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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA ESTRATÉGIA NO RASTREIO DO ADENOCARCINOMA DA PRÓSTATA 

 

Rejane Maria Santos de FREITAS¹*, Sandra Helena de OLIVEIRA¹, Sara Nuss MELLO¹, Edineth Vargas 

R. HOFFMANN¹, Luis Fernando Gonçalves de CASTRO¹, Daniela Ferreira MONTEIRO¹ 

 

¹ Docentes da Universidade Iguaçu – Campus V – Curso de Graduação em Enfermagem – Itaperuna/RJ, Brasil. 

*rejanesantosdefreitas@hotmail.com 

RESUMO 

 

O estudo tem como objetivo demonstrar que a prevenção do Adenocarcinoma da Próstata (CaP) se faz através de 

ações educativas e preventivas, nas unidades de saúde da família da rede básica do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Material e Método: Foram avaliados 61 homens residentes em área adscrita a Estratégia Saúde da Família (ESF), 

situada no município de Itaperuna – Rio de Janeiro. Todos participaram de palestras de Educação em Saúde, realizadas 

pela enfermeira da ESF, com temas voltados para a Saúde do Homem, com ênfase no CAP e fora utilizado como 

material didático: folders e cartazes ilustrativos. Resultados: Foi constatado que 100% dos homens que participaram 

do estudo tinham conhecimento sobre a temática discutida, porém somente 44,3% dos homens já tinham feito o teste 

do Antígeno Prostático Específico (PSA) e 13,1% dos homens já tinham feito o exame de Toque Retal. Conclusão: Os 

homens têm bastante conhecimento sobre o câncer de próstata embora poucos realizam os exames preventivos ao 

longo de suas vidas. Prevalece o estigma de que eles só devem procurar os serviços de saúde quando adoecem. 

 

Palavras chave: adenocarcinoma da próstata, educação em saúde, enfermagem, prevenção. 

 

ABSTRACT 

 

The study aims to demonstrate that the prevention of Adenocarcinoma of the Prostate (CaP) is done through 

educational and preventive actions in the basic network of family health units of the Unified Health System (SUS). 

Material and Methods: We evaluated 61 men living in the area ascribed to the Family Health Strategy (ESF), located in 

the city of Itaperuna - Rio de Janeiro. All attended lectures Education in Health, conducted by nurse ESF, with themes 

related to Men's Health, with emphasis on CAP and had been used as teaching material: folders and illustrative 

posters. Results: It was found that 100% of men in the study had knowledge of the subject discussed, but only 44.3% 

of men had already done the test Prostate Specific Antigen (PSA) and 13.1% of men had ever done the digital rectal 

exam. Conclusion: Men have enough knowledge about prostate cancer but few realize the preventive exams 

throughout their lives. Prevailing stigma that they should only seek health services when they get sick. 

 

Key words: prostate adenocarcinoma, health education, nursing, prevention. 

mailto:rejanesantosdefreitas@hotmail.com
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Introdução 

 

A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz que está situada logo abaixo da bexiga e é atravessada pelo canal 

uretral. Devido a esta relação, doenças que acometem a próstata podem levar a manifestações urinárias e problemas 

de micção. Ela tem uma importante função na fase reprodutiva. Nesse período, ela produz parte do líquido seminal 

que serve para nutrir e transportar os espermatozóides provenientes dos testículos
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Atualmente, o câncer de próstata (CaP) é o tumor maligno mais freqüente do homem adulto, excluindo-se o câncer de 

pele. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o número estimado de novos casos no Brasil para o ano 

de 2006 é de 47.280, o que leva a um risco estimado de 51 novos casos para cada 100.000 homens. O CaP representa 

15,3% dos tumores em países desenvolvidos e 4,3% nos países em desenvolvimento. 

O câncer de próstata é um tumor característico da terceira idade. Cerca de 75% dos casos acometem indivíduos com 

mais de 65 anos. A incidência aumenta progressivamente com o avançar da idade, sendo de 50% em homens com 80 

anos e praticamente 100% naqueles que viverem até 100 anos (BRASIL, 2014). 

Uma característica do câncer de próstata é que em metade dos casos ele pode ter um comportamento indolente e 

pouco agressivo, sem causar mal algum aos portadores. Segundo dados de autópsias realizadas em indivíduos que 

faleceram de causas não prostáticas, a incidência do tumor era o dobro daqueles indivíduos que apresentaram em 

vida manifestações clínicas da doença. Isso indica que a metade dos casos tem um tumor de baixa agressividade e 

esses indivíduos vão morrer com o câncer, mas não devido a ele. 

Segundo Gomes (2008), o número de casos triplicou nos últimos 15 anos e isso decorre, em primeiro lugar, do 

aumento da longevidade da população, já que a incidência aumenta com o avançar da idade. Aliado a isso, está o 

maior conhecimento da população sobre as doenças da próstata, a necessidade dos exames periódicos e as 

constantes campanhas que passaram a revelar mais pacientes com a doença. Por fim, ocorreu um aumento real no 

número de casos que pode ser explicado por fatores ambientais (baixa exposição ao sol) e alimentares (baixa ingestão 

de vitamina D e alto consumo de gordura animal). 
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Materiais e Métodos 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória, sendo um estudo de revisão de literatura nacional, com 

abordagem qualitativa tendo como fonte alguns capítulos de livros, periódicos e artigos, indexados no Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e no BDENF (Banco de Dados de Enfermagem), com os seguintes descritores: 

Enfermagem; prevenção; adenocarcinoma de próstata; educação em saúde. Para atender aos objetivos do estudo, 

foram realizados levantamentos bibliográficos, de busca computadorizada em bases de dados em sites científicos: 

biblioteca digital na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no Catálogo de Teses e Dissertações da Associação Brasileira 

de Enfermagem e Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem (ABEn-CEPEn). Pretende-se reunir dados 

consistentes da literatura com finalidade de controlar a crescente disseminação do CaP, propondo ações de controle, 

usando como ferramenta a Educação em Saúde realizada pelo Enfermeiro. 

 

Resultados e Discussão 

 

A prevenção pode ser definida como ações desenvolvidas por profissionais de saúde em caráter primário com o intuito 

de melhorar as condições de vida, detectar precocemente as doenças e seu tratamento adequado, neste sentido se 

faz necessário que o individuo tenha informações suficientes para incorporar ao seu diadia hábitos saudáveis. A 

população e orientada a praticar atividades físicas diariamente, ingerir alimentos rico em fibras, frutas, vegetais e 

leguminosas e evitar o consumo de drogas e ingestão de gordura de origem animal, a fim de se evitar a 

morbimortalidade. (CZERESNIA; FREITAS, 2003). 

A maioria dos fatores de risco que predispõem o surgimento do câncer de próstata é desconhecida ou inevitável, 

porém dois fatores podem ser considerados fatores determinantes para o desenvolvimento do câncer de próstata: a 

idade e fatores hereditários (GOMES et. al.,2008). 
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A detecção precoce do câncer de próstata e de fundamental importância para que se aumente a possibilidade de cura, 

o diagnostico pode ser feito a partir de dois métodos preventivos: toque retal e PSA (GOMES, 2003; TOFANI; VAZ, 

2007). Os métodos de diagnostico se tornam mais eficazes em complementaridade, somando 95% de eficácia, 

individualmente o toque retal tem 60 a 70 % de eficácia e o PSA possui 80% de eficácia (GOMES et. al.,2008). 

Considerando a temática em estudo, o objetivo proposto e a análise dos dados, os resultados foram elaborados em 

gráficos. 

 

GRÁFICO 1: Homens que já tinham conhecimento sobre a patologia discutida. 

 

No gráfico acima 100% dos homens que participaram do estudo já tinham conhecimento sobre o câncer de próstata. 

Os homens demonstraram ter conhecimento sobre o CAP e outros males da próstata. Segundo eles, as notícias e 

reportagens na mídia, foram a fonte de seus conhecimentos à respeito do tema, até o momento, embora de forma 

superficial, sem aprofundamento. 

Assim, a disseminação de práticas corretas e claras de informações em saúde torna-se hoje uma das maiores 

contribuições para a promoção de saúde da população masculina adulta. 

 

GRÀFICO 2: Homens que já tinham conhecimento sobre os exames de prevenção PSA (Antígeno Prostático Específico) 

e Toque Retal (Exame Digital da Próstata). 

Podemos perceber no gráfico acima que 100% dos homens que participaram do estudo já tinham conhecimento sobre 

os exames de prevenção do CAP. 

No entanto, necessitavam de mais conhecimentos à respeito, pois, quanto maior for o conhecimento sobre a 

patologia, periodicidade dos exames, mais bem preparado o homem estará, não só para combater esta doença, mas 

também para prevenir sua ocorrência e complicações. 

A detecção precoce dos tumores malignos da próstata, através do rastreamento, e a descoberta das doenças benignas 

da mesma, é hoje uma realidade, acessível a todo o cidadão da rede básica do SUS, o que não acontecia anos atrás. É 

possível assim oferecer tratamento ao homem, permitindo que os casos de câncer sejam tratados a tempo tornando-

os curáveis em porcentagens significativas. 
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GRÁFICO 3: Homens que já tinham feito o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) 

Notamos no gráfico acima que 44,3% dos homens que participaram do estudo fizeram o exame de PSA. Este tipo de 

exame ainda é o mais aceito pelos homens dentro da faixa etária como método de prevenção. 

Sabe-se que em um homem com diagnóstico de câncer da próstata, a quantidade de PSA é um guia da extensão de 

sua doença e ajuda na decisão de como ele vai ser tratado. Se o PSA é normal (e um problema é que o câncer de 

próstata pode ter um PSA normal) ou apenas um pouco aumentado, é pouco provável que o tumor tenha se 

espalhado muito e isso é um bom prognóstico. Em outra situação, um PSA muito elevado é suficiente para fazer um 

diagnóstico de câncer da próstata e, nessas circunstâncias, deve-se salvar o paciente do desconforto e da demora para 

a realização de outros exames e providenciar que seu tratamento se inicie o mais rapidamente possível. Um 

tratamento bem-sucedido do câncer da próstata vai baixar o PSA e exames regulares para verificar a quantidade de 

PSA no sangue é uma parte importante do acompanhamento da doença. 

 

GRÁFICO 4: Homens que fizeram preventivo de Toque Retal (Exame Digital da Próstata). 

 

Podemos perceber no gráfico acima que somente 13,1% dos homens que participaram do estudo fizeram o exame 

preventivo de Toque Retal. Esses valores nos mostram que este tipo de exame ainda não é bem visto pelos homens. 

Este é o principal exame, que deve ser feito periodicamente e é bem simples, rápido e seguro. O preconceito que 

ronda o temido exame de toque, essencial para a prevenção do câncer de próstata, ainda é visto com receio por 

grande parte dos homens. 

Os homens, a partir dos 40 anos, deve realizar o exame de toque retal pelo menos uma vez por ano. Neste exame, o 

médico pesquisa o tamanho, consistência, pontos endurecidos dolorosos e mobilidade. O reto é a única via natural de 

acesso para tocar na próstata. Este toque serve para se fazer o diagnóstico precoce do tumor e se encontrado após 

tratamento cirúrgico, leva à cura em grande número de casos. 

O ideal é que todos os homens façam rotineiramente esses dois exames. 
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GRÁFICO 5: Respostas dos principais motivos aos quais os homens ainda não fizeram exame preventivo de Toque 

Retal (Exame Digital Próstata). 

 

No gráfico V observamos que 86,9% dos homens que participaram do estudo ainda não fizeram o exame de toque 

retal. 

No entanto, alguns homens têm vergonha de fazer este exame ou acham que sua masculinidade será atingida. Outro 

sentimento bastante comum, e que tem impedido muito deles de identificarem a doença e se tratar enquanto ainda é 

tempo, é o medo. 

O medo que os homens sentem do exame de toque retal faz com que o diagnóstico do tumor seja feito muito 

tardiamente, reduzindo, assim, as chances de cura. 

Ora, arriscar-se a perder a vida por causa de preconceitos ou receios antecipados não é atitude razoável para um 

homem adulto e maduro. Afinal, só o diagnóstico precoce permite detectar a doença antes que ela provoque 

sintomas, possibilitando o tratamento e aumentando em muito as chances de cura. Assim sendo, não se deve hesitar: 

há que se fazer, pelo menos uma vez por ano, o exame de toque retal. Este simples exame permite a identificação de 

70% dos tumores cancerosos da próstata. Noutras palavras, permite salvar vidas. 

 

GRÁFICO 6: Dos homens que fizeram o exame de PSA e que os resultados apresentaram alteração. 

No gráfico acima, notamos que os homens que participaram e que fizeram o exame de PSA 11,1% dos resultados 

deram alteração, ou seja, positivo para câncer de próstata. 

O PSA é uma proteína secretada pela próstata. O aumento da taxa de PSA no sangue, excluídas as causas benignas 

desse aumento, pode indicar a presença de câncer de próstata. Elevações extremamente expressivas sugerem o 

comprometimento metastático do tumor. As causas benignas de aumento do PSA são: Hipertrofia prostática benigna, 

massagem prostática recente, prostatite, retenção aguda de urina, biópsia prostática por agulha e ressecção trans- 

uretral da próstata. 

http://pt.shvoong.com/tags/medo/
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Conclusão 

Os homens têm bastante conhecimento sobre o câncer de próstata embora poucos realizam os exames preventivos ao 

longo de suas vidas. Prevalece o estigma de que eles só devem procurar os serviços de saúde quando adoecem. 

A avaliação urológica rotineira para o diagnóstico precoce do câncer de próstata envolve, além da anamnese 

cuidadosa e do exame físico geral, o exame digital do reto, a fim de identificar alterações texturais e/ou nódulos 

prostáticos, e a dosagem sérica do PSA. Esses exames devem ser realizados anualmente a partir dos 50 anos para a 

população masculina em geral e a partir dos 45 anos para aqueles com antecedentes familiares de câncer de próstata 

e complementados com a biópsia de próstata, quando necessária. 

O profissional da saúde deve ser um educador, capaz de transformar os pensamentos, que almeje a mudança do 

comportamento da clientela, para que seja possível a ela atingir o melhor grau de saúde, em particular a enfermagem 

que é a profissão que tem como pilar o cuidado. 
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RESUMO 

 

Com o surgimento de técnicas de cuidado e gerenciamento da beleza o corpo se tornou alvo de muita atenção. Com 

isso, o uso de anabolizantes, que antes era restrito a atletas e fisiculturistas, se tornou popular entre jovens não-

atletas com o intuito de utilizá-lo para fins estéticos devido à facilidade, o custo baixo e a rapidez dos resultados 

(IRIART et al., 2009). 

Observa-se que independente de classe social e cultural os usuários de esteróides anabólicos androgênicos (EAA) o 

utilizam devido a preocupação com a obsessão da sua forma física, argumentando que é um meio de se sentirem com 

sua autoestima aumentada e bem consigo mesmo. O envelhecimento e o desejo de manterem-se jovens eternamente 

é um incentivo também para a utilização, pois a mídia dissemina um padrão ideal a ser seguido gerando um medo de 

ser desvalorizado ou excluído pela sociedade (IRIART et al., 2009). 

Buscou-se, com esse artigo, realizar uma investigação, através de uma revisão bibliográfica, do paralelo do uso e 

causas dessas drogas para a fisiologia em detrimento aos efeitos estéticos. 

 

Palavras chave: anabolizantes, causa, efeito, estética. 

 

 

ABSTRACT 

 

Beauty and the use of anabolic steroids 
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With the emergence of care and management of beauty techniques the body has become the subject of much 

attention. Thus, the use of anabolic steroids, which was previously restricted to athletes and bodybuilders, became 

popular among young non-athletes in order to use it for aesthetic purposes because of the ease, low cost and speed of 

results (IRIART et al., 2009). 

It is observed that regardless of social and cultural class users of anabolic androgenic steroids (AAS) use it due to 

concern about the obsession of its physical form, arguing that it is a means of feeling with their increased self-esteem 

and good about yourself. The aging and the desire to remain forever young is also an incentive to use because the 

media spreads an ideal pattern to be followed generating a fear of being devalued or shunned by society (IRIART et al., 

2009). 

We attempted to with this article, conduct an investigation, through a literature review, the parallel use and causes of 

these drugs to the physiology rather to the aesthetic effects. 

 

Keywords: anabolic steroids, cause, effect, beauty. 

. 
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Introdução 

 

Os esteróides anabólicos androgênicos compreendem os hormônios sexuais masculino. Na espécie humana existem 

quatro formas principais de androgênios circulantes: a testosterona, diidrotestosterona (DHT), androstenediona, 

deidroepiandrosterona (DHEA) e seu derivado sulfatado (DHEAS) (CUNHA et al., 2004). 

De acordo com Handa e Price a testosterona é o esteróide sexual endógeno mais abundante secretado no organismo 

masculino. Ela é produzida cerca de 95% pela células de Leydig nos testículos e 5% sintetizada no córtex supra renal. Já 

nas mulheres é produzida em menor quantidade no corpo lúteo. Na circulação sanguínea essa concentração de 

testosterona é dez vezes maior do que a de DHT, sendo esta mais potente que a própria testosterona (MARQUES et 

al., 2003). 

O estímulo para a secreção de testosterona nos homens ocorre pelo hormônio luteinizante (LH), que é secretado pelas 

células gonadotrópicas (GnRH) da hipófise. Portanto a quantidade de testosterona secretada aumenta de acordo com 

a quantidade de LH disponível, também podendo ser potencializada pelo hormônio foliculoestimulante (FSH). Quando 

os níveis de testosterona estão elevando a própria testosterona inibe diretamente as células gonadotrópicas, 

resultando diminuição da secreção de LH e FSH, pela hipófise anterior, assim consequentemente reduzindo a secreção 

de testosterona . Já em níveis baixos o hipotálamo é estimulado a secretar maior quantidade de GnRH, aumentando a 

secreção de LH e FSH, e resultando no aumento da secreção testicular de testosterona (GOODMAN E GILMAN, 2012). 

Nas mulheres o LH estimula o corpo lúteo para secretar testosterona, porém cerca de 2% encontra-se não ligada a 

albumina e livre na correte sanguínea. Já a produção adrenal está sob controle da corticotropina (SILVA et al., 2002). 

Segundo Cunha et al a síntese da testosterona ocorreu pela primeira vez em 1935, e, desde então, os andrógenos vêm 

sendo disponíveis para a utilização de fins terapêuticos e experimentais. Quando surgiu a mesma, os pesquisadores 

não demonstraram muito interesse para determinar os efeitos sobre o desenvolvimento, manutenção e 

restabelecimento da força muscular em indivíduos jovens ou idosos. 

Há indícios que em 1889, Brown-Séquard relatou que seu envelhecimento retardou após auto-aplicação de um extrato 

testicular, e sua energia intelectual e força física aumentaram, as primeiras evidências surgiram devido à utilização da 

testosterona com o objetivo de restaurar a vitalidade. 

