidade; identificação dos problemas, 
pontos-chave; teorização; hipóteses de solução; 
planejamento e aplicação – execução da ação (prática)3,5.

Deparando-se com o cotidiano de uma ESF na sua 
área adstrita, foram identificados vários problemas, e os 
estudantes foram instigados a observar, refletir e propor 
ações para mudanças. Primeiramente, os acadêmicos 
conversaram com a equipe e explicaram que implementariam 
a metodologia ativa do tipo problematizadora, pois a 
principal característica dessas metodologias é inserir o 
acadêmico como agente principal na construção de seu 
aprendizado. Sendo assim, os estudantes explicaram cada 
etapa e a forma como colocariam em prática.
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A seguir serão descritas as etapas vivenciadas na 
realidade pelos estudantes.

Primeira etapa: observando a realidade
Na primeira etapa, é necessário realizar a observação 

da realidade3 com a participação ativa dos estudantes de 
enfermagem, funcionários da ESF e usuário em questão. 
Neste momento, os acadêmicos foram orientados 
pelos docentes para que observassem com atenção e 
registrassem de forma sistematizada suas percepções com 
foco aos problemas.

Foi realizado um olhar minucioso em cada situação 
vivenciada na unidade de saúde e identificado como 
problema a dificuldade de cicatrização das lesões por 
pressão, situação essa apresentada por um usuário 
pertencente à ESF do local das práticas. O usuário do 
estudo é cadeirante há 22 anos pós-trauma por queda 
do telhado de sua residência, ocasionando paraplegia 
por Lesão Medular Espinhal (LME) (T12); mora sozinho, 
em precárias condições de higiene pessoal e residencial, 
apresenta prolapso em ostomia de colón descendente 
com 13,5 cm de comprimento e faz uso de sonda vesical 
de demora aberta em bolsa coletora em sistema fechado, 
apresenta lesões por pressão grau III, apresentando fibrina 
nas bordas das lesões em região do cóccix e glúteo máximo 
interno esquerdo, apresentando secreção purulenta e fétida 
em grande quantidade, sendo ocluído com a cobertura de 
Rifamicina Spray. 

Tabela 1. Medidas das feridas na região do cóccix e glúteo máximo 
interno esquerdo do usuário antes de qualquer intervenção, RS. 2016

Região Profundidade 
(cm)

Comprimento 
(cm)

Área total 
(cm2)

Coccígea 3 4 12

Glúteo máximo 
interno 
esquerdo

2,5 6 15

Fonte: elaboração própria.

O problema foi identificado ao longo das atividades 
práticas, sendo que o mesmo servirá para adquirir 
conhecimento tanto em âmbito clínico quanto psicossocial, 
com possibilidade de aplicar o conhecimento teórico 
adquirido ao longo da formação acadêmica. 

Segunda etapa: identificando os pontos-chave
 Nessa etapa, os acadêmicos refletem a respeito 

do problema, identificam possíveis fatores associados e 
determinantes que afetam o contexto no qual o problema 
ocorre. Após toda essa reflexão, extrai-se o sentido para 
o estudo, pelas possíveis explicações da existência do 
problema. A partir daí, são elencados os pontos-chave3,5.  
Elaboraram-se as hipóteses explicativas, a partir dos 
conhecimentos prévios.

Foram elencados pelos estudantes, quanto ao problema 
das úlceras crônicas do usuário, os seguintes pontos-chave: 
cobertura inadequada das lesões por pressão; nutrição 
inadequada e cadeirante por paraplegia. 

Esta fase da problematização permitiu aos estudantes 
uma reflexão acerca das causas e fatores determinantes 
no seu contexto de trabalho, permitindo a definição dos 
possíveis temas a serem trabalhados, pontuando, dessa 
forma, as prioridades e metas a serem atingidas6.

Terceira etapa: teorização
Na terceira etapa, elege-se a forma de estudar os 

pontos-chave. Os acadêmicos se organizam para buscar 
conhecimento e aprofundamento sobre o problema 
em fontes científicas, as informações levantadas são 
organizadas, analisadas e discutidas para propor 
possibilidades de solução do problema e o registro é 
necessário para o desenvolvimento da etapa seguinte5.

Portanto, a cobertura inadequada na lesão é um ponto 
importante no cuidado com este paciente. A ferida avaliada 
pelos acadêmicos apresentava grande quantidade de 
secreção purulenta. A mesma estava recebendo a cobertura de 
rifamicina, modo spray. O uso de rifamicina, assim como outros 
antibióticos de ação local, pode apresentar interferência 
no processo cicatrização, assim como possibilita o risco de 
desenvolver resistência bacteriana e hipersensibilidade7. 
Sendo assim, a aplicação de rifamicina é contra-indicada 
tanto em feridas abertas, como a do usuário em questão.

Outro fator observado que contribui negativamente 
no processo cicatricial é a alimentação inadequada, visto 
que o paciente realiza apenas as refeições do almoço, café 
da manhã e jantar, sendo que, nas duas últimas citadas, 
apenas alimenta-se de bolachas. Portanto deve-se rever 
quanto aos fatores nutricionais e hídricos, pois pacientes 
que apresentam déficits desses fatores podem acarretar 
perda de massa muscular e peso, tornando os ossos mais 
proeminentes; o edema e a diminuição do fluxo cutâneo 
também acompanham esses déficits, resultando em 
lesões isquêmicas, contribuindo no desenvolvimento das 
lesões por pressão8,9. Além disso, é necessária uma dieta 
adequada para que haja eficácia no processo cicatricial, já 
que as células que formam nossa derme são constituídas 
por substâncias encontradas também na alimentação, 
como proteínas e lipídeos10.

O usuário reside sozinho, e a cadeira de rodas limita seu 
espaço, dificultando suas atividades diárias, o que ocasiona, 
por vezes, a permanência na mesma posição agravando o 
estado das lesões. Portanto, ser cadeirante se torna mais 
um fator de risco para o aparecimento de lesão por pressão. 
As feridas ocorrem em pessoas que fazem uso de cadeira 
de rodas ou acometidas ao leito, pois, ao permanecerem na 
mesma posição por muito tempo, o apoio de sustentação 
causa uma pressão local, acarretando um constante 
processo isquêmico, podendo ser caracterizado por áreas 
de necrose tecidual9. 
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As temáticas levantadas anteriormente potencializam 
as lesões por pressão. Essas lesões apresentam etiologia 
multivariável, na qual o paciente está exposto como estado 
geral da pele em risco, perfusão e oxigenação, estado 
nutricional, aumento da umidade da pele, idade avançada, 
percepção sensorial e estado geral de saúde9. Nesse 
contexto, a teorização procurou construir as respostas 
referentes ao problema.

Quarta etapa: hipóteses de solução
A partir do aprofundamento teórico, buscaram-se 

elementos para a elaboração de hipóteses para possíveis 
soluções de forma criativa e crítica6. Foram definidas as 
seguintes hipóteses: 

Mudança da cobertura da ferida: é importante a troca 
da cobertura para agilizar/contribuir com o processo de 
cicatrização, fator que irá reduzir e prevenir complicações.

Melhora do desempenho nutricional: está bem 
esclarecida na literatura a importância de um balanço 
nutricional adequado para que ocorra uma cicatrização 
ideal.

Encaminhamento à Unidade de Reabilitação (UNIR): 
com o encaminhamento para UNIR, o paciente poderá 
trocar a cadeira de rodas, adquirir uma cadeira para realizar 
sua higiene pessoal e fará acompanhamentos com equipe 
multiprofissional.

Quinta etapa: aplicação prática á realidade 
Na última etapa, foi colocado em prática o conhecimento 

construído. Ao seguir esse caminho, os acadêmicos devem 
tomar decisões e executá-las, elegendo critérios para a 
aplicabilidade5. 

A avaliação, discussão e mudança no tratamento 
das lesões foram realizadas por meio das reflexões 
teórico-práticas, com a proposta e utilização de nova 
cobertura. Atualmente, utiliza-se Kollagenase, nas bordas 
desvitalizadas, para que a enzima colagenase que detém 
o princípio ativo da cobertura desintegre estes tecidos, o 
que possibilita o surgimento de tecido de granulação10. 
Foi utilizado como cobertura nas lesões, e para prevenção, 
Ácidos Graxos Essenciais (A.G.E.), o que permite que o 
tecido de granulação existente se prolifere. O mesmo 
ocorre porque A.G.E. têm em sua composição vitaminas 
como A e E; Ácido Linelóico que promove a ângiogênese; 
triglicerídeos de cadeia média, que funcionam como 
emoliente; e Lecitina que auxilia na formação da membrana 
celular, já que a mesma consiste em lipídeos. A forma de 
bicamada lipídica é composta a membrana celular10,11.

O curativo foi realizado pelos estudantes uma vez ao dia, 
de segunda à sexta-feira. Aos finais de semana, o mesmo 
foi realizado pelo filho do usuário conforme orientações 
dos acadêmicos de enfermagem. Após um período de 
oito semanas, com a troca da cobertura, observou-se as 
seguintes medidas: 

Tabela 2. Medidas das feridas na região do cóccix e glúteo máximo 
interno esquerdo do usuário antes da intervenção, RS. 2016.