Para Kuhn, 2002, devido esse acontecimento muitos experimentos se iniciaram em torno dos hipotéticos efeitos 

antienvelhecimento da testosterona , antes até do seu isolamento. 

No final da Segunda Guerra Mundial, os androgênios foram utilizados para tratar pacientes em condições terminais 

com certas debilidades crônicas, na recuperação de grandes cirurgias, em queimaduras e na depressão (SILVA et al., 

2002). 

O uso abusivo de anabolizantes se dá devido ao culto pelo corpo musculoso, que na maioria das vezes são desejados 

entre os jovens. A utilização se dá pelo imediatismo em ganhar massa muscular e possuir um corpo atlético em curto 

prazo e a facilidade na aquisição dessas substâncias, gerando esse abuso indiscriminado e causador de um problema 

de saúde pública. 
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Materiais e Métodos 

 

O presente estudo caracteriza-se como revisão de literatura, em abordar questões do uso de anabolizantes para fins 

estéticos e alertar para suas consequências. Pra tal, foi discutido os seguintes pontos sobre o assunto em questão: 

 Mecanismo de ação dos anabolizantes 

 Reações enzimáticas 

 Metabolismo e excreção 

 Uso terapêutico 

 Efeitos colaterais (toxidade) 

 Uso para fins estéticos 

 Resultados e Discussão 

 Mecanismo de Ação 

 

Existem dois mecanismos que induz a hipertrofia muscular: 

Mecanismo direto, os esteróides anabólicos androgênicos (EAA) são moléculas lipofílicas que se ligam a glicoproteína 

globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) e são transportados até o tecido alvo. Desligando-se da 

proteína, atravessam a bicamada lipídica da membrana plasmática por difusão simples, se ligando ao receptor 

especifico no citoplasma. Formam um complexo hormônio-receptor, que desencadeia alterações na conformação das 

proteínas receptoras de forma que estas conseguem se ligar a sequências de DNA. Assim ocorre a ativação do RNA 

polimerase, iniciando o processo de transcrição genética no qual uma fita de RNA mensageiro será formada, 

complementar àquela de DNA que serviu como modelo. Essa proteína formada expressa a ação fisiológica do 

hormônio (VENÂNCIO et al., 2010). 

Mecanismo indireto ocorre à interação com outros fatores tróficos, por meio da interação dos esteróides 

anabolizantes com o receptor de glicocorticóide inibindo a degradação de proteínas (VENÂNCIO et al., 2010). 

 

Reações Enzimáticas e Conversões 

Quando são introduzidos esteróides anabólicos no corpo, eles não permanecem inalterados. Alguns processos 

enzimáticos convertem os em moléculas diferentes, para contornar o catabolismo hepático da testosterona . As 

alterações das propriedades estruturais da testosterona para ser utilizada como EAA estão relacionadas abaixo: 

Ésteres da testosterona – a esterificação de um ácido graxo no grupo hidroxila 17β da testosterona , forma um 

composto ainda mais lipofílico que a testosterona, assim retarda a sua liberação para a circulação e prolonga a sua 

ação. Exemplos: Cipionato de testosterona, propionato, enantato, esses são administrados na forma de injetável. E o 

undecanoato de testosterona. 

Androgênios Alquilados – Ao acrescentar um grupo alquil na posição 17α da testosterona retarda o catabolismo 

hepático da molécula. Porém sua modificação está associada a níveis elevados de hepatotoxidade, já a testosterona 

nativa. Exemplos: metiltestosterona, metandrostenolona, noretandrolona, fluoximesterona, danazol, oxandrolona e 

estanozolol, são administrados oralmente. 

 



Revista Eletrônica – Cadernos de Pesquisa –  Ed 2014.v1.n1  
_______________________________________________________________________________________________  

17  

 

Modificação nos anéis A, B ou C da molécula de testosterona – remove o grupo 19 metil e aromatiza o anel, formando 

três laços dobrados e alternados no anel. Assim tendo uma lenta metabolização, afinidade aumentada pelo receptor 

androgênico e resistência à aromatização a estradiol. Exemplos: mesterolona acetato de metenolona, metanolona, 

fluoximesterona, metandrostenolona, noretandrolona, danazol e estanozolol. 

 

Sistemas de liberação transdérmica – para evitar a destruição de primeira passagem pelo fígado, utiliza-se um adesivo 

é colocado na pele uma ao dia e promove concentrações séricas de testosterona na faixa normal (DUTRA et al., 2012). 

 

Durateston® 

 

O propionato de testosterona é uma droga sintética muito utilizada no meio do fisiculturismo, seu nome comercial é 

Durateston® e mais conhecido como Dura. 

O Durateston® foi desenvolvido pelo laboratório Organon, e contém quatro ésteres diferentes de testosterona 

(propionato de testosterona + decanoato de testosterona + fenilpropionato de testosterona + isocaproato de 

testosterona) com diferentes durações de ação, que são hidrolisados resultando no hormônio natural testosterona 

assim que entram na circulação. O propionato de testosterona tem um rápido início e uma curta duração de ação. O 

fenilpropionato e o isocaproato de testosterona têm um início de ação mais lento, porém uma duração de ação mais 

prolongada. É comercializada na forma de preparação anabólica injetável a cada três semanas, administração 

intramuscular profunda. 

Uma dose única de Durateston® leva a um aumento da testosterona plasmática total com níveis máximos de 

aproximadamente 70 nmol/L (Cmax), atingidos em aproximadamente 24 a 48 h (tmax) após a administração. Os níveis 

plasmáticos de testosterona retornam ao limite do nível inferior de normalidade em homens, dentro de 

aproximadamente 21 dias. A testosterona apresenta ligação elevada (além de 97%) não específica às proteínas 

plasmáticas e à globulina transportadora de hormônio sexual nos testes in vitro. É metabolizada em diidrotestosterona 

e estradiol, que são posteriormente metabolizados pelas vias normais de biotransformação. Sua excreção é realizada 

principalmente na urina sob a forma de conjugados de etiocolanonona e androsterona. 

Durateston® é utilizado no tratamento de homens portadores de hipogonadismo, resultando em um aumento 

clinicamente significativo das concentrações plasmáticas de testosterona, diidrotestosterona, estradiol e 

androstenediona, bem como em diminuição da SHBG (globulina transportadora de hormônios sexuais). Os hormônios, 

luteinizante (LH) e folículo- estimulante (FSH) são normalizados. Também o tratamento aumenta a densidade mineral 

óssea e a massa corporal magra, e reduz a massa corporal de gordura. O tratamento melhora a função sexual, 

incluindo a libido e a função erétil. O tratamento diminui o colesterol LDL e HDL e as triglicérides aumentam a 

hemoglobina e o hematócrito. 

O tratamento pode resultar em um aumento do tamanho da próstata, e em pacientes diabéticos com hipogonadismo 

relata melhora na sensibilidade à insulina e/ou redução da glicemia com o uso de androgênios. Em meninos com 

atraso constitucional do crescimento e da puberdade, o tratamento com androgênios acelera o crescimento e induz o 

desenvolvimento das características sexuais secundárias. 
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Durateston® como todo fármaco pode causar efeitos indesejáveis, como prurido, acne, náusea, alterações das provas 

de função hepática, alterações dos níveis de colesterol (alterações do metabolismo das gorduras), depressão, 

nervosismo, alterações do humor, mialgia, retenção de líquidos nos tecidos, hipertensão, aumento do número de  

 

glóbulos vermelhos, alterações do desejo sexual, ereção prolongada, formação alterada de esperma, ginecomastia, 

crescimento da próstata com tamanho representativo, câncer de próstata 

O medicamento possui algumas interações medicamentosas, os agentes indutores de enzimas podem reduzir os níveis 

de testosterona e as drogas inibidoras enzimáticas podem aumentar os níveis de testosterona . Sendo assim é 

necessário ajuste da dose de Durateston®. Em pacientes diabéticos os androgênios podem melhorar a tolerância à 

glicose e reduzir a necessidade de insulina ou outros antidiabéticos. Doses elevadas de androgênios podem aumentar 

a ação dos anticoagulantes cumarínicos permitindo uma redução na dose desses agentes. 

 

Uso Terapêutico 

Os esteróides anabólicos androgênicos são administrados para tratamento em homens com hipogonadismo, 

consequentemente aumentando a concentração de testosterona, para desenvolver as características masculinas. 

Também utilizados para puberdade e crescimento retardado, micropênis neonatal, em homens idosos com deficiência 

androgênica parcial e no tratamento da deficiência androgêncica secundária a doença crônica, e na contracepção 

hormonal masculina (LIZE et al., 1999). 

Administrados para o tratamento da anemia, por falência da medula óssea; doença renal crônica, pois estimulam a 

síntese de epoetina e a eritropoiese, e em insuficiência renal aguda, causando diminuição na produção de uréia, 

consequentemente reduzindo o número de diálise necessária (SILVA et al., 2002). 

No tratamento de osteoporose, estimulando os osteoblastos, que são células responsáveis pela deposição tecido 

óssea. Em carcionoma da mama metastásico, quando impossível realizar operação e a radioterapia. Em síndrome de 

Turner, devido à baixa estatura (LIZE et al., 1999). 

Em pacientes com sarcopenia, relacionada ao HIV, cirrose alcoólica, doença obstrutiva pulmonar crônica e 

queimaduras graves. Para terapia de reposição da testosterona em distúrbios hipogonadais em homens (CUNHA et al., 

2004). 

 

Efeitos Adversos 

O uso abusivo de EAA está associado a várias complicações ao indivíduo. E sua complicação, aumenta de acordo com a 

combinação de vários esteróides anabólicos, idade e sexo do usuário e o uso de altas doses em período prolongado. 

Nos homens causa desequilíbrio hormonal com redução dos níveis de testosterona endógena, podendo ocasionar 

ginecomastia, atrofia do tecido testicular, causando infertilidade e alteração na morfologia do esperma; tumores de 

próstata, isso devido à maior quantidade de hormônio androgênio convertido a estrogênio pela ação da aromatase; 

dor ou dificuldade para urinar (LIMA et al., 2001). 

Nas mulheres, aparecimento de caráter masculino, engrossamento da voz, atrofia mamária, atrofia uterina, 

amenorréia e hipertrofia do clitóris, crescimento de pelos pelo corpo (RIBEIRO, 200. 
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Alterações semelhantes em ambos os sexos; calvície, aumento da libido, acnes, tremores, retenção de líquido, 

aumento da pressão sanguínea, alteração do metabolismo do colesterol, aumentando os níveis de LDL e diminuindo 

os de HDL (LIZE et al., 1999). 

Causam alterações psicológicas e psiquiátricas, dentre elas, alterações no humor, agressividade, crises de mania, 

delírio, comportamento antissociais, depressão, surtos esquizofrênicos, podendo levar ao suicídio (BOFF, 2010). 

 

Na puberdade, causam o fechamento das epífises ósseas, levando déficit final do crescimento em consequência do 

amadurecimento ósseo precoce, também podem ocasionar virilização profunda em pessoas saudáveis (DUTRA et al., 

2012). 

A peliose hepática que é um tipo de tumor no fígado está associado ao uso de EAA, sendo sua evolução hemorragia do 

órgão o que pode ser fatal (DUTRA et al., 2012). 

No sistema cardiovascular, pode ocasionar hipercoagulabilidade, devido ao aumento da agregação plaquetária e a 

diminuição da fibrinólise; alargamento da parede ventricular esquerda, aumento da espessura do septo 

interventricular e do índice da massa do ventrículo esquerdo, mas com preservação das funções sistólicas e diastólicas 

normais; trombose ventricular e embolismo sistêmico; cardiomiopatia dilatada, infarto agudo do miocárdio por 

oclusão da artéria descendente anterior e morte súbita por hipertrofia ventricular esquerda (ROCHA et al., 2007). 

 

Estética 

No contexto atual de beleza é notório que homens e mulheres gastem cada vez mais tempo, energia e dinheiro com a 

construção e manutenção de um padrão de beleza disseminado pela mídia. Atingindo a todas as classes sociais e 

culturais. Devido a isso observa-se uma insatisfação aumentada  de  seus  corpos,  gerando  então  um  aumento  na  

utilização  das  ―drogas  da  imagem corporal‖ onde se incluem os esteróides anabólicos androgênicos (KANAYAMA et 

al., 2001). 

Acredita-se que o ―corpo perfeito‖ é atingível, basta desenvolver e trabalhar os músculos, sendo essa uma das 

principais características. Essa obsessão ao culto corporal atinge tanto magros como gordos, porque para os padrões, 

eles não se encaixam causando então uma insatisfação própria. Onde acredita-se que os mesmos ao se adequarem 

aos padrões terão um valor moral e poderão ser classificados e julgados (MARZANO-PARILOSI, 2004). 

Um índice alarmante  é  em relação  ao ―corpo  em forma‖, onde os indivíduos estão mais preocupados em estarem 

sarados, definidos e gerando boa aparência do que com um corpo saudável. Não sendo equivalentes corpo definido e 

em forma com corpo saudável. Usando então anabolizantes indiscriminadamente e alegando que com as rotinas de 

treino intenso, eles se afastam de drogas ilícitas, mas muitas vezes o utilizam desconhecendo a sua real nocividade e 

seus efeitos adversos e quais são suas reais consequências. 

Especula-se, então, por que usar anabolizantes? É utilizado pelo custo baixo e o imediatismo com que se consegue 

chegar ao corpo almejado. Pois os usuários não têm a paciência de esperar os resultados naturais. E diversas vezes, 

notamos que desejam o corpo, mas não há vontade de treino físico, supondo que o anabolizante irá resolver (IRIART 

et al., 2009). 

Porém há estudos que mostram que administrar anabolizantes e associar treinamentos físicos regulares não 

aumentam a massa muscular e força, essa associação leva a uma maior hipertrofia muscular (CARMO et al., 2011). 

Utiliza-se também, pois a mídia associa que corpos sarados são sinônimos de sucesso, gerando o medo de ser banido 

do seu meio social caso não apresente um corpo socialmente valorizado (IRIART et al., 2009). 
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Para que a associação, treino e administração de anabolizantes, seja bem sucedida, os usuários seguem três 

metodologias: a primeira é denominada ―ciclo‖, onde administra-se a droga de tempos em tempos, variando entre 

quatro a dezoito semanas; a segunda chamada de 

―pirâmide‖, leva esse nome por elevar a dose progressivamente até seu ápice, para ai então haver uma diminuição 

regressiva até o final do período; e a terceira conhecida como ―stacking‖, onde há administração alternada de vários 

anabolizantes ao mesmo tempo (MARTINS et al., 2005). 

 

Percebe-se  então  que  ―os  indivíduos imitam  atos,  comportamentos  e  corpos  que  tiveram êxito‖ (GOLDENBERG, 

2005). 

 

Conclusão 

 

Atualmente pode-se observar que entre todas as idades e classes, se faz presente a administração de anabolizantes. É 

muitas vezes motivada pela cobrança social em que se vive, pois há a alienação de que para sermos vistos e 

respeitados devemos nos enquadrar nos padrões estéticos. 

A facilidade ao acesso e a ilusão do imediatismo gerado pela mídia, dissemina um consumo desenfreado dos 

esteróides anabolizantes androgênicos sem acompanhamento profissional adequado, trazendo efeitos colaterais e 

alterações fisiológicas irreversíveis. 

Os efeitos colaterais muitas vezes não são de consciência do usuário, pois os mesmos almejam o fisioculturismo 

corporal, sem se quer saber se terão prejuízos fisiológicos e mesmo os que sabem valorizam mais o corpo em forma 

do que o corpo saudável. 

Com isso, Lima e colaboradores (2011), chega a conclusão, que os anabolizantes são drogas e que, consumidos 

regularmente por longo período, tronam-se fatais à saúde. 
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RESUMO 

 

A exigência pela utilização de restaurações estéticas tem tido crescente procura pelos pacientes, que cada vez mais 

procuram a aparência natural para suas restaurações. O artigo, através da descrição de caso clínico, aborda os 

aspectos de relevância clínica para que haja a reabilitação oral, como: o restabelecimento da função, através da 

reconstrução da guia anterior; restabelecimento da estética do paciente através da utilização da metalocerâmica, que 

vem sendo utilizada há décadas, com grande sucesso clínico, devido sua resistência e biocompatibilidade. A 

reabilitação protética almeja a estética e a função na busca da perfeição. A estética para o ser humano é um conceito 

altamente subjetivo, pois se encontra relacionada a fatores sociais, culturais e psicológicos. Com a utilização correta 

da técnica e de materiais de qualidade, se obtém um bom prognóstico em termos de estética e funcionalidade. A 

necessidade da reabilitação protética dos elementos anteriores, a partir da confecção de coroas totais 

metalocerâmicas, proporciona ao paciente uma boa função, estética, fonética e o perfeito equilíbrio fisiológico da 

oclusão. 

 

Palavras chave: estética, coroas metalocerâmicas, reabilitação 

 

ABSTRACT 

 

Requiring the use of restorations has been growing demand by patients, who increasingly seek natural look for your 

restorations. Article by clinical case description, covers aspects of clinical relevance for there to oral rehabilitation, 

such as the restoration of function through the reconstruction of the anterior guidance; restoring the patient's 

aesthetics through the use of metal ceramic, which has been used for decades with high clinical success due to its 

biocompatibility and strength. The prosthetic rehabilitation aims aesthetics and function in pursuit of perfection. 

Aesthetics for humans is a highly subjective concept, since it is related to social, cultural and psychological factors. 

With the proper use of technical and quality materials, you get a good prognosis in terms of aesthetics and 

functionality. The need for prosthetic rehabilitation of the foregoing, from the production of metal-ceramic crowns, 

provides the patient with good function, aesthetics, phonetics and the perfect physiological balance of occlusion. 



Revista Eletrônica – Cadernos de Pesquisa –  Ed 2014.v1.n1  
_______________________________________________________________________________________________  

23  

 

Keywords: aesthetic, metal-ceramic crowns, rehabilitation 

 

 

Introdução 

 

A terapia reabilitadora deve estar sempre baseada no estabelecimento de benefícios ao paciente. Os materiais 

empregados objetivam manter e/ou desenvolver a saúde do sistema estomatognático (Matsumoto et al., 1996). As 

reabilitações protéticas almejam a estética e a função na busca da perfeição, recuperando, além dos dentes ausentes, 

as estruturas de suporte ósseo e gengival perdidas (Rosa et al., 1999). Assim, será apresentado e discutido neste artigo 

um caso clínico no qual foi necessária a reabilitação protética dos elementos anteriores inferiores, a partir da 

confecção de ponte fixa metalocerâmica, com o objetivo de proporcionar ao paciente a boa função, estética, fonética 

e o perfeito equilíbrio fisiológico da oclusão. 

A coroa metalocerâmica continua a ser uma das melhores opções para a restauração de dentes, pois reúne segurança, 

longevidade, estética e uma excelente relação custo-benefício. 

Com o emprego de ligas não-nobres mais biocompatíveis e duráveis ou mesmo o emprego de ligas nobres, as coroas 

metalocerâmicas são uma das opções mais confiáveis. Esta é uma prótese fixa de múltiplos elementos constituída, 

normalmente, por um ou dois pônticos suspensos e sustentados por dois ou mais pilares. 

As restaurações metalocerâmicas, quando apropriadamente confeccionadas em laboratório e cimentadas em dentes 

corretamente preparados, têm sido comprovado registro de sucesso (Cho et al., 1996). Isto pode ser atribuído às suas 

propriedades químicas e físicas, como insolubilidade e resistência ao desgaste, sua compatibilidade biológica e seu 

potencial estético, que conferem grande versatilidade a essas restaurações. As restaurações metalocerâmicas 

combinam a resistência e a precisão de um metal fundido com a estética da porcelana. Elas são compostas por uma 

infra-estrutura metálica que se encaixa sobre o preparo do dente e por uma parte de cerâmica fundida à 

infraestrutura metálica (Shillinburg et al., 1998). O preparo inadequado pode levar ao sobrecontorno da prótese, 

inflamação gengival, estética desfavorável e pouca retenção. Já o sucesso clínico das restaurações metalocerâmicas 

depende fundamentalmente da obediência de uma série de características técnicas, para que se preserve a condição 

de resistência da estrutura conjunta de metal e cerâmica (Chiche & Pinault, 1996; Araújo, 2004) 

A diferença fundamental entre as próteses metaloplástica e suas similares metalocerâmicas está nos recobrimentos 

estéticos que, como os próprios nomes sugerem, são respectivamente constituídos por resina e cerâmica. 

A resina utilizada para o recobrimento das metaloplásticas é uma resina composta e uso indireto que tem as suas 

propriedades otimizadas e, normalmente, superiores em relação aos compósitos para restauração direta. Uma 

vantagem do emprego da resina em relação à cerâmica é a melhor distribuição de cargas mastigatórias. 

As únicas opções protéticas estéticas em dentes anteriores eram as coroas metalocerâmicas ou metaloplásticas até 

meados de 1980. Recentes avanços na área de materiais dentários levaram à introdução de um grande número de 

sistemas cerâmicos de cobertura total que substituem as estruturas metálicas por bases de alumina, leucita, dissilicato 

de lítio, entre outras. Por serem clinicamente atrativas em função da sua estética, essas coroas apresentam 

biocompatibilidade, propriedades físicas e mecânicas adequadas. O conjunto de tais qualidades permite a realização 

de próteses fixas de até três elementos em cerâmica pura, desde que haja critério no planejamento do trabalho e na 

escolha do material a ser utilizado. Aliando suas propriedades ópticas às características naturais conferem-lhe a  



Revista Eletrônica – Cadernos de Pesquisa –  Ed 2014.v1.n1  
_______________________________________________________________________________________________  

24  

 

capacidade de ser o material estético que mais se assemelha à estrutura dental, apresentando bom índice de sucesso 

em longo prazo. 

Para evitar que as restaurações em cerâmica com margens finas sofram fraturas coesivas, é necessário evitar 

terminações em bisel ou chanfros rasos "ponta de faca". Um desenho adequado na preparação dos dentes e que 

incorpore linhas finais precisas e suaves resultará em visibilidade realçada das margens e impressões exatas. 

Martignoni & Schonenberger afirmaram que todas as técnicas de preparo tem uma finalidade em comum: o controle 

da profundidade e direção da remoção do tecido dental. 

Crispin & Watson consideraram vários fatores para a realização de coroas estéticas anteriores, principalmente a 

preocupação com o posicionamento das linhas de término relativo a este tipo de coroa. Como proposta, eles 

realizaram uma pesquisa no qual fotografavam pacientes com coroas anteriores, cada paciente era fotografado 2 

vezes, uma foto com sorriso normal e outra com sorriso forçado e exagerado para verificar se a linha de término 

supragengival de coroas puras de porcelana se tornavam anti-estéticas quando do sorriso normal do paciente. 

Frequentemente o posicionamento da margem de coroas estéticas anteriores é subgengival levando a uma diminuição 

da saúde gengival do paciente. Após a pesquisa e analise das fotografias, concluíram que a linha de término para 

coroas estéticas em dentes anteriores é desnecessária. Antes de se determinar o posicionamento da linha de término 

avalia-se a linha de sorriso do paciente; quanto menos subgengival for o término da coroa melhor será a saúde 

periodontal. 

Shillingburg et al. relataram que a primeira etapa do preparo para uma coroa metalocerâmica anterior é a colocação 

de sulcos de orientação verticais em profundidade sobre as faces vestibulares e incisal com uma ponta diamantada 

tronco cônica. Os sulcos vestibulares podem ser cortados em dois grupos: um paralelo à metade gengival da face 

vestibular e outro paralelo a metade incisal dessa mesma face, esses sulcos devem ter 1.2mm de profundidade. A 

redução incisal é feita com ponta diamantada tronco-cônica de extremidade plana para que fique paralela a inclinação 

da margem incisal não preparada. A face lingual é reduzida com uma roda diamantada pequena até se obter um 

espaço livre mínimo de 0,7mm em relação aos dentes opostos. Defende-se o uso de ombros simples nas linhas de 

terminação vestibulogengivais das coroas metalocerâmicas ou com biséis estreitos. 

Enfim, para um cirurgião-dentista obter sucesso no tratamento com prótese parcial fixa, ele deve seguir um protocolo 

criterioso durante o processo de realização do preparo dental. A inabilidade do profissional ou muitas vezes a 

negligência com a realização de uma técnica correta de preparo coronário leva ao fracasso e como consequência induz 

o técnico de laboratório a também cometer falhas. 

 

Materiais e Métodos 

 

Paciente, R.A.J, sexo masculino, 47 anos, chegou a Clínica Odontológica da UNIG Itaperuna / RJ, após ter sofrido 

trauma acidental nos incisivos centrais superiores em busca de uma reabilitação estética. Depois da análise criteriosa 

através do exame clínico e radiográfico, foi estabelecido o plano de tratamento com a seguinte seqüência: 

Estabilização do meio oral: raspagem supragengival e polimento coronário; 

Fase protética inicial: feita a cimentação de Pinos de Fibra de Vidro intrarradicular; 
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Realização dos preparos protéticos para as coroas totais. Um outro fator importante é o pré- tratamento da superfície 

interna da restauração. Este varia de acordo com o material da prótese e pode ser classificado em mecânico e 

químico. O objetivo de qualquer elevação da rugosidade superficial é aumentar a adesão por retenção micromecânica; 

Confecção das coroas provisórias imediatas em resina acrílica autopolimerizável; 5- Cimentação das coroas totais 

provisórias; 

Escolha da moldeira total perfurada por tentativas; 

Escolha do material de moldagem foi o silicone por condensação; 8- Manipulação e moldagem com a base pesada do 

mesmo; 

Posicionado o fio retrator para moldagem dentro do sulco gengival, embebido com líquido hemostático; 

Remoção do fio retrator, moldagem com a base leve do silicone; 11- Confecção do modelo de trabalho em gesso tipo 

IV; 

Feita a Prova dos Casquetes Metálicos; 

Antes da cimentação realizou-se profilaxia com pasta de pedra-pomes e água nos preparos, na lavagem e na secagem 

com ar. 

Manipulação do cimento fosfato de zinco, de acordo com a orientação do fabricante; 

Finalização protética: Realizada a fixação final por cimentação das Coroas 

Metalocerâmicas. 

Devemos levar em consideração que as restaurações metalocerâmicas têm apresentado durabilidade mecânica 

notável desde sua introdução, há mais de quatro décadas. Atribui-se esse sucesso à técnica clínica e laboratorial 

estabelecida e pouco sensível. Porém sua maior desvantagem é a visualização do metal por transparência na margem 

cervical, comprometendo a estética. 

Cabe, portanto, ao clínico avaliar o caso de cada paciente e verificar se a escolha de coroas livres de metal será a 

melhor opção, sendo que as metalocerâmicas possui um custo mais baixo e neste caso devemos considerar a posição 

sócio-econômica do paciente, já que o tratamento foi realizado em clínica escola da Universidade Iguaçu – Campus V. 
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Resultados 

 

O objetivo foi restabelecer a função, através da reconstrução da guia anterior e a estética do paciente através da 

utilização de coroas metalocerâmicas, que vem sendo utilizada há décadas, com grande sucesso clínico, devido sua 

resistência e biocompatibilidade. 

 

Fig. 1 – Foto Inicial Fig. 2 – Colocação de Pinos de Fibra de Vidro 

 

Fig. 3 – Confecção dos Provisórios Fig. 4 – Preparos para coroas totais 

 

Fig. 5 – Provisórios Cimentados Fig. 6 – Fio Retrator para Moldagem 

 

Fig. 7 – Prova dos Casquetes Metálicos Fig. 8 – Cimentação das Coroas Metalocerâmicas 
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Fig. 9 – Foto Final 

 

Discussão 

 

A estética é um fator primordial na Odontologia. As restaurações ceramo-cerâmicas, por sua vez, em razão de sua alta 

capacidade de mimetizar os tecidos dentais, são a escolha de preferência de muitos profissionais e pacientes; 

contudo, ocasionalmente estas coroas falham gerando desconforto e inconvenientemente abrem questões sobre a 

efetividade desse tipo de tratamento. 

A causa principal de falha das restaurações de cerâmica pura é a fratura. A prevenção das fraturas não se limita às 

propriedades do material, mas está fortemente baseada no seguimento de protocolos clínicos e laboratoriais. A 

superfície interna é a parte mais fraca nas coroas unitárias em porcelana pura, pois se submete às maiores forças de 

tensão, o que cria rachaduras na subestrutura do casquete, eventualmente irradiando para a porcelana de cobertura e 

causando deslaminação. Atualmente, os cimentos resinosos além de preencher o espaço entre a peça protética e o 

preparo também promove integração mecânica e química do dente e da restauração. A cimentação adesiva de 

restaurações cerâmicas diretamente à estrutura dental possibilita que as cargas incididas sobre a restauração sejam 

dissipadas e transferidas ao dente. Assim, restauração e dente comportam-se como um só, aumentando sua 

resistência à fratura de ambos. As cerâmicas reforçadas são muito resistentes uma vez cimentadas adesivamente à 

estrutura dental. 

Seu sucesso clínico depende sobretudo da qualidade do preparo, com reduções e dimensões corretas. Deve-se reduzir 

a configuração anatômica de modo uniforme e observar as dimensões mínimas estipuladas. A uniformidade da 

redução dentária assegura uma camada uniforme de porcelana, melhora a resistência à fratura e aumenta a 

longevidade das coroas. 

A mútua proteção deve existir tanto nos movimentos excêntricos da mandíbula, quanto no repouso mandibular. Desta 

maneira, os dentes posteriores protegem os anteriores e os anteriores protegem os posteriores dos impactos oclusais 

(Alonso et al., 1999). 

As coroas metalocerâmicas são extremamente versáteis em suas indicações, devido ao seu potencial estético, sua 

resistência, durabilidade e relativa simplicidade (Mattos et al., 2004). Desta forma, optou-se por esse material para 

resolução do caso do paciente. A confecção de próteses parciais fixas, principalmente na região anterior, envolve uma 

gama de detalhes, desde estéticos até funcionais, que o clínico deve estar atento para que as expectativas do paciente 

sejam atendidas e a saúde do sistema estomatognático mantida. 

Atualmente no mercado temos uma diversidade de sistemas cerâmicos disponível decorrente da busca cada vez maior 

pela excelência estética na Odontologia. Cada sistema cerâmico apresenta vantagens e desvantagens quando 
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comparados, assim como apresentam indicações específicas e também suas contra-indicações. Pode-se concluir que 

cabe ao profissional avaliar a real indicação de cada sistema e aplicá-lo na sua clínica diária através dos estudos 

clínicos dos diversos sistemas cerâmicos, sempre considerando que esses novos sistemas possuem tempos de 

avaliação clínica ainda insuficientes, principalmente quando comparados a estudo clínicos mais longos das tradicionais 

coroas metalocerâmicas. Sugere-se, portanto, que a utilização desses sistemas seja feito com parcimônia, seguindo 

estritamente suas indicações, enquanto se espera por resultados de estudos clínicos de longa duração. 

 

A estética para o ser humano é um conceito amplamente subjetivo, pois está relacionada a fatores sociais, culturais e 

psicológicos que se alteram em função do tempo, dos valores da vida e da idade do individuo. Devido a isto, a 

avaliação das expectativas do paciente e o entendimento das possíveis soluções terapêuticas na odontologia são 

essenciais antes de iniciar qualquer planejamento reabilitador. 

Nos últimos anos, a crescente demanda pelas restaurações estéticas proporcionou maior desenvolvimento de novos 

sistemas cerâmicos com melhores propriedades mecânicas como óxido de alumínio e zircônia. Estes sistemas têm alta 

resistência e oferecem uma ampla possibilidade de aplicações clínicas, por exemplo, em próteses fixas unitárias, infra-

estruturas para pontes fixas e coroas sobre implantes. As cerâmicas odontológicas apresentam características 

bastante satisfatórias para um material restaurador indireto: propriedades ópticas, próximas à estrutura dental, 

favorecendo a estética, lisura de superfície contribuindo para a saúde periodontal; baixa condutibilidade térmica e 

elétrica e biocompatibilidade. 

A interação entre cirurgião-dentista, técnico em prótese dental e paciente na elaboração do planejamento reabilitador 

foram essenciais para o resultado final obtido, neste relato de caso clínico, o que deve ser um fundamento constante 

na prática clínica 

Na fase inicial do tratamento, o clínico deverá respeitar uma seqüência de etapas para obter êxito no tratamento, que 

são: conhecer os anseios e a história do paciente; realizar uma boa anamnese, radiografias, exame clínico, fotografias 

e modelos de estudo. Após esta fase deve-se informar ao paciente as possíveis opções de tratamento, e, elaborar um 

plano de tratamento para o paciente explicando o objetivo, a seqüência, a duração, os custos, as limitações, o 

prognóstico e as alternativas de tratamento. 

 

Conclusão 

 

A Odontologia tem buscado novos recursos na tentativa de aproximar o máximo possível o elemento protético das 

formas originais do órgão ou elemento dentário perdido, tanto na parte estética, quanto no seu conteúdo funcional e 

biológico. Cada dia surge no mercado odontológico materiais que visam atingir este objetivo. A metalocerâmica é 

seguramente o sistema de prótese mais utilizado nas modalidades de reabilitação oral, sendo que o restabelecimento 

dos dentes anteriores requer a atenção do profissional por estar ele trabalhando a estética, e, portanto, com as 

características do sorriso. 

Tornando importante a realização de pesquisas clínicas e laboratoriais que comprovem a eficiência dos novos sistemas 

cerâmicos e que possam contribuir ao dentista clínico apresentando-se como opções restauradoras confiáveis ao 

ponto de vista funcional e estético. 

A reabilitação protética extensa necessita de interação de diversas especialidades, para serem alcançados resultados 

satisfatórios. O sucesso de qualquer tratamento estético depende da comunicação entre paciente e profissional, e 

este deve identificar o que aquele espera do tratamento. Planejamento e investigação do caso são fundamentais a fim 
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de que o sucesso seja alcançado. Fotografias do paciente devem ser feitas, bem como modelos de estudo e 

posteriormente enceramento diagnóstico, para que juntos, paciente e dentista, cheguem ao mesmo denominador 

comum. 

Deste modo, após o relato deste caso clínico, pode-se concluir que a possibilidade de restabelecer a estética em 

indivíduos insatisfeitos com seu sorriso é possível com a realização de coroas em cerâmica metal-free, devolvendo a 

função e a estética do paciente, obtendo resultados satisfatórios tanto do paciente quanto da equipe que o 

acompanhou. 
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RESUMO 

 

Introdução: As intoxicações provocadas por drogas ocorrem com frequência em animais de companhia e, muitas 

das vezes estão relacionadas a medicamentos de uso humano. Metodologia e objetivo: trata-se de um estudo 

retrospectivo referente aos casos de intoxicações provocadas por drogas em cães atendidos em duas Clinicas 

Veterinárias no município de Itaperuna /RJ com o objetivo de avaliar a incidência de intoxicação em animais bem 

como o perfil dos animais acometidos quanto ao sexo e idade e as drogas mais frequentemente envolvidas. 

Resultados: no período avaliado (2010 a 2012) foram atendidos no total 1.963 cães, dentre os quais 270 receberam 

o diagnóstico de intoxicação provocada por fármacos (13,75% dos animais atendidos) e 1.693 receberam outros 

diagnósticos (86,25% dos cães atendidos). Dentre os animais intoxicados, 51,85% eram fêmeas e 48,15% machos. A 

média de idade no ano de 2010, somando-se machos e fêmeas, foi de 2,6 anos enquanto que no ano de 2011 foi 

2,1 anos e em 2012 foi de 3,2 anos. Os fármacos relacionados aos casos de intoxicação foram os Organofosforados 

(32,96%), seguidos pelo grupo químico das Amidinas (27,41%), pelos Carbamatos (22,59%), pelos Piretróides 

(15,19%), pelas Avermectinas (1,48%) e pelas Tetraciclinas (0,37%). Conclusões: os quadros de intoxicação em cães 

são mais frequentes em fêmeas, em animais com idade entre dois e três anos, sendo os agrotóxicos os fármacos 

mais envolvidos, em especial os organofosforados. Os resultados implicam na necessidade de orientação adequada 

aos proprietários quanto ao uso de produtos ectoparasiticidas. 

 

Palavras-chave: cães; drogas; intoxicação. 

 

Introdução 

 

Vários casos de intoxicação por drogas em cães são atendidos anualmente nas clínicas e hospitais veterinários 

brasileiros, os quais são de natureza acidental ou intencional e ocorrem principalmente no ambiente domiciliar. Os 

agentes tóxicos envolvidos são diversos tais como agrotóxicos, tanto de uso agrícola quanto de uso doméstico, 

raticidas ou mesmo medicamentos (JONES, 1990; KENNEL et al., 1996). Na maioria das vezes esses 

envenenamentos estão relacionados à imprudência de proprietários que buscam alternativas para eliminar pragas, 

mesmo com o conhecimento de que algumas práticas são ilegais ou perigosas (ASSIS et al., 2009). No entanto, a 

ocorrência se dá principalmente devido à desinformação da população quanto ao uso adequado dessas 
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substâncias, muitas vezes administradas ou utilizadas sem orientação ou acompanhamento de um Médico 

Veterinário, o que aumenta o risco de intoxicações (MEDEIROS et al., 2009). 