Região Profundidade 
(cm)

Comprimento 
(cm)

Área total 
(cm2)

Coccígea 1,4 2,8 3,92

Glúteo 1,5 4,3 6,45
Fonte: elaboração própria.

Foi observada a diminuição da secreção e melhora 
no processo cicatricial, sendo que a ferida na região 
coccígea obteve uma melhora na cicatrização de 67,3%, 
e a região glútea máxima interna esquerda 57% desde 
as intervenções dos acadêmicos. O acompanhamento 
nutricional e a introdução de complemento foram 
realizados pela nutricionista local da ESF e por acadêmicos 
do curso de Nutrição da mesma universidade, através 
do estágio integrado realizado no componente, onde 
acadêmicos dos cursos de enfermagem e de nutrição 
discutem quinzenalmente o caso do usuário.

O próximo encaminhamento foi à UNIR, serviço esse 
que, conforme a Portaria n° 793 de 2012, institui a rede 
de cuidados a pessoas com deficiência no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS)12. Esta portaria oportuniza 
diversos tipos de materiais e equipamentos, dispondo de 
uma equipe multidisciplinar especializada no atendimento 
destes usuários, tanto em atividades ambulatoriais como 
para acompanhamento e dispensação de Órteses, Próteses 
e meios de locomoção auxiliares (andador, muleta, 
cadeira de rodas, cadeira de banho, bengala), tendo em 
vista que muitos usuários têm demandas específicas e 
vulnerabilidades sociais13.

Na formação acadêmica, ao docente são ofertadas novas 
possibilidades de orientar sua prática profissional, por meio 
da reflexão e do uso de metodologias ativas, dotado do 
conhecimento científico que embasará a formação de novos 
enfermeiros14.  A mudança de cobertura foi explicitada à 
equipe de enfermagem da ESF que realizava o curativo 
ao longo do tempo e ao paciente, sendo demonstrado a 
ambos o porquê da mudança e a efetividade da mesma. A 
reflexão ao longo do estágio foi constante entre docentes 
e discentes, possibilitando ao graduando pensar sobre o 
saber adquirido e sua aplicação na pratica, de maneira a 
favorecer a práxis de enfermagem.

cOncLUsãO

 Com o estudo descrito por meio da MP, os 
acadêmicos conseguiram identificar problemas vivenciados 
pelo usuário sendo propositivos com intervenções, obtendo 
progresso na cicatrização das feridas. A metodologia 
foi efetiva também quanto à melhora na capacidade 
de desenvolvimento de conhecimento científico, o que 
possibilita a acadêmicos de enfermagem obter uma 
formação reflexiva mostrando a capacidade do “olhar” de 
enfermagem seguido de medidas críticas com proposições 
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de modificação de uma rotina de cuidados, para estabelecer 
a melhor forma para uma intervenção, por meio das medidas 
propostas e realizadas pelos acadêmicos, que receberam o 
reconhecimento da sua efetividade pela equipe da ESF e 
usuário. A partir desse contexto, a MP foi positiva para os 
sujeitos envolvidos, equipe da ESF, acadêmicos e o usuário.
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REsUmO

Este estudo teve como objetivo desenvolver uma reflexão sobre o enfermeiro novato na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e os possíveis nexos com a segurança do paciente. Trata-se de um artigo de reflexão e, para tal, foram 
realizadas leituras de artigos nos quais tratavam da admissão do enfermeiro na UTI. A partir dessas leituras, foram 
elencadas categorias que relacionavam a atuação deste enfermeiro na condição de novato na UTI à segurança 
do paciente, a saber: treinamento admissional; qualidade da assistência; autonomia e relações de trabalho; e 
experiência profissional. Conclui-se que há de uma estreita relação do enfermeiro novato na UTI à segurança do 
paciente e se faz necessário o desenvolvimento de estudos mais aprofundados relacionados a esta temática.   

Palavras-chave: Admissão e escalonamento de pessoal; Educação em enfermagem; Unidades de terapia intensiva; 
Segurança do paciente.  

AbsTRAcT

This study had the objective of developing reflections about the nurses who are newcomers in the Intensive Care 
Unit (ICU) and the possible linkages with the patient’ safety. It’s a reflection article, so we performed readings 
of papers that addressed the admission of nurses in ICU. Based on these readings, we enumerated categories 
that related the performance of nurses in the condition of newcomers in ICU to the patient’ safety, namely: 
admission training; quality of health care; autonomy and work relationships; and professional experience. We 
have concluded that there is a close relationship between the nurses who are newcomers in ICU and the patient 
safety, and that there is a need for the development of more in-depth studies related to this issue.

Keywords: Personnel staffing and scheduling; Education, Nursing; Intensive Care Units; Patient Safety. 
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InTRODUçãO

O enfermeiro novato é aquele recém-admitido que 
desconhece as possíveis ferramentas num determinado 
contexto de trabalho1. Na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), ele pode ingressar trazendo uma trajetória de 
cuidados exercida apenas na graduação, sendo esse seu 
primeiro campo de atuação fora da proteção acadêmica; 
ou aquele que traz uma experiência de cuidados ao 
paciente, sendo ou não no universo da UTI.   Trata-se de um 
enfrentamento que exige reflexões e atitudes em direção 
a sua formação permanente diante da oportunidade de se 
especializar durante a prática. Entretanto, sabe-se que a 
UTI requer uma intensas vigilância e condutas por conta do 
perfil da gravidade dos pacientes e do arsenal tecnológico, 
podendo implicar questões de segurança do paciente, visto 
que, em meio a um despreparo profissional, podem ocorrer 
erros na assistência2. 

Com base nesta problemática, este estudo foi 
construído considerando os conceitos determinados no 
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)3 que 
tem o intuito de reduzir a um mínimo aceitável os riscos de 
danos desnecessários, como também percebe a articulação 
da segurança do paciente à RDC nº 7, de 24/02/2010, que 
dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de 
Unidades de Terapia Intensiva4. Nesta proposta, o Programa 
Nacional de Educação Permanente em Saúde enfatiza que 
a Educação Permanente é a aprendizagem no cotidiano 
do trabalho considerando os problemas enfrentados na 
realidade, os conhecimentos e as experiências pessoais, 
tendo como objetivo transformar a prática e a organização 
do trabalho5. Por fim, a temática aqui abordada acata a 
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde do 
Ministério da Saúde no que tange a gestão do trabalho e 
educação em saúde6. 

Esta reflexão também confere uma lacuna do 
conhecimento encontrada a partir de estudos que 
revelaram a escassez de pesquisas relacionadas à 
admissão do enfermeiro na UTI7,8, retratando também a 
escassez de pesquisas que relacionem essa admissão à 
segurança do paciente. Verte-se, então, como objetivo, 
refletir sobre o enfermeiro novato na UTI e os possíveis 
nexos com a segurança do paciente. Trata-se de um artigo 
de reflexão construído a partir de leituras realizadas em 
artigos voltados para a admissão do enfermeiro na UTI. 
Constatou-se a íntima relação dessa admissão às questões 
voltadas para segurança do paciente, sendo assim, foram 
elencadas categorias que relacionavam a atuação deste 
enfermeiro na condição de novato na UTI à segurança 
do paciente, a saber: treinamento admissional; qualidade 
da assistência; autonomia e relações de trabalho; e 
experiência profissional.

TREInAmEnTO ADmIssIOnAL 

Sabe-se que o enfermeiro, ao ser admitido numa UTI, 
necessita ser apresentado ao novo contexto de trabalho. 

Uma maneira de instrumentalizar este novato é através do 
treinamento admissional. Algumas instituições não possuem 
um treinamento admissional estruturado, porém isso é um 
risco que pode comprometer não apenas o profissional, 
mas o paciente e a instituição, visto que cada profissional 
admitido poderá traçar metas de aprimoramento voltadas 
exclusivamente à demanda do momento ou aos interesses 
pessoais, prejudicando na padronização da assistência 
e no perfil de trabalho da unidade9. Sendo assim, faz-se 
necessário que haja uma proposta de educação voltada 
para o treinamento admissional na UTI. 

Neste sentido, como base para a construção do 
treinamento admissional na UTI, deve ser considerada a 
experiência que o novato traz, mesmo que este ainda não 
tenha experiência prévia em UTI. Contudo, acredita-se que 
a trajetória de vida, bem como a bagagem profissional 
e acadêmica, podem contribuir para a construção do 
aprendizado, devendo-se também considerar questões 
relacionais, éticas e comportamentais, bem como as 
dimensões técnico-científicas e as diretrizes institucionais10. 

Entende-se que, dentro da educação permanente, o 
treinamento admissional deve ser implementado na busca 
da formação profissional, no âmbito institucional, e  precisa 
ser planejado para ser eficaz e flexível à realidade local e ter 
avaliação de resultados e impactos. Ela é um componente 
essencial para gerenciar riscos na assistência em saúde 
e recomenda-se que haja uma política de educação que 
fomente o cuidado especializado4,9. No entanto, quando 
implementado, percebem-se falhas na formação acadêmica, 
implicando a ocorrência de incidentes ocasionados pelo 
enfermeiro novato, o que tem exigido esforços em adotar 
questões relacionadas ao ensino básico de enfermagem no 
seu planejamento de atividades, no intuito de minimizar 
riscos ao paciente8,11, buscando paralelamente o melhor 
desempenho e motivação profissional2.