Dentre os praguicidas, os organofosforados e os carbamatos estão entre as principais causas de intoxicação, o que 

pode ser atribuído à alta toxicidade destes compostos, à facilidade de compra de produtos para uso agrícola, 

veterinário ou doméstico contendo estas substâncias e também à falta de fiscalização ou fiscalização inadequada 

referente ao uso de praguicidas proibidos. Cabe destacar o caso do Aldicarb (chumbinho), um carbamato de alta 

toxicidade, que é vendido e usado ilegalmente como raticida e no extermínio de animais de companhia (CASSIANO 

et al., 2010; MARLET; MAIORKA, 2010). Os carbamatos classificam-se como drogas anticolinesterásicas 

proporcionando elevações nas concentrações de acetilcolina, responsável pelos efeitos observados em casos de 

intoxicação que incluem hipotensão, bradicardia, broncoconstrição e acúmulo de líquido brônquico, incapacidade 

contrátil dos músculos respiratórios, cianose, depressão e morte por asfixia (HATCH, 1992; MELO, 2002). Os 

piretróides são os praguicidas considerados como os mais seguros do mercado por possuírem menor toxicidade aos 

mamíferos, sendo assim muito utilizados como inseticidas devido à sua estabilidade e administração tópica através 

de pulverização. Tal princípio é rapidamente absorvido por via oral, dérmica, ou respiratória. A via oral é 

considerada a mais segura em relação às outras uma vez que a substância sofre metabolismo em nível intestinal. 

Desta forma, a maioria dos casos de intoxicação por piretróides ocorre através da potencialização por outros tipos 

de praguicidas provocando intoxicações severas e irreversíveis em cães e gatos (MELO, 2002; RIGHI et al., 2008; 

MEDEIROS, 2009). Os mecanismos de ação ocorrem de duas formas: 

(1) disparos repetitivos por conta do aumento pós-potencial positivo, aumentando a frequência de abertura dos 

canais de sódio e o aumento da corrente desses íons para dentro do neurônio, despolarizando a membrana e 

envolvendo fibras nervosas motoras e sensoriais, interneurônios e terminais nervosos, causando a intoxicação do 

animal; (2) diminuição da amplitude do potencial de ação, bloqueando a atividade neural, por conta do 

prolongamento da abertura dos canais de sódio, expressando sinais clínicos sobre neurônios sensoriais (RIGHI et 

al., 2008; ROMANINI et al., 2008). 

O tráfico dessas substâncias ilegais no Brasil é tão ou mais lucrativo quanto o de entorpecentes e, além disso, em 

muitos casos ocorre adulteração do produto, que é misturado a grafite, milho moído, farinha de trigo ou areia, 

além da associação com organofosforados e anticoagulantes, agravando o quadro das intoxicações e dificultando o 

tratamento médico no caso de ingestão (FERNANDES, 2003). No caso de medicamentos, vários são considerados 

inadequados ou perigosos aos cães, tais como amitraz e ivermectina, usados para ação carrapaticida, porem estes 

em doses inadequadas, podem ocasionar a morte, devido à sensibilidade a essas substâncias (XAVIER et al., 2007.; 

MEDEIROS et al., 2009). 

Os medicamentos de uso humano são muitas das vezes utilizados nos animais sem qualquer conhecimento por 

parte dos proprietários, sendo os anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) frequentemente envolvidos nos casos 

de intoxicação em animais de companhia. Dentre tais medicamentos, o diclofenaco e o cetoprofeno são os mais 

relacionados aos acidentes em cães no Brasil, enquanto que em ouros países como Bélgica e Estados Unidos as 

intoxicações envolvem principalmente o ibuprofeno. A intoxicação nos animais de companhia explica-se pela maior 

sensibilidade dos carnívoros à ação dos AINEs, justificada pela maior absorção de tais drogas bem como pelas 

diferenças nos processos de biotransformação como, por exemplo, os felinos que não realizam a conjugação ao 

ácido glicurônico adequadamente e, ainda, diferenças na meia-vida e dose tóxica de tais medicamentos em cães e 

gatos (RIBOLDI et al., 2012). 

Este trabalho trata de um estudo retrospectivo referente aos casos de intoxicação provocada por drogas em cães 

atendidos em duas Clinicas Veterinárias no município de Itaperuna /RJ com o objetivo de avaliar a incidência de 

intoxicação em animais bem como o perfil dos animais acometidos quanto ao sexo e idade. 
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Metodologia 

 

Foram levantadas as informações obtidas nas fichas de atendimento clínico de animais atendidos em duas Clínicas 

Veterinárias localizadas no município de Itaperuna/RJ, quando foi disponibilizado um termo de autorização aos 

profissionais responsáveis para a realização da pesquisa, assegurando-se seu anonimato bem como das clínicas 

envolvidas. 

A pesquisa foi realizada no período de agosto a dezembro de 2013 quando foram avaliadas as fichas dos animais 

atendidos durante o período compreendido entre janeiro de 2010 a dezembro de 2012 e que apresentaram 

diagnóstico de intoxicação provocada por drogas confirmadas pela identificação do agente tóxico pelo proprietário 

e por meio da observação da sintomatologia manifestada pelo animal no momento do atendimento clínico. Após 

análise, as fichas de atendimento foram classificadas por substância, sexo, idade e ano de ocorrência. Os resultados 

foram avaliados através de estatística descritiva. 

 

Resultados 

 

Durante todo o período avaliado foram atendidos 1.963 cães nas clínicas Veterinárias em estudo, dentre os quais 

270 receberam o diagnóstico de intoxicação provocada por fármacos, o que equivale a 13,75% dos animais 

atendidos, e 1.693 receberam outros diagnósticos, perfazendo 86,25% dos cães atendidos (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Total de casos de intoxicações ocasionadas por drogas diagnosticadas no período de 2010 a 2012 em duas 

clínicas Veterinárias do município de Itaperuna, RJ. 
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Dentre os animais intoxicados, 140 (51,85%) eram fêmeas e 130 (48,15%) machos (Fgura 2). Ao se comparar o 

período avaliado, verificou-se que o total de intoxicações foi de 67 em 2010 (13,67% dos atendimentos), 95 em 

2011 (14% dos atendimentos) e de 108 em 2012 

(13,58% dos atendimentos), conforme figura 3. 

 

 

 

 

Figura 2. Percentual de cães com diagnóstico de intoxicações ocasionadas por drogas de acordo com o sexo. 

Figura 3. Número de casos de intoxicação por drogas/ano em cães em duas clínicas Veterinárias do município de 

Itaperuna, RJ. 
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Os fármacos relacionados ao maior número de casos de intoxicação foram os Organofosforados representando 

32,96% dos quadros de intoxicação por fármacos, seguidos pelo grupo químico das Amidinas, representados pelo 

Amitraz (com 27,41%), pelos Carbamatos (22,59%), pelos Piretróides, representados pela Cipermetrina (15,19%), 

pelas Avermectinas, representadas pela Ivermectina (1,48%) e pelas Tetraciclinas, representadas pela 

Oxitetracicilina (0,37%), de acordo com figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Fármacos envolvidos em casos de intoxicação em cães no período de 2010 a 2012 em uma clínica 

Veterinária do município de Itaperuna, RJ. 

 

A idade média dos animais intoxicados, de acordo com cada ano avaliado, variou de um a seis anos, verificada nos 

animais intoxicados no ano de 2011 pela cipermetrina e no ano de 2012 pela oxitetraciclina, respectivamente 

(Tabela 1). A média de idade no ano de 2010, somando-se machos e fêmeas, foi de 2,6 anos enquanto que no ano 

de 2011 foi 2,1 anos e em 2012 foi de 3,2 anos. 
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Tabela 1. Número de cães intoxicados pelas drogas de acordo com o sexo e a média de idade. 

 

 

Fármacos 

Casos de intoxicação 

 2010  2011   2012 

♀ ♂ Idade / 

ano ( x ) 

♀ ♂ Idade / 

ano ( x ) 

♀ ♂ Idade / 

ano ( x ) 

Organofosforados 16 07 03 19 14 02 12 21 04 

Carbamatos 09 06 04 09 13 2,8 11 13 03 

Amitraz 07 12 1,5 14 11 02 16 14 03 

Cipermetrina 05 03 02 08 06 01 10 09 02 

Ivermectina 02 - 02 01 - 06 01 - 03 

Oxitetraciclina - - - - - - - 01 06 

 

Discussão 

 

Os resultados indicaram maior ocorrência de intoxicação em fêmeas. A idade na qual se deram as intoxicações, 

apesar de alguns poucos casos ocorridos em animais mais novos ou mais velhos, foi mais frequente entre aqueles 

com idade entre dois e três anos. Estes resultados concordam parcialmente com aqueles observados por Medeiros 

et al. (2009) que estudaram os casos de intoxicação exógena de animais domésticos atendidos na Faculdade de 

Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF). Segundo os autores, as intoxicações predominaram em 

fêmeas com idade superior a 12 meses. Nesta pesquisa a idade observada foi superior, o que pode revelar um 

cuidado maior com os animais mais jovens e, até mesmo, considerando-se que os fármacos mais frequentemente 

envolvidos foram aqueles com propriedades ectoparasiticidas e de uso veterinário, um maior respeito quanto às 

orientações ao uso de tais produtos, os quais apresentam restrições quanto à aplicação em animais de porte muito 

pequeno, o que, naturalmente, envolve os animais mais jovens. Embora tenha sido observada a maior frequência 

em fêmeas, o número total de machos e fêmeas foi muito próximo. 

Quanto aos fármacos envolvidos nos quadros de intoxicação, os resultados não concordam com os de Medeiros et 

al. (2009) referentes à maior ocorrência de intoxicações provocadas por medicamentos seguidas pelos agrotóxicos, 

dentre os quais os carbamatos foram os mais observados. Na presente pesquisa os dados revelaram maior 

intoxicação pelos agrotóxicos com apenas um caso de intoxicação medicamentosa, envolvendo a oxitetraciclina, 

em uma fêmea de seis anos. Além disso, dentre os agrotóxicos, os organofosforados foram os mais envolvidos nos 

casos de intoxicação e os carbamatos ocuparam a terceira posição em ocorrência. Os organofosforados, assim 

como os demais agrotóxicos verificados nos quadros de intoxicação, fazem parte da composição da grande maioria 

dos produtos com atividade antipulgas e carrapaticida, os quais são frequentemente utilizados pelo próprio 

proprietário visando ao controle de tais parasitos em seu animal de estimação. Estudos referentes aos 
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medicamentos envolvidos na automedicação em cães revelaram que os progestágenos são os mais frequentes, 

seguidos de pomadas e antissépticos, analgésicos e antipiréticos e, em quarto lugar, os parasiticidas tópicos (SILVA 

et al., 2009). Sendo assim, tais dados corroboram com a maior probabilidade de quadros de intoxicação, devendo-

se considerar o alto grau de riscos sistêmicos de tais drogas, com efeitos em especial sobre a acetilcolinesterase, 

bem como a falta de prática dos proprietários durante o uso do produto e manejo dos animais, podendo facilitar, 

por exemplo, a lambedura durante o banho. Os efeitos podem, ainda, ser exacerbados quando a realização do 

banho se dá durante períodos muito quentes e até com exposição do animal ao sol, o que pode favorecer a 

absorção de tais agentes. 

No caso das tetraciclinas, não há relatos referentes a quadros de intoxicação, sendo mais frequente a ocorrência de 

reações adversas tais como reações cutâneas imediatas que caracterizam um quadro alérgico (SILVA et al., 2014) 

ou mesmo as reações de fotossensibilidade, relatadas também como efeitos indesejáveis de tal classe de 

antibacterianos. Os dados foram obtidos à partir das fichas dos animais observando-se o diagnóstico do Médico 

Veterinário e a maioria não apresentava os sintomas do animal, sendo assim, pode ser que o quadro diagnosticado 

como intoxicação pela oxitetraciclina tenha sido uma reação adversa. 

 

Conclusões 

 

Conforme a metodologia utilizada é possível concluir que os quadros de intoxicação em cães são mais frequentes 

em fêmeas, em animais com idade entre dois e três anos, sendo os agrotóxicos os fármacos mais envolvidos, em 

especial os organofosforados. Os resultados implicam na necessidade de orientação adequada aos proprietários 

quanto ao uso de produtos ectoparasiticidas. 
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RESUMO 

 

Sabe-se que na maioria das culturas, o cuidado do bebê é quase exclusivamente de responsabilidade da mulher, por 

causa da amamentação. Assim, na maioria das vezes o pai assume na sociedade pouca responsabilidade que ele tem 

no cuidado com o filho. Objetivo: O objetivo da pesquisa veio justificar a reflexão sobre a necessidade da família, 

fortalecendo o laço familiar no cuidado com o bebê, principalmente a participação do pai dentro desse processo. 

Metodologia: pesquisa de campo exploratória realizada após uma revisão bibliográfica que teve como objetivo 

principal avaliar o grau de comprometimento dos pais em auxiliar e participar com a mãe do período de aleitamento 

do bebê. Resultado e Conclusão: O questionário aplicado teve como foco principal investigar a participação dos pais na 

rotina do aleitamento materno e o quanto e como eles incentivam suas parceiras nessa dinâmica. A maioria, segundo 

as mães, ajuda bastante, somando um percentual bem alto de adesão de aproximadamente 90%, o que significa que a 

realidade realmente mudou pra melhor. 

Palavras chave: aleitamento materno, comportamento paterno, enfermagem. 

 

ABSTRACT 

It is known that in most cultures, the baby care is almost exclusively the responsibility of women, because 

breastfeeding. Thus, in most cases the father assumes little responsibility in society that it has in caring for the child. 

Objective: The objective of the research came justify the consideration of the need of the family, strengthening the 

family bond in caring for the baby, especially the participation of the father in this process. Methodology: exploratory 

field research conducted after a literature review that aimed to assess the level of parental commitment to assist and 

participate with the mother of the baby breast-feeding. Results and Conclusion: The questionnaire focused primarily 

on investigating the involvement of parents in the routine of breastfeeding and how much and how they encourage 

their partners in this dynamic. Most, according to the mothers, helps a lot, adding a very high percentage of 

membership of approximately 90%, which means that reality has really changed for the better. 

 

Keywords: breastfeeding, parental behavior, nursing 
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Introdução 

 

De acordo com estudos de Chemin, 2007, foi destacado que o índice da amamentação tem reduzido muito nos 

últimos tempos, devido ao fato das mulheres terem a necessidade de contribuir para o sustento da família, tornando 

mais fácil a divulgação e os substitutos do leite materno e de alimentos desnecessários nos primeiros meses de vida 

do bebê. Assim, torna mais fácil o aumento da mortalidade infantil por infecção respiratória, alergias, diabete, 

doenças crônicas, obesidade, nutrição desequilibrada, entre outros fatores (CHEMIN, 2007). 

Sabe-se que na maioria das culturas, o cuidado do bebê é quase exclusivamente de responsabilidade da mulher, por 

causa da amamentação. Assim, na maioria das vezes o pai assume na sociedade pouca responsabilidade que ele tem 

no cuidado com o filho. Segundo Carvalho (2003), assumir uma responsabilidade dividida entre os pais para os 

cuidados e apoio com o bebê e com a mãe nas primeiras semanas de vida é essencial. 

Os estudos nas décadas de 1960 e 1970 relatam que o pai tem sua participação excluída quanto à responsabilidade da 

mãe no sucesso ou fracasso do desenvolvimento dos filhos. Acreditava-se que uma maternidade sadia, era a chave 

para o bom desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança (BRONSTEIN, 1988). 

Nas décadas seguintes, notou-se que vem sendo construída a identidade do homem como pai ao exercer sua função 

no meio familiar e social, pelos profissionais da saúde qualificados através de orientações, mostrando a real 

participação do pai, de um homem mais presente nas atividades diárias com o bebê (GIULLIANO, 2000). 

Giulliano (2000) afirma ainda que os pais, na maioria das vezes, se sentem excluídos no exercício de amamentação, 

pois eles não amamentam seus filhos, fazendo-os pensar que por esse sentido, sua participação no processo de 

amamentar seja de exclusão. Entretanto, os profissionais de enfermagem podem tornar esse pensamento esquecido, 

tornando mais presente a participação do pai quanto ao apoio prestado à esposa e nos cuidados com o bebê, através 

de um trabalho de conscientização e educação em saúde. 

O objetivo da pesquisa veio justificar a reflexão sobre a necessidade da família, fortalecendo o laço familiar no cuidado 

com o bebê, principalmente a participação do pai dentro desse processo. Desta forma, esse estudo veio para mostrar 

aos pais a importância da participação dos mesmos e para que assumam sua responsabilidade dentro dos cuidados 

com o bebê, uma vez que a presença do pai no processo de aleitamento materno é importante como agente 

estimulador da prática, talvez sendo a fonte mais importante que a mulher recebe durante o período de 

amamentação. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa de campo exploratória realizada após uma revisão bibliográfica que teve 

como objetivo principal avaliar o grau de comprometimento dos pais em auxiliar e participar com a mãe do período de 

aleitamento do bebê, com a mãe-mulher e orientar o pai a sua real importância. Minayo (1994) e Triviños (1987) ao 

discorrerem sobre as abordagens qualitativas e quantitativas não são antagônicas, e sim complementares sendo 

possível uma interlocução entre ambas. Ressaltam ainda, que o que caracteriza a diferença entre as mesmas é a 

natureza dos dados coletados. 
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Materiais e Métodos 

 

Esta pesquisa de campo qualitativa e quantitativa, exploratória, realizada após uma revisão bibliográfica que teve 

como objetivo principal avaliar o grau de comprometimento do pai em auxiliar e participar com a mãe no período de 

aleitamento materno. 

A amostra foi composta por 40 mulheres residentes no Município de Miracema no Estado do Rio de Janeiro durante os 

meses de abril e maio de 2013. 

O instrumento utilizado para a pesquisa, foi um questionário, estruturado não disfarçado composto por perguntas 

fechadas (sim/não) construído com 9 perguntas referentes a questão proposta. 

 

Resultados 

 

Para melhor visualização e compreensão dos resultados, foram construídas dois gráficos sendo o primeiro referente 

ao número de filhos que as mulheres entrevistadas tinham e o segundo sobre o tempo de amamentação e uma tabela 

sobre a participação do pai durante o período de amamentação. 

 

 

Gráfico 1: Perfil das Mulheres Entrevistadas. 
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Gráfico 2: Respostas referentes ao tempo de amamentação. 

 

Tais dados foram construídos para mostrar que as mulheres que amamentaram, afirmaram, durante a entrevista, a 

participação do pai neste período, facilitando assim, a interpretação dos mesmos. 
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Os resultados foram analisados da seguinte forma Das mulheres entrevistadas, 70% delas amamentaram seus bebês 

num período maior de 6 meses, mais do que a estimativa do MS e OMS. Destas 50% tem mais de um filho. 

Mais de 50% das mulheres responderam que ter mais de um filho atrapalha a ajuda que podem receber dos pais no 

período de amamentação do recém-nascido e cerca de 90% dos pais são participativos no processo de amamentação 

e nas questões que envolvem este ato; 

Todos os pais ajudam as mães de uma forma ou de outra para proporcionar algum tipo de tempo ou bem-estar 

durante o aleitamento, variando entre 12% tarefas domésticas, 15% atenção com outros filhos, 31% atenção a própria 

mãe, 21% ajudando com o bebê ou 33% incentivando a amamentação. 

Das entrevistadas 70% disseram que SIM, seus companheiros são compreensivos e as respeitam nos momentos de 

cansaço e aproximadamente 80% ajuda a noite com o bebê. 

Em relação a compreensão dos maridos e relação a falta de interesse sexual de suas mulheres o cenário muda um 

pouco, visto que, são um pouco menos compreensivos, tendo um resultado de praticamente 40% para cada resposta. 

Na questão relativa aos elogios e incentivos quanto a aparência que os maridos fazem as esposas e mães, os 

percentuais também ficaram bem próximos, demonstrando que eles não estão atentos ou não julgam importante por 

ser um momento do bebê, pois, mais de 60% não fazem elogios. 

Discussão 

São inúmeros os benefícios que a prática do aleitamento materno oferece tanto para o crescimento e 

desenvolvimento de lactentes, como para a mãe, para a criança e sua família, principalmente do ponto de vista 

biológico e psicossocial. Atualmente, o aleitamento materno exclusivo é recomendado por um período de seis meses. 

Posteriormente, a criança deve receber alimentos complementares, estendendo a amamentação por pelo menos dois 

anos, desde que a mãe e criança o desejem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

O crescimento da espécie humana contou com a amamentação em 99,9% da sua existência. Portanto, parece razoável 

afirmar que ela, sob o ponto de vista genético, está programada para receber os benefícios do leite humano e do ato 

de amamentar no inicio da vida. 

Amamentar é muito mais do que alimentar a criança. Envolve uma interação complexa, multifatorial, entre duas 

pessoas, que interfere no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua 

fisiologia e do seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Envolve também aspectos relacionados à saúde física e 

psíquica da mãe. 

A espécie humana é a única entre os mamíferos em que a amamentação, além de ser biologicamente determinada, é 

condicionada por fatores socioculturais. Em função disso, o aleitamento materno deixou de ser uma prática universal, 

gerando muitas vezes divergências entre a expectativa biológica da espécie e da cultura. Algumas consequências dessa 

divergência já puderam ser observadas, como desnutrição e alta mortalidade infantil, sobretudo em áreas menos 

desenvolvidas. Porém, as consequências em longo prazo ainda não são totalmente conhecidas, já que transformações 

genéticas não ocorrem com a rapidez de mudanças culturais (GIUGLIANI, 2000). 

Todas as vantagens tornam o leite humano o produto ideal para alimentar crianças desde o seu nascimento ate pelo 

menos o sexto mês de vida (CTENAS e VITOLO, 1999). Assim, o Ministério da Saúde (2000) recomenda o aleitamento 

materno exclusivo, devendo mantê-la associada aos alimentos complementares ate os 2 anos de idade. O leite 

materno contém todas as necessidades que o bebê precisa inclusive água, mesmo em climas muito quentes, até 

porque há 87% de água no leite materno. Assim, a oferta de chás, sucos e água é contra indicada e pode prejudicar a 

sucção do bebê, fazendo com que ele adquira menos leite, pois o volume desses líquidos irá substituí-lo. 
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Além disso, a oferta desses líquidos aumenta a chance do bebê adoecer, por serem veículos de contaminação. E a 

oferta dos líquidos em chuquinha e mamadeira faz com que o bebê engula ar propiciando desconforto abdominal pela 

formação de gases e consequentemente, cólicas. Além de gerar confusão de bicos, dificultando a pega correta da 

mama e aumentando os riscos de problemas ortodônticos e fonoaudiólogos, já que a amamentação é considerada um 

exercício fisiológico para o desenvolvimento adequado dos dentes, da respiração nasal e dos músculos faciais. 

Segundo Krause (2002), os lactentes que são apresentados a mamilos artificiais nas primeiras semanas de vida são os 

mais susceptíveis à ―confusão dos mamilos‖. Deste modo, o autor sugere que deve-se evitar mamadeiras 

complementares ate que o suprimento do leite materno esteja estabelecido, geralmente em torno de 3 a 4 semanas. 

Ultimamente o índice de amamentação tem reduzido devido ao fato da necessidade da mulher contribuir para o 

sustento da família, as atividades fora do lar e a divulgação de substitutos do leite materno e de alimentos para 

crianças (CHEMIN, 2007). 

Estudos a cerca do tema mostram que as principais dificuldades referidas pelas mães em iniciar a amamentação são 

fissuras e rachaduras no mamilo. Em países desenvolvidos, as mulheres com melhor condição socioeconômica tendem 

a amamentar mais, pois devido ao seu maior grau de escolaridade valorizam mais o aleitamento, já em países em 

desenvolvimento ocorre o inverso. 

Atribui-se a essa prática a prevenção de mais de 6 milhões de mortes em crianças menores de 12 meses a cada ano, se 

a amamentação sadia fosse praticada universalmente, mais de 2 milhões de mortes seriam evitadas (CHEMIN, 2007). 

O desejo materno de amamentar ou não, deve ser compreendido e respeitado. Apesar dos benefícios do aleitamento, 

deve-se aceitar a escolha, informada e consciente, da mãe pela não amamentação. O direito da mulher de amamentar 

deve ser apoiado, especialmente quando ela tem um trabalho remunerado e precisa conhecer a legislação trabalhista 

que a protege quanto a maternidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Para que, a mulher que trabalha seja afastada de seu emprego sem que ela o perca, foi criada a Licença maternidade 

ou licença-gestante, que é um benefício de caráter previdenciário garantido pela Lei 11770/2008, artigo 7º, inciso XVIII 

da Constituição Brasileira, que consiste em conceder à mulher que deu à luz licença remunerada de 120 dias. Os 

homens, como as mulheres, também tem o direito de estar com seu filho quando ele nasce, a chamada Licença 

Paternidade, que permite que o pai permaneça com seu filho recém-nascido por 5 dias, apesar de haver no congresso 

projetos de lei para expandir a licença paternidade para 15 ou 30 dias. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001) e o Ministério da Saúde (MS), o aleitamento materno é exclusivo 

nos seis primeiros meses de vida do bebê, pois ele contém todas as necessidades que o bebê precisa para o seu 

crescimento e desenvolvimento. São inúmeros os benefícios que o aleitamento materno oferece para lactentes, para 

mãe, criança e família do ponto de vista biológico e psicossocial (BRASIL, 2009). 

O profissional de saúde acredita que a visão das mulheres sobre o amamentar é construída em experiências de 

amamentação vivenciadas por ela própria ou captadas em seu contato social com outras mulheres, bem como aquelas 

experiências que fazem parte do seu contexto familiar, que o profissional interpreta como potencialmente positivas 

ou negativas (SILVA, 2001). 

É importante ressaltar que o profissional de saúde deve apoiar e incentivar a lactante a por em prática o aleitamento 

materno, preparando-a psicologicamente, informando-a sobre a fisiologia da lactação, seus benefícios, como cuidar 

das mamas, o posicionamento dela e do bebê 
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durante a amamentação, sendo que este preparo deve ser iniciado durante o pré-natal (KING, 2001). 

Existem várias formas pelas quais o profissional atuante na área de saúde pode ajudar a mãe no processo de 

aleitamento, que podem incluir: (1) difundindo a ideia que qualquer mulher tem condições de amamentar e o leite 

que produz é tudo que seu filho necessita nos 6 primeiros meses de vida como alimento adequado tanto em 

quantidade quanto em qualidade; (2) propagar que a mãe seja sempre elogiada em relação aos cuidados que tem para 

com seu bebê, sempre atentando para os métodos corretos; (3) deixando sempre claro a mãe que suas dúvidas — se 

por acaso tiver dúvida em relação a qual decisão tomar — deve e pode sempre se dividida com a equipe que a assiste 

com franqueza e tranquilidade. (4) passar tranquilidade a mãe de poder sempre contar com a ajuda no caso de 

problemas, dando força a nutriz que não desista de amamentar. Por todas essas razões e muitas outras, já houve 

estudos avaliando a importância do profissional de saúde no período de aleitamento materno (ARANTES, 1994 e KING, 

2001). 

Diante do exposto, quando o profissional de saúde, considera a experiência de vida da mãe como uma influência 

importante no momento de decidir amamentar e na condução dessa prática, ele está disposto a dividir seus 

conhecimentos com a família e construir uma rede social para ajudar a mãe-nutriz a superar os obstáculos e viver 

plenamente o aleitamento materno (SILVA, 2001). 

É de imensa importância a atenção à nutriz com base no acolhimento e na formação de vínculo entre profissionais de 

saúde e lactantes, buscando conhecer o cenário socioeconômico cultural aonde se inserem, aumentando, desta 

forma, a maneira de entender dos profissionais de saúde a respeito do ato de amamentar e suas consequências, 

tornando a intervenção mais eficaz, incentivando, apoiando e promovendo o aleitamento materno (FRACOLLI, 2003). 

A representação da figura paterna é fundamental na formação, no desenvolvimento e construção moral, social, 

emocional e psicológico da criança. A presença paterna faz parte da estrutura emocional para nos tornarmos pessoas 

sadias e maduras. 

Assim, quanto mais fortes forem os laços afetivos obtidos entre pai e filho (a) na gravidez, melhor será o 

desenvolvimento da paternidade e do vínculo pai-filho(a) na vida fora do útero, sendo o estabelecimento desses laços, 

nos primeiros estágios de vida, a chave para reviver a instituição da paternidade. Fisiologicamente somente as 

mulheres podem gerar filhos, porém os homens também participam desse processo de produção de vida. 

Estar presente ao parto é também uma forma dos homens se sentirem incluídos no processo de geração da vida que 

se passa no corpo da mulher e reforça o interesse e o afeto do pai, propiciando uma continuidade do processo que 

iniciou com a fecundação e culmina com a paternidade estabelecendo vínculos futuros de assistência e afeto, tanto 

em relação ao bebê, quanto com a sua mãe. Após nascimento, o filho passa a ser representado como vida concreta, 

confirmada pela possibilidade de tê-lo nos braços, fato marcado pela emoção ao mesmo tempo em que remete a 

deveres e responsabilidades implícitas na geração de um filho. 

O bebê já nasce com incríveis capacidades de percepção, de integração de suas percepções e de relacionamento. Ele 

nasce de olhos abertos, conhece a mãe pelo cheiro e é capaz de sugar imediatamente, se colocado ao seio (SILVEIRA, 

2004). 

Sabe-se que para se ter uma população saudável faz-se necessário uma boa alimentação, que esta depende, não só do 

acesso a uma alimentação adequada, mas também da assistência do profissional de saúde, sobretudo, da educação da 

população. E a educação da alimentação inicia- se muito precocemente, nos primeiros meses de vida do bebê quando 

inicia a formação de hábitos alimentares, com o intuito de promover uma geração futura mais saudável. Para isso o 
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profissional de saúde deve conhecer e abordar às pessoas que estão ao redor da criança, não somente a mãe, mas o 

pai da criança também (SILVEIRA, 2004). 

Como já mencionado antes, a introdução precoce de água, sucos, chás, além de outros tipos de leite são 

desnecessários para hidratação e suplementação do bebê nos primeiros seis meses de vida e elevam o risco de morbi-

mortalidade infantil por infecções e não promovem melhoria no ganho ponderal, além de interferir na absorção de 

nutrientes como ferro e zinco. 

Pensava-se que nos primeiros meses o bebê só se relacionava com a mãe e dela dependia a satisfação de suas 

necessidades básicas de sobrevivência física e emocional. No entanto, sobretudo a partir da década de 80, as 

pesquisas e a observação refinada do comportamento dos recém-nascidos no contexto familiar mostram que desde os 

primeiros dias há também a percepção do pai. Portanto, o pai entra muito mais cedo na vida da criança do que se 

costumava supor. É importante que ele participe dos cuidados do filho, para construir um vínculo sólido com o bebê, o 

vínculo pai-filho(a), influenciando qualitativamente o desenvolvimento emocional mais saudável, minimizando 

possíveis rivalidades, somatizações e regressões. 

O pai pode exercer grande influência, positiva ou negativa, tanto na maternidade, quanto na lactação. As relações e 

tensões entre paternidade e lactação podem ser origem de novos conflitos entre marido e mulher, facilitando a 

emergência de problemas antigos mal resolvidos, devido ao sentimento de carência de afeto por parte da 

companheira sentida pelo homem, bem como o sentimento de ciúme, competição, rivalidade dele para com o filho; 

de outro modo, é também fator de aproximação do casal (BRITO E OLIVEIRA, 2006). 

Segundo Susin (2004), durante a lactação, alguns homens identificam sua esposa como sua mãe, o que pode interferir 

na relação sexual. Além disso, as modificações corporais decorrentes da gravidez podem levar à diminuição do 

interesse sexual ou mesmo o afastamento do casal. Ainda, após o nascimento da criança, o marido deixa de ver o 

corpo da mulher como seu  somente  —  a  presença  do  leite  materno  serve  de  ―sinal‖  que  o  seio  de  sua  

mulher  agora pertence ao seu filho. 

Além disso, algumas dificuldades maternas durante o aleitamento materno podem estar relacionadas, direta ou 

indiretamente, com o pai da criança, principalmente quando ele apresenta um sentimento de repulsa frente à 

amamentação (SUSIN, 2005). 

Para Winnicott, (1997) o pai seria vivido pela criança como se fosse outra mãe, não tendo reconhecido como uma 

pessoa de outro sexo. O modelo do relacionamento inicial com o bebê seria o modelo materno mesmo que 

desempenhado pelo pai. Tal fator está relacionado à valorização do vínculo materno na formação da personalidade da 

criança, baseada num modelo de família em que cabia à mulher a exclusividade dos cuidados com os bebês, e numa 

compreensão das origens do amor na satisfação das necessidades da nutrição. Desta maneira, a relação com a mãe foi 

vista como o objeto amoroso mais forte e o protótipo de todas as relações amorosas posteriores. 

No entanto, pode-se considerar que o vínculo precoce entre os pais e os bebês propiciado pelo maior convívio dos 

homens com seus filhos pode oferecer aos recém-nascidos, experiências precoces de contato amoroso com o corpo 

do pai. Essa possibilidade de contato amoroso precoce com os pais é importante na construção de identidade de 

meninas e meninos. 

É importante admitir o grau e a intensidade de amor que o pai pode dedicar ao filho, sendo-lhe permitido explorar 

seus sentimentos, elevando a paternidade a um plano superior ao de mantenedor. 

A amamentação é uma atividade vital para um relacionar-se emergente por muitas razões, sendo uma das primeiras 

atividades sociais recorrentes importantes durante a qual o bebê passa por vários estados, incluindo a inatividade 

alerta. 
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Assim, o desenvolvimento infantil é um processo que vai desde a concepção, envolvendo vários aspectos, indo desde 

o crescimento físico, passando pela maturação neurológica, comportamental, cognitiva, social e afetiva da criança. 

A primeira condição para que uma criança se desenvolva bem é o afeto. A falta de afeto, de amor nos primeiros anos 

de vida pode deixar marcas definitivas no desenvolvimento da criança, constituindo-se em um dos riscos mais 

importantes para o seu desenvolvimento. 

A família, deste modo, tem dupla função: a primeira constitui satisfação de necessidades básicas como alimentação, 

calor, abrigo e proteção; e a segunda função de proporcionar um ambiente no qual possa desenvolver ao máximo suas 

capacidades físicas, mentais e sociais; sendo necessária uma atmosfera de afeição e segurança. 

O conhecimento sobre o aleitamento materno leva o pai a exercer maior influência sobre a vontade da mulher em 

amamentar. Observa-se que o ato de cuidar das crianças exige dos pais maior proximidade física de seus filhos 

tornando-os mais sensíveis, mais afetuosos e favorecendo a interação pessoal entre ambos. 

Estar próximo do filho e assumir as tarefas de cuidá-lo não se coloca mais como uma atribuição naturalmente confiada 

às mães. Esse contato direto através dos cuidados com os filhos faz com os que os pais sentam-se atraídos pela: troca 

de carinho entre pai e filho, pelo prazer de acompanhar o desenvolvimento da criança, o prazer de estar junto à 

criança, à comunicação entre ambos, a sensação das obrigações e responsabilidades paternas cumpridas e a 

percepção das respostas das crianças na interação pai-filho. 

 

Conclusão 

 

As equipes de saúde estão a cada dia que passa se ocupando e preocupando mais e mais com o assunto do 

aleitamento materno. Depois dos dados levantados aqui nessa pesquisa bibliográfica, podemos perceber que apesar 

de muitos avanços é preciso ainda se investir no aprimoramento e conscientização na prática dos profissionais. Entre 

eles estariam os que lidam na ponta, diretamente com as nutrizes, seus bebês e os pais, dentre esses enfermeiro, em 

ações educativas voltadas não somente para a mãe, mas também para o casal. 

Todos os estudos pesquisados demonstraram a importância de se construir à imagem do pai que até alguns anos se 

conhecia e obter um pai participativo, próximo à criança e da família. Esse papel está designado aos pais, profissionais 

da saúde e sociedade, que juntos podem e estão mudando essa realidade. Contudo, através da pesquisa de campo 

realizada juntamente a esta revisão bibliográfica pudemos observar que apesar do grande mito que ainda cerca o ato 

de amamentar, pode-se notar que mesmo por períodos reduzidos as mães estão procurando manter esse vínculo com 

seu bebê e procuram amamentar mesmo por 30 dias. 

O questionário aplicado teve como foco principal investigar a participação dos pais na rotina do aleitamento materno 

e o quanto e como eles incentivam suas parceiras nessa dinâmica. A maioria, segundo as mães, ajuda bastante, 

somando um percentual bem alto de adesão de aproximadamente 90%, o que significa que a realidade realmente 

mudou pra melhor. 

Assim, sendo, o destaque para inclusão do pai, dando-lhe orientação e coragem para atuar participativamente das 

tarefas de suporte a sua esposa e de pai-cuidador do bebê, é eficaz e deve continuar fazendo parte dos cuidados de 

saúde no puerpério. Contudo, que fique claro, que tal função não começará somente na época do aleitamento e sim 

no início das consultas de pré- natal, nascimento, infância e durante sua vida a partir daí. Porque também foi 

observado que o fato de haver mais crianças em casa pode interferir no processo de amamentação desse novo bebê 

que chegou e nisso o pai também pode ajudar muito, como foi visto também na pesquisa. 
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Essas mudanças de atitude, certamente, trarão novas formas de ver a relação familiar e mudanças nas concepções e, 

também na maneira que os pais entendem sua parte no cuidado dos filhos e também de sua esposa. Tal exercício que 

dará a esse pai a chance de envolver nesse momento único abrirá um caminho de apoio, incentivo e promoção do 

aleitamento, elevando seus índices e melhorando muito a saúde das crianças que se tornarão os pais e mães 

conscientes de amanhã. 
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RESUMO 

O presente estudo se trata de uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo, realizado no mês de outubro de 

2013, nos Municípios de Itaocara-RJ e Trajano de Moraes- RJ, com o objetivo de analisar a qualidade do serviço 

prestado pela Assistência Farmacêutica a âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), através do HÓRUS - Sistema 

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, avaliando as possíveis dificuldades para implantação do sistema, 

assim como suas vantagens, desvantagens e a relação entre o antes e depois do HÓRUS. Os resultados apontaram que 

as maiores dificuldades se encontram no que diz respeito à necessidade de ampliação do local de trabalho, a 

dificuldade em qualificar os funcionários, que em sua maioria não tem afinidade qualquer com o computador além da 

precisão de mais recursos humanos que nem sempre é possível ao município. Foi constatado que a maior dificuldade 

do Sistema é o fato de ser um sistema On-line, não permitindo que ele funcione em localidades de difícil acesso a 

internet e que em qualquer problema de conexão, seja no provedor local quanto no provedor de Brasília acarreta no 

não atendimento do usuário naquele momento. Relatou-se que a maior vantagem desse Sistema foi um maior 

controle de estoque, a realização de compras sem desperdícios, domínio dos prazos de validade e da dispensação. 