QUALIDADE DA AssIsTÊncIA 

A padronização no atendimento, inicialmente, é uma 
estratégia para manter a segurança do paciente, a qualidade 
assistencial, bem como a identidade da equipe profissional 
e da instituição12. Ela reflete na qualificação do processo 
de trabalho. À luz desse pensamento, coloca-se que há uma 
divergência entre a formação e qualidade da assistência 
prestada, ficando claro que, quanto menos formação, mais 
distante estará da qualidade assistencial13. Pondera-se que 
trabalhadores sem treinamento interferem na produção 
do resultado esperado, o que pode ser mensurado através 
dos indicadores de produtividade e de qualidade, como 
também nos índices de morbidade e mortalidade12. 

Frequentemente, ocorrem esforços gerenciais em 
atingir padrões de qualidade no contexto da UTI, pois, ao 
perceberem falhas no cotidiano, instituem ou alteram a 
rotina. Entretanto, os padrões eficazes do cuidado devem 
ser investidos a começar do treinamento admissional dos 
enfermeiros, que precisa ser constantemente reavaliado 
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e aprimorado, ou até, se for o caso, instituído, somando 
benefícios não apenas institucional como multiprofissional 
e consequentemente na qualidade da assistência.

AUTOnOmIA E RELAçÕEs DE TRAbALHO

A autonomia implica independência, pró-atividade, 
capacidade argumentativa, e está relacionada ao 
desenvolvimento de competências. O enfermeiro 
preceptor pode encorajar significativamente nesse sentido, 
estimulando o pensamento crítico e habilidades em 
situações que exijam condutas rápidas. Sabe-se, porém, 
que muitas vezes os preceptores necessitam se multiplicar 
em tarefas gerenciais, na assistência ao paciente e no 
ensino; isso tem sido referência de sobrecarga profissional 
prejudicando a segurança do paciente8-14. 

Entretanto, pesquisas mostram que as relações 
interpessoais influenciam diretamente no aprendizado. 
Apoia-se que colegas de trabalho podem ser fonte de 
conhecimento disponível e útil15. Do contrário, evidencia-
se que essas relações, quando não sadias, aumentam o 
estresse da equipe, a carga de trabalho e a rotatividade 
de enfermeiros na UTI, o que ocasiona prejuízo na 
segurança do paciente10,14-16. As questões das relações 
transcende o saber fazer do profissional; é preciso saber 
viver junto17, é preciso produzir e trabalhar em equipe. Faz-
se necessário capacitar o profissional para as interações 
nas dimensões relacionais com o cliente, família e nas 
relações multiprofissionais, devendo superar conflitos 
de interesses7-13. Parte-se que a convivência permite 
uma formação cooperativa, uma reciprocidade rumo à 
aprendizagem significativa, “o aprendendo a aprender”17, 
visto que, no cuidado em saúde, o relacionamento humano 
deve ser considerado como fator preponderante. 

ExpERIÊncIA pROfIssIOnAL

Discute-se sobre o ingresso de enfermeiros experientes 
ou não em assistência a pacientes graves em UTI12-18. 
Em contrapartida, frente à demanda de enfermeiros 
especialistas, a alta rotatividade de enfermeiros e 
aposentadorias, diversas UTIs têm suprido seu quadro de 
enfermeiros sem exigência prévia de especialização8-9. 
Entretanto, alguns estudos defendem que o enfermeiro 
especializado ou experiente em UTI pode beneficiar nos 
resultados ao paciente12-18, já o enfermeiro novato, além 
do impacto ao se deparar com o perfil dos paciente e da 
tecnologia encontrada na UTI, precisa aprender a gerenciar 
seu tempo, executar bem o trabalho, exercer a tomada de 
decisão e se socializar;  ao passo que, quando se trata do 
enfermeiro recém-graduado, beneficia-se pela capacidade 
de aprendizagem ativa, ainda vindoura da graduação7. 

No entanto, deve-se alertar que o novato com ou 
sem experiência em UTI envolve riscos, isto porque 
os conhecimentos e habilidades necessários para as 
situações complexas no novo contexto de trabalho estão 

em desenvolvimento8-10, somado aos confrontos com 
dilemas éticos e a tensão do ambiente que pode configurar 
no estresse profissional18. No que tange à segurança 
do paciente, apoia-se que o enfermeiro novato precisa 
exercer o trabalho de forma supervisionada até que se 
sinta seguro para realizar suas atividades com autonomia 
e qualidade. É importante que, desde a admissão do 
profissional e juntamente com a equipe de enfermagem, 
haja o reconhecimento da relação de segurança frente ao 
acolhimento do enfermeiro novato e o cenário assistencial 
de risco que caracteriza a UTI2-18.  

cOncLUsãO

Ao refletir sobre o enfermeiro novato na UTI e os nexos 
com a segurança do paciente, evidenciou-se que esta 
temática deve ser explorada com mais afinco, visto que a 
suscetibilidade do novato associada à vulnerabilidade do 
paciente grave podem gerar riscos. Houve o indício de que 
o treinamento admissional instrumentaliza o profissional, 
e suas bases de formação devem ser consideradas e 
aprimoradas para atender ao novo contexto de trabalho. 
Dessa mesma maneira, foi revelado que o enfermeiro novato 
deve ser direcionado a uma assistência comprometida com 
a qualidade do cuidado, compreendendo a dinâmica de 
trabalho e atuando no seu cotidiano sob uma prática crítica 
reflexiva, capacitando-o para as demandas e intercorrências 
que podem acontecer frente ao exercício profissional.

A autonomia profissional surge como uma característica 
peculiar do enfermeiro na UTI e ela é revelada na medida 
em que seu engajamento ao exercício profissional 
demonstra suas habilidades profissionais. No entanto, 
diante das várias competências do enfermeiro, depara-
se com o desafio das relações de trabalho, visto que, na 
condição de novato, cuidar, liderar e aprender a conviver; 
estipulando relações sadias; propicia essa formação para 
uma assistência segura ao paciente. 

Foi identificado também que a necessidade de suprir 
as demandas de enfermeiros nas UTIs tem justificado a 
admissão de novatos sem experiência neste setor, o que 
não exime das questões de risco para o paciente nesta 
relação. No entanto, este profissional deve debutar neste 
novo contexto de trabalho de forma supervisionada, sempre 
considerando as possibilidades dos riscos que incidem. 

Este estudo teve como limitação a escassez de 
pesquisas que tratassem especificamente do enfermeiro 
novato na UTI e sua relação com a segurança do paciente, 
outrossim, estudos paralelos puderam contribuir nesta 
construção. Acredita-se que esta iniciativa poderá subsidiar 
novos pesquisadores no aprofundamento desta temática, 
gerando novas reflexões e uma prática assistencial segura.
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REsUmO

Trata-se de um ensaio teórico reflexivo que objetivou analisar o contexto do sofrimento psíquico em trabalhadores 
bancários em suas dimensões: imediata, específica, geral e metacontextual. Seguindo a perspectiva contextual 
proposta pelo referencial teórico de Hinds, Chaves e Cypress, (1992), os resultados foram estruturados em quatro 
categorias: o sofrimento psíquico; as mudanças estruturais no setor bancário; as políticas de vigilância à saúde 
do trabalhador; o capitalismo contemporâneo e a psicomanipulação do indivíduo. O sofrimento psíquico nos 
trabalhadores bancários, em associação ao contexto laboral, configura-se como um problema crescente e preocupante 
no que tange atenção à saúde do trabalhador. No âmbito da atividade bancária, com isso, faz-se necessário analisar 
e compreender o fenômeno de tal sofrimento em profundidade e os contextos nos quais se inserem. Torna-se de 
suma importância para a efetivação de avanços no modelo de Vigilância em Saúde do Trabalhador e no Sistema 
Único de Saúde.  

Palavras-chave: Sofrimento Psíquico; Ambiente de Trabalho; Saúde do Trabalhador.  

AbsTRAcT

It is a reflective theoretical essay that aimed to analyze the context of psychological distress in banking 
employees in its dimensions: immediate, specific, general and metacontextual. Following the proposal contextual 
perspective on the theoretical framework of Hinds, Chaves and Cypress (1992), the results were structured into 
four categories: mental suffering; structural changes in the banking sector; worker health surveillance policies; 
contemporary capitalism and the individual psychic manipulation. The psychological distress on bank workers, 
in association with the labor context is configured as a growing and serious problem regarding attention to 
workers’ health. Within the banking, therefore, it is necessary to analyze and understand the phenomenon of such 
suffering in depth and the contexts in which they operate becomes of paramount importance for the realization 
of advances in surveillance model in Occupational Health and the National Health System.

Keywords: Psychological Distress; Work Environment; Worker Health. 
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InTRODUçãO

Desde as últimas décadas do século XX, constata-
se uma crescente atenção à saúde/doença mental dos 
trabalhadores, como também a associação do sofrimento 
e/ou da doença psíquica com o contexto laboral. 