Palavras chave: Assistência Farmacêutica, SUS, Hórus. 

 

ABSTRACT 

the horus system: the pharmaceutical care in the sus 

This study is a qualitative and quantitative research, conducted in October 2013, in the municipalities of Itaocara-RJ 

and Trajan's Moraes- RJ, in order to analyze the quality of service provided by the Pharmaceutical Care scope the 

Unified Health System (SUS) through the HORUS - National System of the Pharmaceutical Care Management, 

evaluating the possible difficulties for system deployment, as well as their advantages, disadvantages and the 

relationship between before and after the HORUS. The results showed that the greatest difficulties are with regard to 

the need to expand the workplace, the difficulty in qualifying employees, who mostly has no affinity whatsoever with 

the computer in addition to the precision of more human resources that not always Can the municipality. It was found 

that the more difficult the system is the fact that an on-line system, not allowing it to work in places of difficult access 

to internet and that any connection problem, either in the local provider as in Brasilia provider carries on User not care 

at that moment. It reported that the biggest advantage of this system was greater inventory control, making 

purchases without waste, field of validity periods and dispensation. 

 

Keywords: Pharmaceutical Care, SUS, Horus. 
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Introdução 

 

Considerando a Assistência Farmacêutica (AF) um conjunto de processos primordiais à promoção, proteção e 

recuperação da saúde biopsicossocial do indivíduo em que o acesso aos medicamentos e seu uso racional são 

indispensáveis a atenção básica. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) uma linha da Atenção Primária em Saúde (APS) é a porta de entrada prioritária 

que tem um dos seus fundamentos: possibilitar o acesso universal e continuo a serviços de saúdede qualidade, 

reafirmando os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS) – universalização, equidade, descentralização, 

integralidade e participação da comunidade – mediante o cadastramento e a vinculação dos usuários, consolidando 

um novo redirecionamento da atenção à saúde em todo o país. 

Em políticas públicas eficazes para assistência farmacêutica, o Governo Federalelaborou o Programa HÓRUS: Sistema 

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, que tem por objetivo contribuir para a qualificação da gestão da AF, 

promovendo melhoria do atendimento nos serviços e a qualidade de vida dos usuários.(PORTAL SAÚDE, 2010) 

Diante deste enfoque considerou-se como objeto de estudo a identificação das dificuldades para difusão da 

Assistência Farmacêutica promovida pelo Programa HÓRUS, em que se levantou a seguinte questão problema: A 

realização de uma analise qualitativa e quantitativa dos municípios/entidades executoras do Programa, identificando 

eventuais dificuldades desde sua adesão, implantação e a falta de recursos necessários ao bom atendimento dos 

usuários. 

De modo a orientar o objetivo deste estudo, em que se procura identificar os profissionais que estão administrando o 

HÓRUS; reconhecer os eventuais problemas que conferem falha ao programa e difundir a Assistência Farmacêutica no 

SUS. 

A linha desse estudo baseia-se em pesquisas bibliográfica de caráter qualitativo com recursos oriundos do site do 

Ministério da Saúde com o intuito de identificar alguns municípios de Estado do Rio de Janeiro adeptos ao Sistema 

HÓRUS de Assistência Farmacêutica e realizar visitas de campo as unidades das Secretarias Municipais de Saúde do 

Noroeste Fluminense gerando dados quantitativos, cujos resultados levam a observância de eventuais problemas e a 

proposta de solução. 

 

A Assistência Farmacêutica 

 

A Assistência Farmacêutica (AF) congrega um conjunto de processos indispensáveis à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, promovendo o acesso aos medicamentos e seu uso racional. Essas ações incidem na promoção 

de pesquisas, no desenvolvimento, produção, seleção, aquisição, distribuição e orientação quanto ao uso correto de 

medicamentos, sendo esta uma atividade especifica do farmacêutico (ARAUJO et al, 2008). A AF é definida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como um grupo de serviços e atividades relacionados com o medicamento, 

designados a amparar as ações da saúde que demanda a comunidade, estes devem ser realizada por meio da entrega 

ágil e adequada dos medicamentos a pacientes hospitalizados e ambulatoriais, garantindo os discernimentos de 

qualidade na farmacoterapia (OLIVEIRA; OSÓRIO-DE-CASTRO, 2008). 

De acordo com Araújo (2013), o predicado do uso de medicamentos está inteiramente relacionado com a qualidade 

do serviço de saúde e aos subsídios para sua avaliação, sendo caracterizado como serviço de boa qualidade o qual 
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cumpre com os requisitos instituídos de acordo com os recursos disponíveis, obtendo assim o bem estar dos usuários 

com o mínimo possível de risco a saúde destes. A qualidade da atenção à saúde é qualificada pelo nível de capacidade 

do profissional, como os recursos são utilizados, pelos riscos a que são expostos aos pacientes, pelo contentamento do 

usuário e seu resultado adequado a saúde. Sendo a Assistência Farmacêutica uma área extensa composta por, pelo 

menos, duas subáreas diferentes, mas que se completam, uma é arrolada a garantia do acesso e a outra a utilização 

correta do medicamento. 

A relação direta do profissional farmacêutico com o paciente é considerada o ponto mais importante no trabalho do 

profissional, sendo ele possuidor excepcional da ciência sobre os medicamentos. Na presença dessa prática seria 

cumprido o regime medicamentoso prescrito corretamente, contribuindo para que não houvesse falhas no 

tratamento, já que as falhas no tratamento medicamentoso é uma das causas de agravos na qualidade de vida do 

usuário, aumentando também os custos para o sistema de saúde (PORTAL SAÚDE,2010). 

 

O Sistema HÓRUS como instrumento de Assistência Farmacêutica 

 

O Ministério da Saúde disponibiliza um Sistema de Assistência Farmacêutica, o HÓRUS, que é um Sistema Nacional de 

Assistência Farmacêutica que permite aos municípios o acompanhamento individual e em tempo real, com controle 

da distribuição e do estoque dos medicamentos (PORTAL SAÚDE, 2010). 

O Sistema é uma ferramenta que auxilia os pacientes no agendamento para retirada dos remédios, melhorando assim 

o controle dos estoques e possibilitando aos pacientes o acesso a melhores informações, trazendo a estes mais 

segurança, porque os medicamentos serão dispensados nas dose e em data certas. O Sistema proporciona também o 

controle dos estoques e de gastos, fazendo com que se adquira apenas aqueles fármacos e insumos que são 

realmente necessários para aquele município (PORTAL SAÚDE, 2010). 

O Sistema HÓRUS foi definido pelo Ministério da Saúde como ―O olhar da  gestão da Assistência Farmacêutica‖. Ele 

compreende informações sobre estabelecimentos de saúde, setores envolvidos na dispensação de medicamentos, 

características dos usuários de medicamentos do SUS, locais de armazenamento e origem das prescrições. Ele é 

integrado ao Cadastro Nacional de Saúde (Cartão do Sistema Único de Saúde), admitindo a importação de dados do 

SUS, estão integrados também o Banco de dados das agências da Empresa de Correios e Telégrafos e ao Conselho 

Federal de Medicina, o que contribui não só com a atualização do cadastro do usuário como também para o 

cadastramento do prescritor. É possível ainda, o registro de medicamentos de controle especial, devido a uma 

parceria com a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (COSTA e NASCIMENTO, 2012). 

O Ministério da Saúde (2010), ampliou a Atenção à saúde por meio do Sistema HÓRUS que é dividido em três 

componentes da Assistência Farmacêutica: o HÓRUS-Básico, o HÓRUS- Especializado, o HÓRUS-Estratégico, além do 

componente indígena, o HÓRUS-Indígena. Embora seja distinguido por perfil de acesso para cada componente, é um 

Sistema único que tem como característica ser um instrumento que permita a gestão dos dados dos usuários do SUS 

de forma unificada, independente do componente em que o usuário foi atendido (PORTAL SAÚDE, 2010). 

O HÓRUS-Básico (Componente Básico da Assistência Farmacêutica) permite o registro do fluxo de medicamentos e 

insumos em toda a rede de saúde municipal, assim como entre estados e municípios, compreendendo as regionais 

estaduais de saúde. Tem por objetivo qualificar a gestão e execução do elemento Básico da Assistência Farmacêutica 

(PORTAL SAÚDE,2012). 
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O HÓRUS-Especializado (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) permite o registro do fluxo de 

medicamentos em toda a rede estadual, possibilitando consulta aos usuários do HÓRUS-Básico, cálculo das doses de 

ataque para os medicamentos com regime posológico diferenciado; parametrização de todos os critérios dos 

Protocolos Clínicos e diretrizes Terapêuticas, facilitando a avaliação das solicitações, entre outros. Seu objetivo é 

qualificar a gestão e execução do componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ibidem,2012). 

O HÓRUS-Estratégico (Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica) permite a execução e/ou 

acompanhamento de ações da gestão da AF dos medicamentos do componente Estratégico, cujo financiamento e 

fornecimento são de dolo da esfera federal. Iniciou-se com os Programas Nacionais de Controle da Tuberculose e 

Hanseníase e encontra-se em fase de arrolamento dos requisitos e definição das regras de negócio para 

posteriormente atender aos demais programas do componente tais como: malária, Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência Humana(DST/AIDS), leishmaniose, doença de chagas, esquistossomose, 

cólera, outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; alimentação e nutrição, tabagismo, sangue e 

hemoderivados, imunobiológicos) (Ibidem,2012). 

O HÓRUS-Indígena (Componente Indígena da Assistência Farmacêutica) foi desenvolvido o módulo do HÓRUS para 

gerir a Assistência. O componente se adéqua aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), polos-base, Casas de 

Saúde do Índio (CASAI) e demais unidades de distribuição e dispensação de medicamentos do Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena (SASISUS),tornando possível assim o registro de entradas, saídas e fluxo de medicamentos na rede 

de saúde indígena colaborando para o planejamento, monitoramento, avaliação e execução das ações da Assistência 

Farmacêutica, visando ampliar o acesso da população indígena aos medicamentos essenciais (PORTAL SAÚDE, 2012). 

 

Relação dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro que participaram da capacitação do Sistema HÓRUS. 

 

Para a adesão ao Sistema o município realizar um cadastro sendo que as inscrições são apertas em períodos regulares 

e se deve cumprir as quatro fases do HÓRUS para o seu funcionamento (PORTAL SAÚDE, 2013). 

A primeira fase corresponde ao cadastro de adesão, que se trata de um questionário a respeito da gestão dos serviços 

de saúde e da assistência farmacêutica, que tem como objetivo identificar o interesse em aderir ao Sistema e 

reconhecer as características dos municípios, estados e entidades (Ibidem, 2013). 

A segunda fase se trata de um termo de adesão, um documento pelo qual se formaliza a adesão ao HÓRUS, devendo 

ser assinado pelo gestor municipal, estadual ou da entidade, seu objetivo é explicitar as responsabilidades do gestor 

federal e do gestor municipal, estadual ou da entidade que implantará o HÓRUS (Ibidem, 2013). 

Na terceira fase é realizada a capacitação, onde é oferecido um curso aos profissionais que irão operar o HÓRUS, o 

curso é realizado a distância, nesta etapa se objetiva o desenvolvimento de habilidades para operar o HÓRUS (Ibidem, 

2013). 

A quarta fase se trata da liberação da senha para acesso ao sistema visando permitir ao profissional autorizado o início 

do processo de implantação (PORTAL SAÚDE, 2013). 

. 
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Materiais e Métodos 

 

Foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo nos municípios de Itaocara – RJ e Trajano de Moraes - RJ, durante o 

mês de outubro de 2013. 

A pesquisa possui uma seção que se refere à revisão bibliográfica na qual se aborda a Assistência Farmacêutica no SUS 

e o Sistema de Gestão Nacional da Assistência Farmacêutica o HÓRUS, e uma seção referente à pesquisa de campo 

realizada nos municípios de Itaocara e Trajano de Moraes, ambos no Estado do Rio de Janeiro, a escolha dos 

Municípios se deu devido a facilidade de acesso a estes e A facilidade de contato com os Farmacêuticos das farmácias 

básicas dos Municípios. 

Realizou-se uma entrevista com os farmacêuticos responsáveis pelas farmácias básicas dos municípios, onde estes 

participaram de forma voluntária respondendo a um questionário estruturado o qual foi aplicado com a intenção de 

esclarecer dúvidas referentes a implantação do Sistema, avaliar seu funcionamento, detectar as eventuais dificuldades 

para se obter o programa e traçar um marco caracterizado pelo antes e depois a partir implantação do Sistema, 

traçando desta forma as vantagens e desvantagens do processo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Com a aplicação do questionário, foi possível observar nos municípios avaliados que a presença do profissional 

farmacêutico foi um ponto decisivo para implantação do Sistema HÓRUS de Assistência Farmacêutica, colaborando 

assim com o bom funcionamento do mesmo. 

Os problemas mais comuns referentes a implantação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica nos 

Municípios de Itaocara-RJ e Trajano de Moraes-RJ, estão relacionadas as atividades administrativas disponíveis pelos 

profissionais para a aplicação do HÓRUS (tabela 1). 

De acordo com a tabela 1, os problemas mais comuns encontrados pelos profissionais Responsáveis Técnicos para a 

implantação do Sistema foram a dificuldades de acesso a internet, visto que o Sistema HÓRUS é um software 100% 

on-line, onde a perda no sinal como provedor local ou com o provedor Central (em Brasília), acarreta em paralisação 

de seu funcionamento. 

Entre as dificuldades apontadas pelos municípios, observou-se: 

O município de Itaocara relatou encontrar dificuldades em relação a necessidade de ampliação do ambiente de 

trabalho, já que antes do HÓRUS não havia a precisão de um espaço mais amplo, sendo que um computador apenas 

realizava o trabalho, este município referiu que houve a necessidade de aumentar o número de funcionários. 

Já o município de Trajano de Moraes expôs que houve dificuldades quanto ao número de funcionários capacitados, 

relatando que metade deles não tinha nenhum tipo de familiaridade com o computador, o que proporcionou 

dificuldade para a capacitação deles para executarem o Sistema. 
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Tabela 1.Registro de dificuldades para a implantação do Sistema HÓRUS encontradas pelos municípios por meio de 

atividades administrativas. 

Dificuldadespara implantação    

do Sistema 

Municípios  

Itaocara Trajano 

de Moraes 

Bom acesso a Internet X X 

Ampliação do Ambiente de 

Trabalho 

X  

Recursos Humanos X  

FuncionáriosHabilitados 

Capacitação da equipe 

 X 

X 

 

As vantagens encontradas pelos profissionais após implantação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência 

Farmacêutica foram um controle eficaz do estoque, a compra de medicamentos e insumos passou a ser realizada sem 

desperdícios, possibilitou uma melhor análise do prazo de validade dos produtos, sendo que o sistema adverte sobre 

os medicamentos que estão com os prazos de validade mais próximos, assim como seus respectivos lotes impedindo a 

perda de fármacos por validade vencida, o município de Trajano de Moraes se referiu a um maior controle na 

dispensação de medicamentos, não possuindo duplicidade na retirada, foi exposto pelo Responsável Técnico pelo 

município de Itaocara a vantagem de se poder acessar o HÓRUS em qualquer lugar e também que depois de sua 

implantação fez com que se reduzisse a falta de medicamentos (tabela 2). 

 

Tabela 2. Vantagens encontradas pelos Municípios analisados com a implantação do Sistema. 

 Municípios 

Vantagens do Sistema Itaocara Trajano 

                                                                                                  

de Moraes  

Controle eficaz do estoque X X 

Compras sem desperdícios X X 

Analise do prazo de validade X X 

Controle de dispensação  X 

Acesso em qualquer local X  

Evita a falta do medicamento ao 

paciente 

X  
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Foi construído um gráfico comparativo em relação as desvantagens encontradas pelos dois municípios analisados, em 

que se atribuiu o percentual máximo de 5% para o que obteve maior dificuldade na lentidão no atendimento e acesso 

ao Sistema On-line. Com isso, foram atribuídos os seguintes percentuais em relação as queixas: 4% para o município 

de Trajano de Moraes pelo fato do Sistema ser On-line e acarretar perdas de sinal em alguns momentos, o que para 

Itaocara tornou-se menos relevante, atribuindo metade da porcentagem acima (2%). Já para a lentidão no 

atendimento conclui-se que o município de Itaocara relatou maior relevância em comparação ao município de Trajano 

de Moraes. 

Com isso, percebe-se que houve uma razão de igualdade, porque o que era ruim para um em determinado caso, não 

foi bom para outro. 

 

Gráfico 1- Desvantagens da Aplicação do Sistema 

 

 

Na tabela 4 observa-se a relação entre o antes e depois do Sistema implantado e ambos relataram que houve 

relevante avanço na Assistência Farmacêutica e melhorias na qualidade de trabalho e melhor controle de estoque, 

sendo que o Profissional Farmacêutico de Trajano de Moraes constatou haver uma motivação profissional com a 

implantação do Sistema. 

 

 

Tabela 4.Avanços e melhorias na Assistência Farmacêutica após implantação do HÓRUS. 

Relação antes e    

depois do Sistema 

Municípios  

Itaocara Trajano 
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de Moraes 

Avanço na AF X X 

Qualidade no 

Trabalho 

X X 

Motivação 

profissional 

 X 

Maior controle de 

  estoque  

X X 

 

Conclusão 

 

Conforme a metodologia utilizada conclui-se que o HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, 

trouxe diversos benefícios tanto para a Unidade/Entidade quanto para o Profissional Farmacêutico e para o próprio 

usuário do SUS, controlando o estoque de medicamentos e insumos, restringindo gastos, impedindo a falta de 

medicamentos para os pacientes, evitando a perda de produtos por prazo de validade vencida. 

Com isso, notou-se que o HÓRUS foi um grande avanço em relação a todo o ciclo da Assistência Farmacêutica, porém 

há suas contrariedades como a falta de funcionários habilitados e a dificuldade de capacitação deles, a necessidade de 

um ambiente de trabalho maior e mais equipamentos, o que nem sempre é possível a todos os municípios. 

Pelo exposto, sugere-se que os recursos financeiros otimizados com a efetiva implantação e utilização do sistema no 

município, e recursos próprios também empregados para aquisição de medicamentos, onde foi possível perceber um 

melhor controle na aplicação destes recursos, sejam aplicados na melhoria da infraestrutura de rede lógica, 

velocidade e estabilidade de internet em banda larga de alta velocidade, equipamentos robustos e capacitação dos 

profissionais envolvidos na operação do Sistema. 
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RESUMO 

 

Este artigo aborda a aplicação do Ciclo PDCA, que é um método de melhoria contínua, em que sua sigla significa PLAN, 

DO, CHECK, ACTION, ou seja, planejar, executar, checar e agir. As empresas, atualmente, possuem uma enorme 

dificuldade em manter seus produtos e processos padronizados, sabendo disso, elas estão cada vez mais adotando 

este método, visto que pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa e traz muitos benefícios quando realizado com 

sucesso. Para a realização deste método, é necessário ter conhecimento das ferramentas da qualidade, pois para cada 

etapa do PDCA utilizam-se algumas ferramentas. Cada empresa utiliza as ferramentas que se adequam melhor ao 

problema a ser resolvido. As ferramentas demonstradas neste artigo são as que a Indústria X utilizou para colocar o 

PDCA em prática. O objetivo deste trabalho será mostrar a importância do ciclo PDCA na Indústria X do setor de 

embalagens para garantir a qualidade das entregas dos produtos. 

 

 

Palavras-chave: Ferramentas da Qualidade; PDCA; Qualidade. 

 

 

Introdução 

 

Neves (2007) ressalta que, no mercado globalizado dos tempos atuais a qualidade é indispensável para a 

sobrevivência e crescimento de qualquer empresa. Tendo como base para se chegar ao sucesso é necessário o 

monitoramento e seu método de gestão. 

Conforme Santos, Cardoso e Chaves (2006), utilizar métodos para solução de problemas é de suma relevância, pois 

está diretamente ligada a perspectiva de melhoramento das condições de serviço em referência à produtividade e 

custo. Com isso, pode-se obter uma concepção similar ao conhecimento de zero falha na manufatura, sem o anseio de 

uma padronização rigorosa, todavia com um domínio para atingir elevado desempenho das características valorizadas 

pelo cliente. 

mailto:unig@unig.br
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Segundo Alencar (2008), o Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action), também conhecido como Ciclo de Shewhart ou Ciclo 

de Deming, é uma técnica simples que visa o controle do processo. 

De acordo com Silva (2012), seu principal objetivo é tornar os processos da gestão de uma empresa mais ágeis, claros 

e objetivos. Pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa, como forma de alcançar um nível de gestão melhor, 

atingindo excelentes resultados dentro do sistema de gestão do negócio. 

Para a execução de cada etapa é necessário uma ou mais ferramentas da qualidade e de uma equipe integrada em um 

projeto de trabalho com o propósito de alcançar uma meta. Neste contexto, Corrêa (2004) afirma que o fundamental 

é ter pessoas capacitadas e envolvidas, pois as ferramentas da qualidade apenas apoiam e auxiliam na tomada das 

decisões. 

O Ciclo PDCA possui uma grande importância, pois é a ferramenta utilizada pelas empresas para o gerenciamento da 

melhoria contínua. Tendo como principal objetivo manter todas as atividades da empresa sob controle, tanto as 

operacionais como as administrativas. 

Com base no exposto, este artigo propõe o seguinte problema de pesquisa: Como a empresa X solucionará os 

problemas de atraso nas entregas a fim de melhorar a sua imagem junto aos clientes? 
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Devido à importância da utilização do Ciclo PDCA para garantia da qualidade na Indústria X, sua possível aplicação em 

qualquer setor, o tema mostrou-se muito relevante e condizente a garantia de qualidade ao produto final. Depois da 

aplicação do método, pretende-se avaliar a sua eficiência na solução dos problemas apresentados. 

Diante disso, para que seja possível o contorno do problema, este trabalho tem como intuito aplicar o método PDCA 

de melhoria contínua com propósito de controlar as causas do problema, obtendo uma melhor qualidade das 

entregas. 

 

Objetivo 

 

Com isso, o objetivo deste trabalho será mostrar a importância do ciclo PDCA na Indústria X do setor de embalagens 

para garantir a qualidade das entregas dos produtos. 

 

Material E Métodos 

 

Para a realização deste trabalho, inicialmente foi abordada uma pesquisa bibliográfica acerca do tema abordado em 

livros, leitura, estudo de artigos, estudos de caso e uma vasta pesquisa na Internet com o intuito de alcançar um maior 

conhecimento sobre o assunto. Também serão estudados e vivenciados casos práticos na Indústria X, situada no 

estado de Minas Gerais, onde ocorrerão coletas de dados no período de janeiro a fevereiro de 2014 para suas 

respectivas análises, assim como os resultados nos quais serão colocados à teoria na prática. 

 

4.1. Qualidade 

 

A qualidade hoje é o ponto chave para que as empresas sobrevivam neste mundo globalizado, que a cada dia passa 

por transformações tecnológicas, sociais e mentais. Obter a qualidade do produto/serviço é um grande desafio que as 

empresas estão obstinadas a vencer. Pois o produto/serviço de qualidade é reconhecido como um diferencial 

competitivo que é capaz de fazer com que as empresas tenham menores custos, processos produtivos mais eficientes 

e maiores lucros. 

Segundo Werkema (2013), William Edwards Deming e Joseph Moses Juran no início da década de 50 foram os 

precursores da qualidade, ajudando o Japão a resolver alguns problemas. Com isso são considerados pelos japoneses 

como os responsáveis pela retomada do desenvolvimento extraordinário da gestão da qualidade depois da Segunda 

Guerra Mundial. 

 

4.2 Definições de Qualidade 
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Para Crosby (1986), qualidade é o consenso do produto às suas particularizações. 

Já para Juran (1992), qualidade é falta de falhas, ou seja, seria algo que apresente ausência de defeitos. 

―Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de 

forma segura e no tempo certo às necessidades do cliente‖ (CAMPOS, 1992, p. 2). 

"Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto de qualidade que é mais econômico, mais 

útil e sempre satisfatório para o consumidor" (ISHIKAWA, 1993, p. 43). 

―Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente. Somente o cliente é capaz de definir a 

qualidade de um produto. O conceito de qualidade muda de significado na mesma proporção em que as necessidades 

dos clientes evoluem‖ (DEMING, 1993, p. 56). 

Segundo Campos (1992), nos tempos atuais quem determina o tipo de produto a ser fabricado ou serviço a ser 

prestado é o mercado. 

Com isso Campos (1992), analisou que as empresas observaram que para sobreviverem no mercado e atingirem a 

satisfação dos clientes é necessário, ter um projeto perfeito; uma fabricação perfeita; segurança do cliente; assistência 

perfeita; entrega no prazo certo e custo baixo. 

Conforme Leonel (2008), qualidade não é somente a falta de defeitos. Pois, não vale a pena elaborar um produto 

completamente isento de falhas, de maneira que ele terá um preço tão alto que nenhuma pessoa vai querer adquiri-

lo. De outro modo, o cliente não vai adquirir um produto que não tenha capacidade de cumprir corretamente a função 

para a qual foi elaborado, ou que não apresente segurança, por menor que seja o preço. 

Estes são os pilares fundamentais para que a empresa sobreviva no mercado competitivo. 

 

Ferramentas da Qualidade 

Definição de Ferramentas da Qualidade 

 

Instrumentos que auxiliam na otimização e no melhoramento contínuo de processos. Podem ser utilizados em 

conjunto ou separadamente, desde que resolva suficientemente os problemas detectados. 

Podem ser divididas em dois tipos de ferramentas, sendo elas, ferramentas básicas que são empregadas para medidas 

quantitativas dos sistemas pela qualidade e ajudam a aperfeiçoar os processos de gestão e tomada de decisão destes 

sistemas; e ferramnetas auxiliares ajudam a solucionar problemas e contribuem para a concretização das mudanças 

necessárias compreendendo o impacto que elas irão proporcionar. 

Segundo Alencar (2008), não só o conceito de qualidade, mas também as técnicas e/ou ferramentas tiveram ampla 

evolução com o passar dos anos. Evoluíram de modelos estatísticos elementares, para matrizes que, parecem difíceis 

pela abrangência e variedade de informações promovidas para funcionarem, são de fácil entendimento, manuseio e 

causam resultados satisfatórios. 
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Brainstorming 

 

Conforme Santos, Ceccato e Michelon (2011), o brainstorming pode ser definido como tempestade ou chuva de ideias. 

É uma técnica de grupo onde as pessoas podem apresentar ideias de forma livre, não é aconselhável que haja críticas 

e carece ocorrer de forma que não gaste muito tempo. 

Para Paladini (2000), as pessoas que participam desta técnica descobrem métodos de aprimorar sua eficácia e, deste 

modo, as idéias vão desenvolvendo em qualidade. 

 

Gráfico de Pareto 

 

Conforme Oakland (1994), gráfico de pareto é uma técnica que permite a empresa identificar e registrar as causas dos 

defeitos, sendo possível determinar a porcentagem atribuída a cada uma das causas, onde 80% das consequências 

advém de 20% das causas. 

Conforme Neves (2007), este gráfico é composto por colunas verticais que classifica as causas de acordo com sua 

ordem de frequência. 

 

Histograma 

Ferramenta estatística que consiste em um gráfico de barras e fornece o quanto é frequente um determinado valor 

ocorrer em um grupo de dados. 

De acordo com Werkema (2013), a análise de histogramas com os limites de especificação nos consente avaliar se um 

processo está entrando no valor nominal e se é necessário tomar alguma medida para diminuir a variabilidade do 

processo. 

Segundo Alencar (2008), quanto maior for a quantidade de informação obtida com a distribuição maior vai ser o 

tamanho da amostra. 

 

Folha de Verificação 

De acordo com Santos, Ceccato e Michelon (2011), esta ferramenta incide em uma planilha com a qual é o método 

mais usado para coleta de dados, podendo definir diferentes formas de coleta. Também pode ser utilizada para uma 

simples análise de um comportamento e suas variabilidades. 

Segundo Rocha (2007), existe alguns benefícios das folhas de verificação para a coleta de dados, são eles, facilidade 

para a coleta de dados; evitar a perda destes dados a partir do momento que ficam documentados; evitar o 

esquecimento da coleta, já que a periodicidade da coleta é estipulada; agilizar a coleta de dados; organizar os dados 

coletados simultaneamente com a coleta para que possam ser utilizados facilmente. 

―O objetivo da folha de verificação é organizar, simplificar e otimizar a forma de registro das informações obtidas por 

um procedimento de coleta de dados‖ (AGUIAR, 2012, p. 81). 
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Diagrama de Causa e Efeito 

 

Conforme Costa (2003), este diagrama foi criado em 1943 por Ishikawa, por isso é conhecido como Diagrama de 

Iskikawa ou espinha de peixe por causa do seu formato, foi desenvolvido para ser usado pelos círculos de qualidade 

para estudar os problemas identificados como prioritários pela análise de Pareto, que representam a relação entre o 

―efeito‖ e todas as possíveis ―causas‖ que podem contribuir para este efeito. 

Para Werkema (1995), o diagrama de causa e efeito é uma ferramenta que mostra a relação entre  o  problema  a  ser  

solucionado  ―efeito‖  e  os  fatores  ―causas‖  do  processo  que  podem  gerar  o problema. Orienta para a 

assimilação da causa fundamental do problema e para a decisão das ações que deverão ser tomadas. 

De acordo com Júnior (2010), este diagrama pode ser executado ante os demais procedimentos, são eles, definir o 

problema a ser estudado, ou seja, assimilação do efeito; descrever sobre as prováveis causas e registrá-las no 

diagrama; arquitetar o diagrama agrupando as causas em ―6M‖, ou seja, mão- de-obra, método, matéria-prima, 

medida e meio-ambiente; examinar o diagrama, com intuito de identificar as causas verdadeiras; correção do 

problema. 

 

5W2H “Plano de Ação” 

 

Conforme Maiczuk e Júnior (2013), o 5W2H é utilizado com o intuito de informar e certificar um aglomerado de planos 

de ação, diagnosticar um problema e projetar ações. Também procura auxiliar o entendimento por meio de 

responsabilidades, objetivos e recursos, definição de métodos e prazos. 

De acordo com Campos (1998), 5W2H vem do inglês e quer dizer: What (o que fazer); Why (por quê fazer); How (como 

fazer); Who (quem será o responsável); When (quando, estabelece o prazo para a execução); Where (onde será 

realizado); Howmuch (quanto custará a execução). 

 

Fluxograma 

 

Neves (2007), diz que fluxograma demonstra graficamente os passos a serem acompanhados no processo, de modo a 

conhecer sua sequência. Dessa forma torna-se essencial para a padronização e entendimento do mesmo. Após seu 

término, pode ser analisado com o que é concretizado na prática a fim de alcançar melhorias. 

 

Ciclo PDCA 
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Ciclo PDCA ou Ciclo de Shewhart tornou-se popular através de Deming. Mais tarde Deming modificou o PDCA para 

PDSA (Plan, Do, Study, Act), pois achou necessário enfatizar o passo de estudar o processo, para poder modifica-lo de 

acordo com o planejado. 

―O PDCA é um método de gerenciamento de processos ou de sistemas. É o caminho para se atingirem as metas 

atribuídas aos produtos dos sistemas empresariais‖ (CAMPOS, 1996, p. 262). 

 

Alcance Gerencial 

 

Para Werkema (1995), PDCA é um procedimento gerencial que representa as decisões a serem tomadas para garantir 

que o alcance das metas estabelecidas sejam realizadas, garantindo assim, a sobrevivência de uma organização. 

Segundo Neves (2007), o método PDCA pode ser usado em vários setores e de diferentes formas, sendo elas, para 

metas departamentais, para cumprimentos de metas estratégicas da empresa e em células individuais. Este método 

traz muitas vantagens extraordinárias de custos para a empresa, qualidade e produtividade. Mas para que isso ocorra 

é necessário que seja aplicado perfeitamente desde o início do projeto de processos ou produtos. 

De acordo com Aguiar (2002), para que seja possível o alcance das metas de sobrevivência da empresa, o PDCA tem 

que ser voltado para três determinadas formas de gerenciamento, são elas, manutenção da qualidade tendo como 

objetivo oferecer uma previsão aos resultados da organização; melhoria da qualidade serve para alcançar a melhoria 

contínua dos resultados da organização com os métodos existentes; planejamento da qualidade ou inovação são 

indispensáveis para gerar modificações radicais nos produtos e serviços existentes. Só é utilizado quando o 

gerenciamento pela Melhoria da Qualidade não consegue gerar alterações que levem a obtenção das metas sugeridas. 

PDCA visa o planejamento e a gestão estratégica de forma que a empresa alcance seus objetivos de longo e médio 

prazo. 

 

Etapas do Ciclo PDCA 

 

O Ciclo PDCA é dividido em quatro etapas: PLAN, DO, CHECK e ACT. 
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Figura 1 – Ciclo PDCA.Fonte: (PETERS, 1998) Tabela 1 – Fases do PDCA de melhoria 

 

 

Fonte: (CAMPOS, 1992) 

 

7. A Indústria X 

 

Foi fundada no ano de 1961, sendo 51 anos atuando no segmento de embalagens e estálocalizada na Mesorregião da 

Zona da Mata mineira, junto à divisa com o Estado do Rio de Janeiro. Estimula atualmente o desenvolvimento da 

cidade, pois tem a maior fonte de arrecadação de impostos do município e empregadora de mais de 1000 funcionários 

diretos. Tem 122.550 m2 de área, com 49.172 m2 construídos.Está entre os 10 maiores fabricantes de papel do país e 

é uma indústria de capital 100% nacional com um processo produtivo verticalizado e integrado. 

Sua produção anual é de aproximadamente 300.000.000 m² de papéis ondulados e 180.000 toneladas de papel. . E a 

mensal é de 25.000.000 m² de papéis ondulado e 15.000 toneladas de papel, utilizando como matéria prima o papelão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Zona_da_Mata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Zona_da_Mata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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reciclado e celulose branqueada e não branqueada. Recicla mais de 130.000 toneladas de aparas / ano e o seu 

produto final é 100% reciclável e biodegradável. 

Os produtos fabricados são bobinas de papel, chapas de papelão ondulado, caixas de papelão ondulados, caixas de 

corte e vinco e, caixas normais, ou seja, maleta. 

 

ESTUDO DE CASO 

 

A Indústria em questão observou que havia problemas decorrentes a produção, com isso, chegou-se a conclusão da 

utilização do ciclo PDCA que visa atingir seus objetivos dentro de um sistema de gestão e sua aplicação gera vantagens 

a empresa. Neste caso, o objetivo é aumentar o índice de pontualidade das entregas. 

O ciclo está em andamento, no momento terminou a análise que é a terceira fase do planejamento, no entanto ainda 

não se deu início a próxima fase. 

 

Plan 

 

Foi feito um planejamento por meio de brainstorming que nada mais é como tempestade de ideias e, com isso pode-

se concluir que sua meta é reduzir para 5% o índice de atraso. 

 

Identificação do Problema 

 

Pode-se observar a seguir que foram levantados os dados acumulados de 2011, 2012 e no período de janeiro a junho 

de 2013, obtendo um índice total de atraso em 2011 de 24,3%, em 2012 de 20,7%, já nos seis primeiros meses de 

2013 de 21,7%. Causando assim, transtornos interpessoais e comerciais, imagem da empresa junto aos clientes. 

 

Tabela 2 – Atraso nas entregas 

Mês Acum. 

2011 

Acum. 

2012 

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Acum. 

2013 

Total da àrea 140.211.

207 

147.025.

467 

12.516.

329 

10.551.

243 

12.134.

162 

12.628.

304 

13.129.

262 

11.177.