Sabe-se, entretanto, que os transtornos psíquicos 
ou mentais ainda estão muito aquém das notificações 
em serviços de saúde, se comparadas às doenças ditas 
ocupacionais, como intoxicações, contaminações, acidentes 
e lesões por esforços repetitivos1. 

O setor bancário foi um dos segmentos em que grandes 
transformações foram introduzidas no setor produtivo, 
intimamente ligadas à intensificação do trabalho, a extrema 
padronização, bem como a racionalização dos processos, 
gerando repercussões na saúde dos trabalhadores2.

Dessa forma, é importante compreender as condições 
laborais que podem levar os indivíduos a buscarem 
estratégias de enfrentamento ao sofrimento psíquico 
que, muitas vezes, afetam sua saúde e ocasionam seu 
adoecimento1.

Entretanto, o sofrimento não tem uma manifestação 
única para todos os indivíduos de uma mesma família, cultura 
ou período histórico. O sofrimento psíquico no trabalhador 
bancário se configura como um fenômeno manifestado 
dependendo de peculiaridades do indivíduo em termos 
físicos, fisiológicos, psicossociais e em sua história de vida 
no núcleo familiar anterior à vida de trabalho3.

Assim, a percepção de que o sofrimento psíquico é uma 
realidade presente para os trabalhadores bancários, tanto 
em nível local quanto em nível nacional, com relevância 
e pertinência para os estudos em saúde do trabalhador, 
motivou a reflexão acerca desse fenômeno, investigando 
sua dinâmica e inserção nos diversos níveis de contexto 
nos quais se desenvolve. 

Após contextualizar a problemática, questiona-se: 
existe relação direta entre o fenômeno do sofrimento 
psíquico estudado e a reestruturação política no setor 
bancário? Nessa perspectiva, este artigo tem por objetivo 
refletir sobre os contextos e o fenômeno do sofrimento 
psíquico dos trabalhadores bancários. 

mÉTODO

Trata-se de um estudo teórico reflexivo a partir das 
discussões resultante da disciplina “Bases teóricas e 
filosóficas de enfermagem na atenção à saúde” do Programa 
de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (PPGEnf - UFRN). 

Os textos analisados e incluídos referenciam a 
problemática estudada em uma perspectiva discursiva 
abrangente. Com o objetivo de dinamizar a busca dos 
artigos pesquisados, utilizaram-se as seguintes palavras-
chave: sofrimento psíquico, ambiente de trabalho, 
trabalhador bancário, e saúde do trabalhador.

Para a organização dos resultados, utilizou-se do 
referencial teórico de Hinds, Chaves e Cypress, que divide o 
fenômeno em quatro níveis contextuais inter-relacionadas 
distintos entre si: o contexto imediato, o contexto específico, 
o contexto geral e o metacontexto4.

 O contexto imediato tem como característica principal 
a imediação, com foco no presente, e representa o próprio 
fenômeno. O contexto específico é caracterizado pelo 
conhecimento individualizado e único que engloba o 
passado imediato e os aspectos relevantes da presente 
situação, circunstâncias do ambiente que interferem no 
fenômeno. Já o contexto geral é constituído pelos quadros 
de referência de vida individual, desenvolvidos a partir de 
suas interpretações derivadas das experiências passadas e 
atuais, influenciando as crenças pessoais e valores culturais 
no fenômeno em questão. Por fim, o metacontexto é uma 
fonte de conhecimento socialmente construído que reflete 
em uma perspectiva social compartilhada4.

Com base no fenômeno do estudo, utilizaram-se 
os seguintes níveis interativos: o sofrimento psíquico 
como contexto imediato; as mudanças estruturais no 
setor bancário como contexto específico; as políticas de 
vigilância à saúde do trabalhador como contexto geral; e 
o capitalismo contemporâneo e a psicomanipulação do 
indivíduo como metacontexto.

REsULTADOs E DIscUssãO

O sofrimento psíquico
 Comumente, depara-se com argumentos para 

explicar as causas do adoecimento de trabalhadores 
baseadas em duas concepções: a primeira é que 
estas deveriam ser buscadas prioritariamente pelas 
peculiaridades do indivíduo em termos físicos, fisiológicos, 
psicossociais e em sua história de vida no núcleo familiar 
anterior à vida de trabalho. A segunda posição está 
relacionada à adoção de uma postura de naturalização 
da ideia de que o trabalho produz sofrimento, cujo curso 
seria impossível de ser modificado, inquestionável e 
intransponível3.

 Os efeitos psicossociais decorrentes da vivência de 
mudanças incessantes de dispositivos gerenciais e técnicos 
no âmbito do trabalho são de distribuição heterogênea, 
em que, partindo de diferentes situações de trabalho, uns 
conseguem se beneficiar da situação vivenciada enquanto 
que, para outros, a mesma experiência se configura como 
uma fonte de penosidade e degradação da sua saúde 
mental5. Estudos publicados discutem a associação entre a 
profissão bancária e o suicídio para ilustrar que ela é uma 
ocupação diferenciada, exposta a uma lógica de gestão 
pautada na individualização da avaliação e organização do 
trabalho, regulada crescentemente pela máxima qualidade 
da produção e pelo intenso processo de terceirização6.

O indivíduo adota estratégias de enfrentamento 
ao sofrimento, como a medicalização e uso de outras 
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substâncias. Além disso, pode expressar o cinismo, a 
dissimulação, a hiperatividade, a desesperança em ser 
reconhecido, o desprezo, os danos aos subordinados, a 
negação dos riscos inerentes ao trabalho, a comunicação 
distorcida, entre outras. Caso estas estratégias tornem-
se insuficientes, podem resultar em patologias físicas e 
psicológicas1-6-7. 

Essa primeira aproximação do nível contextual, 
referente ao sofrimento psíquico como fenômeno imediato, 
é particularmente relevante, se considerados os demais 
níveis contextuais na busca da efetivação teórico-prática 
da assistência à saúde do trabalhador, permitindo avanços 
no modelo de Vigilância em Saúde do Trabalhador e, 
consequentemente, no Sistema Único de Saúde.

As mudanças estruturais no setor bancário 
No Brasil, o setor bancário foi um dos primeiros a sofrer 

os impactos dos novos tempos, no início dos anos 1990, 
em função da maior relevância do mercado financeiro, em 
escala global, e da forte competição entre as empresas da 
área. Reestruturações produtivas nos bancos resultaram 
em inovações tecnológicas e sócio-organizacionais, bem 
como na flexibilização das relações laborais e redução 
dos postos de trabalho, modificando profundamente a 
estrutura das organizações bancárias1-6.

Os bancos, por sua vez, ao incorporarem os processos 
de reestruturação marcados pelos grandes avanços 
tecnológicos, aliadas às demissões em massa, terceirização 
e subcontratação, proporcionaram altos níveis de 
intensificação do trabalho e produtividade. Também houve 
uma redefinição do perfil dos negócios, criando novos 
produtos e serviços e segmentando mercados e clientela. 
O conjunto desse fatores faz surgir no bancário um 
profissional polivalente, desenvolvendo talentos gerais e 
desempenhando inúmeras tarefas na tentativa de manter 
seu vínculo empregatício1.

O resultado destas mudanças tiver grandes consequências 
para a saúde do bancário.  Para fazer jus ao contexto do 
trabalho dinâmico e instável atual, é necessário ser flexível 
e se submeter, muitas vezes, à precarização. O medo do 
desemprego e suas implicações na vida do trabalhador é 
apontado como principal responsável por fazer com que o 
trabalhador se submeta às grandes cargas de trabalho, às 
cobranças abusivas para o alcance de metas, disciplinas 
inflexíveis e jornadas extenuantes, o que tem um alto custo 
para a saúde física e mental desses trabalhadores7.

À medida que os trabalhadores necessitam ultrapassar 
seus limites para corresponderem às expectativas 
organizacionais, as próprias organizações se transformam 
em ambientes vulneráveis à acidentes, estresse e violências 
nos diversos âmbitos, gerando insegurança, instabilidade e 
desamparo no trabalho7.

Pressupõe-se, portanto, que há relação direta entre 
o fenômeno do sofrimento psíquico e a reestruturação 

política no setor bancário. Apresentando-se, no nível 
contextual específico, como um indicativo, os trabalhadores 
por vezes se submetem a situações degradantes para 
sua saúde mental pelo fantasma do desemprego que os 
assombra. A ansiedade e o medo do desemprego culminam 
na banalização dos desgastes físicos e emocionais, 
circunstâncias essas que se acumulam e passam a serem 
naturalizadas no trabalho e na própria vida, agravando o 
sofrimento mental do trabalhador. 

Cientes da interdependência entre o sofrimento psíquico 
e a conformação histórica da política organizacional, 
profundamente arraigadas de um modelo socioeconômico 
que interfere diretamente sobre o fenômeno tal como 
está posto, torna-se premente a necessidade de discutir 
o contexto de uma política nacional capaz de efetivar 
dispositivos de articulação entre as redes de atenção à 
saúde do trabalhador. 

As políticas de vigilância à saúde do trabalhador 
Com o intuito de planejar, executar e avaliar 

intervenções que eliminem ou controlem seus efeitos 
deletérios à saúde dos trabalhadores, o Ministério da 
Saúde criou a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), 
definida como a ação contínua e sistemática para detectar 
e analisar fatores tecnológicos, sociais, organizacionais e 
epidemiológicos relacionados aos processos e ambientes 
de trabalho, determinando e condicionando os agravos à 
saúde do trabalhador8.

O modelo de Vigilância tal como proposto tem 
particularidades ao conceber a saúde de forma mais 
abrangente, ampliando os conceitos relacionados ao 
processo saúde-doença. Para tanto, pressupõe uma rede 
de articulações que passa pelos trabalhadores e suas 
organizações, pela área de pesquisa e formação de recursos 
humanos até as áreas de assistência e reabilitação8.

Entretanto, nos serviços do SUS, muitos profissionais 
de saúde vêm demonstrando descrença na existência de 
relações entre transtornos de ordem mental e trabalho. 
Infelizmente, o que se constata é que os transtornos 
psíquicos ou mentais ainda estão subnotificados em 
serviços de saúde, se comparadas às doenças ditas 
ocupacionais, como intoxicações, contaminações, acidentes 
e lesões por esforços repetitivos1-5.

Tendo em vista a necessidade da construção de discursos 
persuasivos, capazes de criar consensos favoráveis às 
transformações profundas garantindo o sucesso na criação 
de uma nova mentalidade naturalizada através de uma 
meticulosa fabricação de consenso, tanto pela cúpula 
política dos governos, quanto na alta direção empresarial5.

Além disso, a percepção de que há ausência de 
uma efetiva política nacional de saúde do trabalhador 
concreta que permita efetivá-la emerge do contexto 
geral a necessidade de se articular as redes de atenção, 
trabalhadores, sindicatos, empresas e instituições de 
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formação e pesquisa, tal como propõe o modelo de 
vigilância. Na prática, esta interlocução poderia oferecer 
colaboração para a prevenção de distúrbios de origem 
psíquica, bem como maior efetividade no tratamento e 
reabilitação da saúde desta população por intermédio de 
ações descentralizadas e consistentes. 

Ao mesmo tempo, o tema poderia fomentar o 
desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador no SUS, 
impondo a necessidade de sua inclusão nas discussões 
desde os centros de formação dos profissionais de saúde 
até o ambiente organizacional. 

O capitalismo contemporâneo e a psicomanipulação 
do indivíduo 

A precarização do trabalho foi provocada em decorrência 
da ação neoliberal de diminuição da proteção oferecida 
pelas leis trabalhistas, incidindo diretamente sobre as 
empresas, e pela redução do tamanho do Estado Social9.

Nesse contexto, a psicomanipulação dos fatos de 
ordem ética, política, social e subjetiva, surge extraindo da 
lógica capitalista não apenas a mais-valia do trabalho; há 
a perda do seu ‘ser’ em detrimento do bom desempenho 
profissional, tendo como única finalidade a rentabilidade5.

Com a reestruturação política, os bancos também 
aderem à organização do trabalho chamada “minimax” - 
mínimo investimento, máxima produtividade - e o indivíduo 
se torna refém da empresa uma vez instaurado o risco 
iminente de desemprego, favorecendo às organizações 
o controle intensivo do trabalhador temeroso por seu 
emprego6.

Estas corporações laçam mão de estratégias que 
dão suporte a sua política, expressada por meio de 
discursos atraentes aparentemente perfeitos, prometendo 
reconhecimento e identidade aos seus colaboradores. 
Ironicamente, ao passo que trabalhadores são induzidos 
a vestir a camisa da empresa, está claro que o descarte 
poderá ser iminente10.

De tal modo, trabalhador bancário se insere 
silenciosamente numa estratagema de mecanismos 
de controle psíquicos sob os moldes destes modelos 
gerenciais, embutindo-lhe a concepção de culpa e 
aceitação da sua demissão ou de seu colega, visto que não 
cumpriu adequadamente o seu papel e não se dedicou 
suficientemente aos imperativos da organização6.

Este cenário evidencia que o fenômeno do sofrimento 
psíquico em trabalhadores bancários emerge além da 
superfície, identificando um metacontexto que reflete 
e incorpora o passado e o presente de uma ideologia, 
que, sendo dominante, direciona estratégias gerenciais 
que visam à fragilização subjetiva dos trabalhadores, 
mantendo-os reféns do empregador.

Tal problemática carece da transposição da reflexão 
para a luta pela efetivação de políticas públicas e de 
empresas que precisam ser urgentemente instauradas 

para prevenir o surgimento do sofrimento gerado do 
âmbito laboral.

cOncLUsãO

O sofrimento psíquico nos trabalhadores bancários, 
em associação ao contexto laboral, configura-se como um 
problema crescente e preocupante no que tange atenção 
à saúde do trabalhador. Como visto, o elevado índice de 
sofrimento psíquico, no âmbito da atividade bancária, é 
uma constante, decorrendo nitidamente da natureza de tal 
oficio. A reestruturação política no setor bancário, culminou 
na banalização dos desgastes físicos e emocionais aos 
quais eram submetidos, agudizando o sofrimento mental 
do trabalhador bancário.  

A ausência de uma efetiva política nacional de saúde do 
trabalhador concreta implica a necessidade de uma articulação 
entre as ações de vigilância e as demais redes de atenção 
que uma vez fortalecida, poderia ser efetiva na prevenção, 
tratamento e reabilitação da saúde desses trabalhadores. 

Analisar os níveis contextuais em que se inserem o 
sofrimento psíquico se torna vital para que ocorra uma 
ampla compreensão deste fenômeno imediatamente 
relacionado, trazendo discussões de aspectos específicos 
e gerais relevantes, mergulhando num contexto profundo 
circunstanciado e panorâmico da problemática em questão.

Com isso, evidencia-se que o fenômeno do sofrimento 
psíquico em trabalhadores bancários emerge além da 
superficialidade, identificando um metacontexto que 
reflete e incorpora uma ideologia que, historicamente, 
impacta negativamente na saúde desses trabalhadores. 
Espera-se, assim, contribuir para a reflexão e resolutividade 
na efetivação de políticas públicas e empresariais que 
precisam ser urgentemente instauradas para prevenir o 
surgimento de tal sofrimento gerado do âmbito laboral.
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REsUmO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem é caracterizada por ser uma ferramenta utilizada pelo enfermeiro  
para aprimorar os saberes da prática, otimizando, aperfeiçoando e aprimorando as técnicas assistenciais a partir 
das novas evidências científicas. O estudo teve como objetivo elaborar e validar um plano de cuidados para 
paciente queimado. Trata-se de um estudo de caso realizado no Centro de Tratamento de Queimados de um 
hospital público no nordeste do Brasil, no período de abril a maio de 2016. As etapas metodológicas do estudo 
foram estas: coleta de dados; elaboração dos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem; elaboração 
e validação do plano de cuidados. Após a análise dos dados, foi realizada a elaboração e a validação de um 
plano de cuidados com quatro diagnósticos, resultados e 24 intervenções de enfermagem. Diante disso, o estudo 
permitiu identificar os diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para a aplicação na prática clínica, 
corroborando para o cuidado científico e direcionado as necessidades prioritárias.     

Palavras-chave: Processos de Enfermagem; Enfermagem; Queimaduras. 

AbsTRAcT

The Systematization of Nursing Care is characterized by being a tool that nurses use to improve the practical 
knowledge, optimizing, enhancing and improving the technical assistance will from the new scientific evidence. 
The study aimed to develop and validate a plan of care for burn patients. This is a case study in the Burn Treatment 
Center of a public hospital in northeastern Brazil, from April to May 2016. The methodological stages of the 
study were these: data collection; preparation of diagnoses / outcomes and nursing interventions; preparation 
and care plan validation. After analyzing the data produced and validated a care plan with four diagnostic / 24 
results and nursing interventions. Thus, the study identified the diagnoses / outcomes and nursing interventions 
to implement in clinical practice. 

Keywords: Nursing process; Nursing; Burns. 
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InTRODUçãO

 A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) é caracterizada por ser uma ferramenta utilizada 
pelo enfermeiro para aprimorar os saberes da prática, 
otimizando, aperfeiçoando e aprimorando as técnicas 
assistenciais a partir das novas evidências científicas. 
A implementação das práticas sistemáticas, seja no 
âmbito do setor público ou privado, requer do enfermeiro 
habilidades e competências para que transpasse as 
barreiras e sensibilize os demais profissionais1.

Assim, as ações e intervenções sistemáticas implicadas 
no processo de cuidar significam a mudança de uma 
assistência de enfermagem rotinizida para cientifica e 
instrumental no campo da pesquisa. Por isso, os cuidados 
sistemáticos destinados ao paciente queimado devem 
identificar os fenômenos de enfermagem para que, assim, 
sejam analisadas as necessidades prioritárias e realizadas 
as intervenções adequadas2. De acordo com o Ministério 
da Saúde (MS), no Brasil, ocorrem uma média anual de 
1.000.000 acidentes por queimaduras em crianças3.

O plano de cuidados é caracterizado como uma 
ferramenta da prática cotidiana do enfermeiro e permite 
o auxílio na organização do trabalho da equipe de 
enfermagem, visto que, além da otimização da prática, 
o plano de cuidados deve trabalhar em cima das 
necessidades humanas básicas, que são caracterizadas 
pelos aspectos ligados ao alimento, água, segurança, 
amor, todos elementos necessários para a sobrevivência 
e a saúde4.

O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE), 
entendendo a necessidade e reconhecendo serem 
essenciais as inovações no âmbito da assistência, vem 
desenvolvendo a Classificação Internacional para a Prática 
de Enfermagem – CIPE®, considerada um marco unificador 
dos diferentes sistemas de classificação dos elementos 
da prática profissional – diagnósticos, resultados e 
intervenções de enfermagem5.

A CIPE® é um sistema de classificação estruturado no 
modelo dos sete eixos, sendo estes: foco, julgamento, 
meio, ação, tempo, cliente e localização. Para a elaboração 
dos diagnósticos, resultados, as afirmativas devem ser 
compostas por um termo do eixo foco e julgamento. Já as 
intervenções devem ter um termo do eixo ação e cliente, 
conforme regulamenta a ISO 18.1046.

Além disso, caracteriza-se por ser uma ferramenta 
que articula, na prática, o ensino e a pesquisa. Essa 
nova tecnologia da enfermagem corrobora para a 
complementação das práticas sistemáticas, permitindo 
ao enfermeiro uma olhar criterioso para as necessidades 
prioritárias na assistência à saúde7. Diante desse cenário, 
surgiu o seguinte questionamento: é possível elaborar 
e validar um plano de cuidados de enfermagem para 
pacientes queimados utilizando a CIPE®?. Assim, o estudo 
teve como objetivo elaborar e validar um plano de cuidados 
para paciente queimado. 

mÉTODO 

Trata-se de um estudo de caso realizado no Centro de 
Tratamento de Queimados (CTQ) de um hospital público 
no nordeste do Brasil, no período de abril a maio de 2016. 
O presente setor assiste crianças, adolescentes, adultos e 
idosos. A unidade da pediatria é composta por oito leitos, e 
conta com seis técnicos de enfermagem, quatro enfermeiros, 
dois médicos, e fisioterapeutas, que trabalham em regime 
de plantão. Assim, o estudo de caso corrobora com o 
ensino prático e científico da Enfermagem, predispondo 
a implementação e a avaliação de diversas ferramentas 
sistemáticas, dentre estas, o plano de cuidados8. 

O estudo transcorreu nas seguintes etapas: coleta 
de dados por meio de instrumento adaptado e validado 
por enfermeiros especialistas e por profissionais da 
prática de enfermagem; a elaboração dos diagnósticos, 
resultados e intervenções de enfermagem da CIPE® versão 
2015; elaboração e validação do plano de cuidados por 
enfermeiros especialistas. 

A elaboração dos diagnósticos foi processual, ou 
seja, após a coleta de dados realizada por meio do 
instrumento validado, os pesquisadores identificaram os 
focos prioritários de enfermagem para que assim fossem 
elaborados os diagnósticos, resultados de enfermagem 
utilizando a CIPE® versão 2015. Assim, estruturou-se 
uma proposta de plano de cuidados com os respectivos 
diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem 
que foi encaminhada por meio de planilhas utilizando o 
Excel for Windows para três enfermeiros da prática e dois 
docentes que pesquisam na área de sistematização hámais 
de cinco anos e por terem experiência e especialidade na 
clínica. 

Os profissionais foram incumbidos de avaliar se as 
afirmativas propostas eram aplicáveis ao paciente. Assim, 
para análise do grau de concordância entre os especialistas, 
optou-se pelo índice de Kappa, analisado pelo programa 
StatisticalPackage for the Social Science (SPSS), versão 
20.0. Foram consideradas validadas as afirmativas que 
obtiveram IC > 0.80.

Para isso, o estudo obteve certificação do Comitê de 
Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, CAAE: 53307116.3.0000.5537 processo nº 
1.450.346, respeitando assim a lei nº 466/12.

REsULTADOs E DIscUssãO

Paciente, sexo feminino, 1 ano e 1 mês branca, 11 kg, 
residente do município de Assú do Rio grande do Norte. 
Mãe refere que a queimadura foi proveniente de um caldo 
de peixe, pegando a região anterior do tórax e MMII da 
criança.  O primeiro atendimento (12/04/2016) foi realizado 
já na sala de pronto atendimento para queimados, sendo 
identificadas lesões de 2º grau extensivas com aspecto 
bolhoso de tonalidade rósea e hiperemiada. O percentual 
corpóreo foi de 12% distribuídos em diversas regiões, 
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sendo assim, sedada e realizados os curativos especiais. 
Já no dia 01/05/2016, a criança apresentou quadro de 
hipertermia (39,3°C), leucocitose (14.000), adinamia, e 
pulsos periféricos e centrais irregulares, irritada e chorosa.  
Assim, a partir dos indicadores clínicos que a paciente 
apresentava, elaborou-se o plano de cuidados com os 
respectivos diagnósticos, resultados e intervenções da 
CIPE, conforme revela o Quadro 1. 

Quadro 1. Proposta do plano de cuidados para paciente queimado

DIAGNÓSTICOS/
RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

IC>0.80 – Escores

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
IC>0.80 – Escores

Integridade da pele 
prejudicada

Cuidar do sítio de inserção de 
dispositivos invasivos; controlar 
a ingestão e a excreta (balanço 
hídrico); estimular a hidratação; 
estimular a mudança de posição; 
manter a pele limpa e integra; 
estimular o aleitamento materno; 
realizar suplementação nutricional 
adequada; realizar o curativo e 
avaliar a progressão.

Risco para a infecção

Avaliar o estado nutricional; avaliar 
locais e inserção de cateteres 
quanto presença de hiperemia; 
manter vias aéreas permeáveis; 
monitorar a temperatura e a 
frequência respiratória; monitorar 
os sinais e os sintomas de infecção 
da queimadura; utilizar técnicas 
assépticas apropriada na troca do 
curativo e procedimentos invasivos.

Hipertermia

Evitar correntes de ar no ambiente; 
evitar infusão de líquidos gelados; 
manter o paciente hidratado; 
monitorar cor e temperatura 
corporal; monitorar nível de 
consciência; monitorar ingestão e a 
eliminação de líquidos; monitorar o 
desequilíbrio de eletrólitos.

Dor moderada

Avaliar a dor quanto à localização, 
frequência e duração; avaliar a 
eficácia das medidas de controle da 
dor por meio de um levantamento 
constante da experiência de dor; 
controlar os fatores ambientais 
capazes de influenciar a resposta 
do paciente ao desconforto (p.e.: 
temperatura ambiente, iluminação, 
ruído).

Fonte: adaptado de CIPE® (2015)

DIscUssãO

O diagnóstico de Enfermagem, Integridade da pele 
prejudicada foi caracterizado na paciente pela destruição 
tecidual presente na região anterior do tórax e nos 
MMII da criança. O sistema tegumentar é responsável 
pela termorregulação, e a homeostase da superfície 
da pele depende do equilíbrio da destruição celular e a 

renovação das células. Ressalva-se que a magnitude e 
duração das alterações fisiopatológicas das queimaduras 
são proporcionais à extensão da lesão podendo causar 
a instabilidade hemodinâmica e, consequentemente, 
alterações cardiovasculares, hidroeletrolíticos, pulmonares, 
renais, imunológicas e gastrointestinais9.

Para tentar atenuar as instabilidades e prevenir que o 
paciente entre em estado crítico da sua condição de saúde, 
o enfermeiro deve implementar intervenções imediatas em 
conjunto com a equipe de enfermagem. Por isso, o plano de 
cuidados propõe intervenções baseadas nas necessidades 
prioritárias dos pacientes, como, por exemplo, o estimulo 
à hidratação. As substâncias aquosas ajudam a manter 
a normovolemia, que deve ser controlada por meio do 
balanço hídrico9-10.

Além dessas intervenções, o enfermeiro pode fazer 
o uso da associação da sulfadiazina de prata, no sítio da 
lesão, e o medicamento fitoterápico à base de aloe vera, 
disponibilizado pelo SUS na forma farmacêutica de creme. 
Este fitoterápico é classificado como um anti-inflamatório 
não esteroide, no qual se destacam seu alto potencial 
cicatrizante, ação proliferativa, analgésica de feridas, além 
de otimizar a progressão tegumentar, promovendo melhores 
resultados no tempo e na qualidade do processo cicatricial10.

O risco para infecção é inerente à criança com 
queimadura, e decorre não só da destruição da pele, mas 
também das práticas assistências realizada pela equipe 
multiprofissional. A paciente apresentou um quadro de 
leucocitose, adinamia, hipertermia, caracterizando-se, 
assim, quadro de infecção sistêmica.  A causa para este 
quadro está relacionada à multifatorialidade, dentre elas, o 
excesso de procedimentos invasivos aos quais os pacientes 
são submetidos durante a hospitalização como, por 
exemplo: punção venosa periférica, acesso venoso central, 
tubo orotraqueal, cateterismo vesical, traqueostomia e 
drenos em geral11. 

Para que isso não aconteça, o enfermeiro deve ser 
o agente transformador da realidade, com a criação 
de núcleos educacionais de âmbito multidisciplinar, 
a elaboração de protocolos operacionais e funcionais 
das técnicas, discussões clínicas sobre a segurança do 
pacientes, e também o monitoramento dos sinais vitais, 
que são indicadores quanto ao comportamento fisiológico; 
em crianças, qualquer tipo de evento, como a queimadura, 
a descompensação é nítida. 11-12

A Hipertermia na paciente decorreu das lesões por 
queimaduras, que ocasiona uma resposta local e sistêmica, 
a depender da gravidade da área afetada. A resposta 
sistêmica ocorre devido à liberação de citocinas e outros 
mediadores na circulação. Em decorrência da ação de 
toxinas, o sistema talâmico é afetado aumentando a 
temperatura corpórea, podendo acarretar a desnaturação 
proteica e perda de grande quantidade de água12.

Desta forma, o enfermeiro, além de promover os cuidados 
prioritários evidenciados no plano, deve estar atento ao 
índice de proteína e promover a educação em saúde com 
relação à suplementação nutricional necessária para o 
processo de reabilitação e atenuação da febre. Ressalva-se 
que os alimentos ricos em ômega 3, 6 e 9, encontrados em 
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peixes de águas frias, oleaginosas, óleos vegetais como de 
linhaça, gergelim e abacate, e azeite de oliva, desempenham 
um papel importante na redução do processo inflamatório. 
Além destes, alimentos probióticos, como os lactobacilos 
que têm propriedades anti-inflamatórias que estimulam o 
sistema imune, sendo encontrados em leites fermentados e 
outros produtos lácteos13.

Por fim, o diagnóstico de enfermagem de Dor, essa 
sensação nos pacientes queimados é evidenciada pela 
estimulação direta e lesão de nociceptores presentes na 
epiderme e na derme, transmitindo impulsos nervosos 
pelas fibras C e A-delta até o corno dorsal da medula 
espinal. É fundamental, durante o tratamento da dor, a 
conduta organizada que aborde a dor basal, a dor súbita 
e a dor decorrente do procedimento, com o objetivo de 
proporcionar ao paciente a sensação de conforto a partir 
de cuidados específicos e diferenciais14.

O manejo da dor consiste no tratamento farmacológico, 
com o uso de opioides, agentes anestésicos, anti-
inflamatórios não esteroides (AINE) e ansiolíticos. Além 
disso, o controle não farmacológico abarca o uso de 
técnicas de relaxamento, imagem orientada, balneoterapia, 
distração, hipnose, musicoterapia, toque terapêutico e 
técnicas de realidade virtual, que pode complementar o 
plano de cuidados15.

cOncLUsãO

 A partir dos dados apresentados, foi possível elaborar 
e validar um plano de cuidados com o uso da CIPE® versão 
2015, composto por quatro diagnósticos, resultados e 
24 intervenções de enfermagem. A identificação de tais 
diagnósticos pauta-se a partir das necessidades prioritárias 
da paciente, como também, os focos da prática de 
enfermagem. Nota-se que o plano de cuidados corrobora 
para um cuidado individual, cientifico, acolhedor e humano, 
proporcionado melhor qualidade de vida da paciente.  

Além disso, as limitações do estudo voltam a ser 
desenvolvidas em uma determinada área geográfica 
e também uma clientela especifica. Porém, impera-se 
que novos estudos devem ser desenvolvidos em outras 
realidades, para que possa dimensionar o cuidado de 
enfermagem aos pacientes queimados.  
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A importância da metodologia ativa na disciplina de 
estomaterapia para a formação do enfermeiro

Thiago William Barros Cunha1 • Marcos Vinicius Costa Fernandes2 • Thiago Vital Barroso3 • 
Abinael Peres Dourado de Sousa4 • Arinete Véras Fontes Esteves5
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2 Enfermeiro, Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade do Estado do Pará (UEPA) em associação com a Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), Manaus (AM), Brasil. mvcf_2012@hotmail.com. CPF:107.830.217-04
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4 Discente do curso de Enfermagem da Faculdade Estácio Unidade Amazonas, Manaus (AM), Brasil. Peresjr@live.com. CPF: 014.538.482-90
5 Enfermeira, Professora Doutora, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade do Estado do Pará (UEPA) em associação com a Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM), Manaus (AM), Brasil. arineteveras@bol.com.br. CPF:269.478.702-01

INTRODUÇÃO: A assistência de enfermagem aos cuidados de feridas necessita de atenção especial dos profissionais 
de saúde, destacando a enfermagem na ânsia de novos conhecimentos para fundamentar a sua prática1. A disciplina 
de estomaterapia tem uma importância ímpar na formação do acadêmico de enfermagem, já que uma de suas 
competências, além dos tratamentos de feridas e ostomias, é o de prevenção a lesões por pressão, algo recorrente 
em pacientes com longos períodos de internação e com déficit em suas funcionalidades. A relação teoria-prática tem 
um papel singular, uma vez que os acadêmicos podem pôr em prática as orientações recebidas em sala de aula. A 
pratica, sob supervisão, produz no aluno um pensamento crítico e reflexivo a cerca do método correto e eficaz de se 
utilizar em um determinado tratamento, além de aproxima-lo de novas técnicas e tendências benéficas. OBJETIVO: 
Relatar a percepção a cerca da metodologia ativa nas práticas da disciplina de estomaterapia. METODOLOGIA: Trata-
se de um relato de experiência sobre o método pedagógico utilizado na disciplina de estomaterapia, desenvolvida 
em uma faculdade particular, na cidade de Manaus. RESULTADOS: A metodologia ativa demonstrou-se eficaz, tendo 
em vista a participação e aceitação dos acadêmicos. Durante a aula, os alunos puderam ter o contato com os 
principais métodos/técnicas de curativos, em seus diversos graus possíveis, como o desbridamento por hidroterapia, 
assim fortalecendo os assuntos ministrados em sala de aula, propiciando uma melhor abordagem ao tema, atuando 
com um olhar humanizado na enfermagem. CONCLUSÃO: A metodologia de ensino no decorrer da aula prática, 
propiciou para nós acadêmicos uma olhar aguçado quanto as práxis de enfermagem e um embasamento teórico-
prático, despertando um pensamento crítico-reflexivo quanto a terapêutica ideal para cada tratamento, desde a 
utilização de produtos tópicos, das coberturas, manobras e técnicas para uma assistência humanizada.  

Palavras-chave: Estomaterapia; Enfermagem; Curativos.  
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manejo de feridas pós-operatórias de câncer de pele: 
relato de experiência
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O manejo das lesões de pele é considerado uma das atribuições do enfermeiro, sendo presente desde a formação 
acadêmica. OBJETIVO: Relatar a experiência acadêmica, durante estágio na Fundação de Dermatologia Tropical e 
Venereologia de Manaus/AM. MÉTODO: Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido a partir das atividades 
realizadas durante estágio acadêmico de enfermagem no centro cirúrgico da Fundação Alfredo da Matta (FUAM), 
no período de 16/10/2014 a 16/10/2016, de segunda a sexta-feira, com carga horária de 6 horas/dia. RESULTADOS: 
Durante o estágio diversas atividades práticas foram desenvolvidas relacionadas ao tratamento de feridas pós-
operatórias de Câncer de Pele. O estágio proporcionou a oportunidade de acompanhar a avaliação cirúrgica, as 
cirurgias e os pós-operatórios de lesões cutâneas de câncer de pele. Os cuidados variaram de pequeno a grande 
porte, e as feridas tiveram variações de localização (80% em face; 10% em membros superiores e dorso; 5% em tórax 
e 5% em membros inferiores); tamanho (80% grandes; 15% médias; 5% pequenas) e forma de cicatrização (80% por 
primeira; 15% por segunda e 5% por terceira intenção). Os materiais utilizados para os curativos, em geral foram: 
Soro Fisiológico 0,9%, Ácidos Graxos Essenciais (AGE), Placa de Alginato de Cálcio. E na confecção dos curativos: 
gazes e abdominais estéreis, ataduras, fita microporosa antialérgica e esparadrapo impermeável. A experiência foi 
extremamente significativa na busca da ampliação de conhecimentos nas áreas de dermatologia e estomoterapia. 
CONCLUSÃO: A experiência com o cuidado direto de lesões pós-operatórias relacionado à teoria adquirida durante 
a graduação permitiu a elaboração de cuidados individualizados, conforme a necessidade de cada paciente, visando 
prioritariamente sua recuperação. Ressaltando que o cuidado depende não apenas do manejo das lesões de câncer 
de pele, mas principalmente da prevenção dessas, contribuindo para melhor qualidade de vida dos pacientes.  

Palavras-chave: Enfermagem; Estágio Acadêmico; Câncer de Pele e Feridas. 



78 I  S i m p ó s i o  A m a z o n i c o  d e  T r a t a m e n t o  d e  F e r i d a s78

REVISTA ENFERMAGEM ATUAL | 2017; 80

3º LUGAR
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INTRODUÇÃO: Apesar dos avanços nos recursos e estratégias de prevenção e tratamento das úlceras por pressão, 
nos últimos anos essas lesões ainda representam um problema frequente nos cuidados de saúde, especialmente 
para pessoas com mobilidade reduzida, destacando os acamados, cadeirantes e idosos debilitados. OBJETIVO: 
Relatar os cuidados de enfermagem prestados à paciente paraplégica com úlcera de pressão durante estágio na 
Unidade Básica de Saúde do Bairro Ciganópolis, da cidade de Coari – Amazonas. MÉTODO: Estudo de caso realizado 
no mês de março de 2016, durante visitas domiciliares referentes ao estágio da disciplina de Saúde Coletiva II, do 
Instituto de Saúde e Biotecnologia – ISB/UFAM. A escolha da paciente foi feita mediante a alta complexidade do 
caso e a necessidade de assistência especializada. RESULTADOS: A assistência foi prestada à Paciente acamada, do 
sexo feminino, 30 anos, que tornou-se paraplégica no ano de 2012, por meio de um desabamento de um telhado, 
ocasionando fratura em sua coluna. Durante as visitas, foram feitos exames físicos, onde observou-se a presença 
de cinco úlceras, sendo uma na região do trocanter direito de grau 4, duas na região posterior do glúteo esquerdo 
de grau 2, uma na região trocanter esquerdo de grau 1 e uma no cóccix de grau 2. Posteriormente foram realizados 
curativos no intuito de diminuir as lesões, que já haviam tomado grandes proporções. Para o tratamento, utilizou-se 
a técnica de limpeza asséptica, com soro fisiológico 0,9% e aplicação de Colagenase no interior das úlceras e ácidos 
graxos essenciais (AGE) nas bordas. A paciente também foi submetida ao debridamento cirúrgico para retirada 
de tecido necrótico. CONCLUSÃO: Obteve-se melhoras significativas no processo de cicatrização das úlceras, com 
diminuição da área em espessura, porém o tempo de atuação dos acadêmicos durante o estágio foi reduzido, não 
possibilitando um acompanhamento mais efetivo do caso.  
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INTRODUÇÃO: O Processo de Enfermagem (PE) propicia uma assistência individualizada e de qualidade. É composto 
pela coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Pacientes com feridas 
devem ser atendidos de forma sistematizada. Objetivo foi avaliar a presença das etapas do processo de enfermagem 
em prontuários de pacientes com de feridas. MÉTODO: Estudo descritivo realizado em um Hospital Escola do 
Estado de Goiás. A amostra foi composta por 180 registros de pacientes com feridas internados na Clínica Médica 
e Cirúrgica. A coleta de dados foi realizada após a aprovação do comitê de ética, (protocolo n°544.337/2014), e 
ocorreu por meio de check-list de observação das características da ferida e dos registros nos prontuários das 
etapas do PE. Os dados foram analisados pelo Software SPSS 17.0. RESULTADOS: 91,6% possuíam coleta de 
dados realizadas por enfermeiros, nestas não houveram relatos de tempo de duração da lesão, classificação do 
potencial de contaminação, etiologia da lesão, condições das bordas, tipos de tecido presente no leito da lesão, 
profundidade e mensuração da ferida. Em apenas 4% havia a descrição completa da lesão. Em 1,1% dos registros 
haviam diagnósticos de enfermagem. Em 92,2% havia prescrição para a realização dos curativos, destas 15% foram 
realizadas exclusivamente pelo enfermeiro e 63,2% pelo médico e pelo enfermeiro. Em 7,8% não havia prescrição 
de curativos nos registros do paciente com ferida. Em 28,3% as prescrições de curativos não foram checadas e em 
9,6% dos registros haviam relato da realização do curativo. Na avaliação os registros em sua maioria apresentavam-
se sem os itens essenciais para a avaliação da progressão da cicatrização. CONCLUSÕES: O PE é subvalorizado 
na assistência aos pacientes com feridas, o que coloca em risco a qualidade do cuidado. Estes dados reforçam a 
necessidade de maiores investimentos na capacitação da equipe de enfermagem no cuidado ao paciente com 
feridas.  

Palavras-chave: Processo de Enfermagem; Feridas; Registros 
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INTRODUÇÃO: Ao longo da história da enfermagem, o exercício da autonomia pelo enfermeiro tem se constituído 
como um desafio cotidiano devido à influência que esta enfrenta em decorrência da estrutura social do trabalho1,2. 
OBJETIVO: Definiu-se como objetivo deste estudo analisar as definições de autonomia profissional na prevenção 
e tratamento de feridas presentes nas representações sociais elaboradas por enfermeiros. MÉTODO: Tratou-se de 
um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, delineado sob a teoria e método das Representações Sociais, em 
sua abordagem processual³. Compuseram a população do estudo 30 enfermeiros ao todo, que foram abordados por 
meio de entrevistas semiestruturadas e em profundidade. As entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de 
conteúdo temática instrumentalizada pelo software Nvivo 10. Este projeto foi aprovado junto ao Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UFF sob o protocolo de número 924.334. RESULTADOS: Obteve-se 90 unidades 
de registro distribuídas em 18 temas. As definições de autonomia apresentadas pelos participantes expressavam 
que para terem autonomia na prevenção e no tratamento de feridas eles precisam possuir conhecimento científico 
e que, além disso, necessitam dispor de um direito importante sobre sua autonomia, a legislação. Segundo eles, essa 
área está tendo uma visibilidade cada dia maior e a enfermagem busca consolidar sua autonomia. Relatam que o 
fato de não ter que consultar outras pessoas é um dos pontos fundamentais para se estabelecer a autonomia e a 
mesma envolve também a cooperação do paciente. No cenário dessa pesquisa são os enfermeiros que realizam os 
curativos. CONCLUSÃO: Conclui-se que a enfermagem está em um processo incessante pela busca da autonomia 
profissional. Uma das áreas que tem oferecido mais possibilidades e autonomia é a área de prevenção e tratamento 
de feridas. 

Palavras-chave: Enfermeiros; Autonomia Profissional; Ferimentos e lesões.
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Efeito da placa de hidrogel com nanopartículas de prata 
a 22 ppm, associado ao laser de algainp na cicatrização 
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INTRODUÇÃO: As úlceras crônicas, frequentemente caracterizadas por síndrome complexas, são consideradas 
problema de saúde pública. A prata tem sido testada e destacada no tratamento de feridas por apresentar menor 
toxicidade e elevada eficácia e eficiência. Em consonância há a ação relevante do laser de ALGaInP, que induz 
a regeneração tecidual diminuindo o processo inflamatório. OBJETIVO: Analisar o manejo clinico das úlceras, 
suscitando o efeito da nanopartícula de prata a 22 ppm associado ao cuidado do laser ALGaInP.  MÉTODO: Pesquisa 
quantitativa, exploratória e descritiva, com caráter intervencionista quase experimental caracterizada pela seleção 
randomizada, qualificado 20 pacientes do Núcleo de Feridas Interdisciplinar na cidade de Jequié, interior da Bahia. 
Foram  utilizadas três análise estatística: a ANOVA, o teste de Kruskal-Wallis e o teste Mann-Withney. Aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESB (CAE 47941315.0.0000.0055).  RESULTADOS: Observou-se que 57% dos 
indivíduos eram do sexo feminino, 38% com idade entre 61 e 70 anos, 40% com úlcera venosa crônica, 48% possuía 
a úlcera atual há até 04 meses e 52% localizada no MID. Em relação à dor, área e cush, sem a associação do laser, 
podemos observar que, em média, os valor finais são mais baixos que os valores iniciais. Foi detectado o efeito da 
interação entre área e tempo, com p-valor igual a 0,0025, indicando que nos diferentes momentos (inicial e final) há 
um efeito estatisticamente significativo da área. Por fim, foi detectado o efeito mais importante, que é da interação 
entre a área, o laser e o tempo, com p-valor igual a 0,0092 que caracteriza a existência de um efeito da área nos 
diferentes grupos de laser e nos diferentes momentos (inicial e final). CONCLUSÃO: Evidenciou-se que ocorreu 
maior eficiência e eficácia no tratamento quando utilizado em conjunto a placa de hidrogel com nanopartícula de 
prata 22 ppm e o laser ALGaInP.  

Palavras-chave: Úlcera da perna; Cicatrização; Ferimentos e lesões. 
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Os pacientes portadores de feridas apresentam aumento do tempo de internação e consequentemente, o 
desenvolvimento de infecções hospitalares, elevando os custos de internação. Portanto, a importância de incorporar 
a atuação de uma equipe multidisciplinar no tratamento do paciente portador de lesões para uma assistência que 
se preocupa com a prevenção de eventos adversos e com tratamento humanizado de seus pacientes. A atuação de 
profissionais de enfermagem especialistas em dermatologia melhoram a qualidade de atendimento com foco na 
prevenção e tratamento de feridas de pele. Este trabalho relata a implantação da comissão de curativos em um 
hospital de clínica médica no estado do Rio de Janeiro como ferramenta para qualidade da assistência em feridas. 

Palavras-chave: Prevenção; Úlcera por pressão; Evento adverso.