316 

72.136.6

16 

Total Atraso 34.044.8

69 

30.381.4

00 

5.445.3

07 

2.202.4

85 

1.676.4

89 

2.595.9

64 

2.580.2

63 

1.183.8

56 

15.684.3

64 

Atraso 

Comercial 

1.570.29

6 

850.728 35.770 58.823 43.177 109.19

8 

26.595 30.275 303.838 

Atraso 9.021.97 13.283.9 2.272.21.043.3481.92 313.54 602.23 90.709 4.804.01
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Programação 7 04 53 48 4 2 8 4 

Atraso de 

Produção 

10.024.2

56 

8.834.00

9 

2.084.5

89 

652.66

5 

570.46

9 

1.045.0

99 

1.128.9

66 

246.20

4 

5.727.99

2 

Atraso de 

Expedição 

10.728.1

24 

5.249.60

5 

761.67

2 

352.52

7 

479.83

2 

971.62

2 

672.20

5 

731.37

6 

3.969.23

4 

Total Atraso % 24,3% 20,7% 43,5% 20,9% 13,8% 20,6% 19,7% 10,6% 21,7% 

Atraso 

Comercial % 

4,6% 2,8% 0,7% 2,7% 2,6% 4,2% 1,0% 2,6% 1,9% 

Atraso 

Programação % 

26,5% 43,7% 41,7% 47,4% 28,7% 12,1% 23,3% 7,7% 30,6% 

Atraso de 

Produção % 

29,4% 29,1% 38,3% 29,6% 34,0% 40,3% 43,8% 20,8% 36,5% 

Atraso de 

Expedição % 

31,5% 17,3% 14,0% 16,0% 28,6% 37,4% 26,1% 61,8% 25,3% 

 

Fonte: (INDÚSTRIA X, 2013) 

 

Análise 

 

Após a identificação do problema, foram levantados dados e informações. Com isso, concluiu- se que um dos fatores 

na produção das chapas que têm influenciado no atraso das entregas é o grande índice de problemas ocorridos no 

cabeçote Módulo Facer, que acabou impossibilitando a produção de onda C e BC durante vários dias desde a sua 

instalação no final de Janeiro de 2013. Isso proporciona um desequilíbrio na programação, já que nos períodos ociosos 

do Módulo Facer, em diversas oportunidades, deixa-se de produzir pedidos de onda C e BC com data da entrega 

próximo para produzir onda B antecipado. 
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Tabela 3 - Alguns dias em que rodaram apenas pedidos de onda B por conta de problemas no Módulo Facer 

 B BC C 

03/03/2013 Metro Linear 65.513   

Metro Quadrado 161.162   

Quilos 62.144   

06/04/2013 Metro Linear 168.202   

Metro Quadrado 413.777   

Quilos 204.021   

 

 

12/04/2013 Metro Linear 219.852   

Metro Quadrado 540.836   

Quilos 223.459   

01/05/2013 Metro Linear 43.880   

Metro Quadrado 107.945   

Quilos 41.935   

15/05/2013 Metro Linear 250.414   

Metro Quadrado 616.018   

Quilos 275.174   

 

Fonte: (INDÚSTRIAX, 2013) 

 

O atraso nas entregas na Expedição é outro fator de atraso e, muito se deve ao fracionamento de pedidos. Um 

exemplo claro é um carregamento de 10.000 caixas que foi carregado e entregue na data correta, porém, foram 

expedidas apenas 8.000 caixas, deixando um saldo de 2.000 caixas. Um dia depois foi carregado o restante e entregue, 

esta manobra fez com que todo o pedido de 10.000 caixas entrasse em atraso, prejudicando assim o nosso índice de 

pontualidade. Esse fracionamento pode originar-se de vários fatores, são eles, o não pedido de carga fechada por não 

caber todos os paletes no caminhão; programações picadas; falta de atenção dos despachantes; e principalmente pelo 

―sumiço‖ dos paletes no estoque, devido ao alto índice de caixas e chapas em estoque. 
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Foram observados alguns benefícios se adquiridos com pontualidade a partir de 95%, são eles, melhor imagem da 

empresa perante os clientes; permite ganhos na otimização da programação de onduladeiras e impressoras, 

reduzindo o número de setup‘s; consumo de tintas; desgastes dos ferramentais, possibilitando maior produtividade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho tinha como objetivo apresentar o ciclo de produtividade e observar a importância da utilização do ciclo 

PDCA na qualidade das entregas dos produtos. 

A utilização do ciclo PDCA é importante, pois ele é uma excelente ferramenta estratégica que pode ser utilizada por 

qualquer tipo de empresa. Este método permite que a empresa resolva seus problemas em qualquer setor, visando 

assim, a melhoria contínua. 

Foi feita uma análise para rodar o onda C em dias específicos até a solução do problema. Como a tendência do 

mercado são os estoques sempre reduzidos, foram apresentados para os clientes as vantagens das embalagens em 

onda B. 

As vantagens do onda B : ganho com estocagem, paletização, transportes e resistência das embalagens. 

As caixas atualmente não podem dar problemas, pois os clientes não podem parar sua linha de produção. 

O cabeçote antigo foi desativado somente porque o novo Módulo Facer iria dar maior produção e ganho com os testes 

físicos, ou seja, traria ganhos para a empresa. Como a instalação do Módulo Facer não foi bem sucedida, devido 

problemas de fabricação comprovados pelo fornecedor. A mesma comprou este equipamento reformado com 

dezessete anos de uso. 
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A Indústria em questão ficou com um crédito que possibilitará a troca do cabeçote por outro novo, mas ainda não 

chegou a conclusão de qual cabeçote irá comprar. Enquanto analisa a compra de outro cabeçote que atenda suas 

necessidades, optou em retornar para o cabeçote antigo e continuará na mesma até adquirir um novo equipamento. 

Os planos de aumento na produção de mais ou menos 15 milhões de m² de produção para 17,5 milhões m² de 

produção terá que ser adiado, devido a falta do equipamento. Com o ganho da redução do teste físico reduzirá os 

custos e continuará com o mesmo preço de venda e mesma qualidade. 

É importante destacar a importância das ferramentas da qualidade no ciclo PDCA, pois cada uma delas possui sua 

significância. Sem elas não seria possível a realização do PDCA. 
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RESUMO 

 

O artigo foi elaborado a partir de uma revisão literária sobre assistência de enfermagem ao portador de Mal de 

Alzheimer. Através desta, buscou-se aprofundar e discutir diversos aspectos comuns e particulares, abordando 

aspectos históricos e clínicos do Alzheimer e da atenção de enfermagem bem como tipos de tratamento como: não 

medicamentoso e o medicamentoso. Por se tratar de uma doença de atual prevalência em idosos que na sua maioria é 

acometida por inúmeras doenças crônico-degenerativas que afetam o sistema cognitivo causando incapacidade e 

dependência e por ter apresentado ao longo do tempo um índice crescente de portadores, realizou-se um estudo 

transversal com o objetivo de valorizar as orientações adequadas que o enfermeiro pode transmitir aos familiares do 

doente para que melhor compreendam a doença, seus sinais e sintomas, a importância do diagnostico precoce e 

como dispensar cuidados domiciliares adequados. 

 

Palavras chave: enfermagem; idoso; doença de Alzheimer. 

 

 

ABSTRACT 

 

The article was drawn from a literature review of nursing care to Alzheimer's carrier. Through this, we sought to 

deepen and discuss various common and particular aspects, addressing historical and clinical aspects of Alzheimer's 

and nursing care as well as treatment types: non- drug and drug. Because it is a current disease prevalence in the 

elderly that is mostly affected by numerous chronic diseases that affect the cognitive system causing disability and 

dependency and for introducing over time an increasing index bearers was held one cross-sectional study in order to 

enhance the proper guidelines that nurses can transmit to the relatives of the patient to better understand the 

disease, its signs and symptoms, the importance of early diagnosis and how to dispense proper home care. 

 

Keywords: nursing; elderly; Alzheimer's disease. 
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Introdução 

 

Envelhecer é um processo natural do crescimento do ser humano, que se inicia com o nascimento e termina com a 

morte. Consequentemente, uma filosofia do envelhecer deve começar com uma filosofia do ser humano. Cada ser 

humano é uma pessoa única, desde o primeiro momento da vida. Viver não é simplesmente existir, mas desfrutar de 

qualidade de vida, desenvolvendo as potencialidades inerentes ao ser. 

Embora o ser humano não escolha a hora de nascer ou morrer, esses dois momentos fundamentais – nascimento e 

morte – dão sentido ao seu viver e exigem cuidados especiais. O ser humano é um todo, uno, integrado e organizado. 

Todos os seus sentidos, emoções e órgãos do corpo estão intimamente inter-relacionados. Com a idade, mudanças na 

aparência e comportamento acontecem, mas não devem comprometer o valor da pessoa humana. A preocupação e o 

cuidado com os idosos não são diferentes da preocupação e cuidado correspondentes pela vida. Nossa filosofia de 

vida afeta diretamente os pensamentos, comportamentos e atitudes em relação ao idoso. O avanço na idade como 

dado isolado não é sinônimo de adoecimento nem de chegada da morte. Doença e morte são condições próprias dos 

seres humanos, em qualquer idade. Entretanto, existem evidências de que o envelhecimento humano torna o 

organismo mais suscetível a doenças (BURLÁ, 2014). 

A questão do tratamento dispensado ao idoso na sociedade hoje, é um tema que suscita grandes debates, mas ao 

mesmo tempo, é uma construção, histórico social, vivenciadas pelas sociedades ao longo dos tempos. Os estudos 

sobre o processo de envelhecimento estão diretamente entrelaçados ao conjunto de valores e princípios de cada 

sociedade. 

Sabe-se que o crescimento da população idosa é fator de destaque na sociedade e as consequências do 

envelhecimento contínuo e expressivo desencadeiam inúmeras desigualdades socioeconômicas, fazendo com que a 

adoção e efetivação de Políticas Públicas de Proteção dos idosos, por direito, garantia de suas necessidades e 

aspirações se tornem um grande desafio para a sociedade como um todo (FEIJÓ e MEDEIROS, 2011). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o envelhecimento inicia aos 60 anos em países em desenvolvimento 

e aos 65 em países desenvolvidos. Esta diferença de cinco anos é marca das limitações no nível de desenvolvimento, 

que sofre forte influência de fatores econômicos, culturais e sociais. No Brasil, em decorrência das descobertas e das 

novas tecnologias, especialmente na área da saúde, o envelhecimento da população é um fato recente. Os grupos 

sociais estão ajustados a uma ordem, em que os mais velhos possuem perspectivas de longos anos de vida, mas pouco 

lhes é oferecido, pois a sociedade não está acostumada com esses novos atores, que forçam mudanças de toda ordem 

(afetivas, econômicas, na saúde e no lazer) nas relações humanas (AREOSA et al. 2012). Tal questão vem se 

configurando em um desafio para as autoridades sanitárias, especialmente para a implantação de novos modelos e 

métodos para o enfretamento do problema (LACERDA e OLINISKI, 2004). 

Outro fator importante a destacar sobre o idoso é a maneira como ele é recebido pela sociedade. Vê-se que nas 

sociedades que antecedem a emergência do Capitalismo é possível observar a importância que era dada às pessoas 

mais velhas. Pois em torno delas, centralizavam- se as decisões, as lideranças, o aconselhamento mediante a grande 

experiência de vida. É possível notar, ainda hoje, tal cultura nos povos orientais, que tem por tradição cuidar bem de 

seus idosos. Os mais velhos são considerados e reverenciados pelos mais novos, resultado de uma educação milenar 

que prega o respeito. Entretanto, no novo modelo econômico, essa importância vem mudando, permeada pela 

inserção do homem no mercado de trabalho assalariado, em face do ponta pé dado a partir da Revolução Industrial e 

cuja forma é alterada com o amadurecimento desse modo de produção (OLIVEIRA, FERNANDES e CARVALHO, 2011). 
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Na perspectiva social atual, o idoso é considerado muitas vezes como um incômodo, por não corresponder 

fisicamente na velocidade e na maneira que os jovens julgam mais corretas ou mais adequadas. É necessário que esse 

estigma seja quebrado para que ele tenha sua inserção plena na sociedade. 

De acordo com Freitas et al. (2008) e Fonseca e Soares (2007), o aumento da expectativa de vida, devido ao processo 

de urbanização, avanço tecnológico e medicinal, há uma grande incidência de idosos, que na sua maioria são 

acometidos por doenças crônico-degenerativas que afetam o sistema cognitivo causando incapacidade e dependência, 

dentre a doenças está o Alzheimer. 

Dessa forma, o cuidado de enfermagem é primordial para pessoas portadoras de Alzheimer, pois os sintomas 

comportamentais e dificuldade de expressar suas necessidades verbalmente apresentados por estas pessoas é 

lamentável, deflagrando em ações antissociais. É imprescindível que a Enfermagem dê a devida atenção aos 

cuidadores dos clientes portadores de Alzheimer, devendo estes, levarem em conta o lado emocional envolvido por 

tratar-se muitas vezes de um ente querido. 

Diante de tal abordagem este estudo tem como objetivo identificar as orientações adequadas que o enfermeiro pode 

transmitir aos familiares do cliente para proporcionar a ele bem estar e qualidade de vida, no cuidado integral ao 

portador de Alzheimer. 

 

Materiais e Métodos 

 

O artigo apresentado desenvolveu-se através de pesquisa bibliográfica, a fim de fundamentar a proposta escolhida, 

considerando artigos publicados, livros, revistas, anais e sites, com análise de documentos acerca do tema. Foi feito 

um estudo descritivo, de abordagem qualitativa buscando fundamentos do cuidado prestado pela enfermagem aos 

pacientes com Alzheimer. As informações técnicas sobre a patologia e seus métodos de cuidado para com portadores 

da Doença de Alzheimer (DA), foram utilizados os recursos bibliográficos existentes na literatura científica. 

 

Resultados e Discussão 

 

Durante leituras de várias literaturas observou-se que o Mal de Alzheimer é uma doença é uma doença do cérebro 

que afeta inicialmente a memória, o raciocínio e a comunicação das pessoas. O Alzheimer ainda não tem causa 

conhecida pela medicina. O que se sabe é ele provoca mudanças nas áreas cerebrais que controlam a memória e o 

raciocínio. É por este motivo que as pessoas portadoras da doença de Alzheimer têm dificuldade para viver uma vida 

normal. 

No mundo, de acordo com Pereira (2006), existem 18 milhões de idosos que sofrem com demência, 61% desses 

números estão em países do terceiro mundo. Daqui a 25 anos serão em torno de 34 milhões de idosos nessas 

condições e a esmagadora maioria, cerca de 71%, nos países de terceiro mundo. Nos dias atuais, no Brasil, são 1,2 

milhão de idosos com maior ou menor grau de demência. 

Segundo Burlá (2014), a demência é diagnosticada quando há sintomas cognitivos ou comportamentais que 

interferem com a habilidade no trabalho ou nas atividades básicas da vida diária e que necessariamente representam 

declínio em relação a níveis prévios de funcionamento e desempenho. 
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Dessa forma, o profissional de enfermagem é o primeiro a entrar em contato com o cliente na atenção básica de 

saúde. Embora essa atenção seja eficaz em casos mais rotineiros, como no pronto atendimento, em casos que se 

referem a Doença de Alzheimer há ainda uma relutância quanto a esse atendimento, apesar de apresentarem 

conhecimento teórico sobre essa patologia do Sistema Nervoso. 

Segundo os estudos de Abraz (2008), pacientes com transtornos psicóticos prévios, e que começam a apresentar 

prejuízo progressivo da cognição (integração da consciência), evoluem muito mais rapidamente para a demência. 

Havendo alguma doença mental anterior à Doença de Alzheimer, principalmente doenças do tipo psicose, fará com 

que o paciente apresente maiores alterações comportamentais tais como, delírios, alucinações, agressividade, 

agitação, furor, mudanças de personalidade, alterações sexuais e perda das noções de higiene. 

No ambiente hospitalar, uma das principais atribuições da assistência de enfermagem é cuidar para que a prescrição 

médica e terapêutica seja seguida. A assistência de enfermagem tem o papel de fiscalizar o trabalho da equipe de 

auxiliares; ajuda os pacientes antes, durante e depois de procedimentos e exames; ministra medicamentos; convoca 

médicos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e terapeutas quando surge a necessidade. Muitas vezes ela 

conforta o doente e sua família, mas, de um modo geral, os tratamentos, os cuidados, o banho, o medicamento e a 

alimentação realizados pelas enfermeiras são determinados pelos regulamentos e critérios do hospital (SMELTZER e 

BARE, 2002). 

Cabe ainda aos profissionais de saúde repassar aos familiares e cuidadores informais orientações e esclarecimentos 

embasados em sua competência técnica, sem perder a ternura, os quais possam minimizar o medo de ser um cuidador 

e também ampliar o vínculo do paciente com sua família. Tal atitude trará conforto e tranquilidade para aquele que 

receberá ajuda, pois se sentirá seguro e, quanto maior for o grau de empatia, melhor será a resposta de um paciente 

com sequelas neurológicas. O cuidador é a ancora do idoso e, assim, sua segurança e sua tranquilidade vão depender 

da compreensão que o cuidador lhe transmite. (CALDAS, 2006; SMELTZER e BARE, 2002) 

Na relação terapêutica, as intervenções de enfermagem são o veículo para ampliar as interações positivas da pessoa 

com o ambiente, assim como promover seu bem estar físico e melhorar a percepção de si próprio (STUART e LARAIA, 

2001). 

Vê-se então que os enfermeiros têm um papel importante na prevenção e no tratamento desta patologia, seja no 

atendimento direto a comunidade, seja no internamento hospitalar, pois o cuidado de enfermagem vai mais além do 

que um a simples assistência, depende do entendimento do comportamento do cliente e do seu modo de reagir. 

Quanto mais o enfermeiro estiver preparado para entender esse comportamento humano e lidar com isso, mais 

confiança ele terá para responder ao desafio das necessidades emocionais que seu cliente enfrenta. 

Diante de tais afirmativas é que se justifica a escolha desse tema para que se possa ter um entendimento melhor 

sobre a doença, desvendando-a. Apesar de hoje não haver um tratamento curativo, existem medicamento que podem 

melhorar a memória e o comportamento do doente, o que já é um ânimo para os familiares e cuidadores envolvidos 

com o portador da Doença de Alzheimer. 

 

Conclusão 

 

A Através das reflexões levantadas o estudo conclui que, embora haja avanços tecnológicos significativos e intensas 

investigações e pesquisas sobre a patologia, a demência do tipo Alzheimer constitui-se ainda em uma demência de 

entendimento complexo. 
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Conclui-se que no decorrer das fases da doença há a necessidade de cuidados intensivos a nível médico, pois as 

alterações e déficits profundos oriundos da mesma, geram no idoso, sentimentos de angústia, tristeza, depressão e 

dependência total. Todos esses transtornos provocam grande sofrimento tanto ao idoso como a seus familiares, que 

embora assumam a função de cuidadores, porém em parte sem informação e esclarecimento sobre a doença. 

Dessa forma, o estudo vem contribuir não só para uma reflexão sobre a evolução da complicação da doença, como 

também alinhavar a importância da assistência do profissional de enfermagem no cuidado à pessoa idosa, em 

processo de evolução da doença de Alzheimer, bem como aprofundar conhecimentos na especificidade dessa 

assistência, para melhor qualificar a sua atuação e conscientizar-se que a formação generalista é insipiente para esse 

tipo de cuidado. 
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RESUMO 

 

O presente estudo utiliza de consultas bibliográficas para realizar um levantamento da associação entre o transtorno 

depressivo ou depressão em pacientes acometidos de câncer de mama. Visa mostrar de que forma o câncer de mama 

age como uma comorbidade para o desenvolvimento do C.A. e como as mulheres lidam diante do diagnóstico da 

doença após o 

C.A. Objetiva também traçar os principais fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento do câncer de mama, 

tais como o uso tabaco, obesidade, raça e hereditariedade. Busca demonstrar a relação entre enfrentamento da 

doença e mortalidade, onde a mortalidade é reduzida em mulheres consideradas saudáveis e não acometidas de 

transtornos depressivos. 

 

Palavras chave: Câncer, depressão, mastologia. 

 

ABSTRACT 

 

Depression association with breast cancer 

 

This study uses bibliographic queries to conduct a survey of the association between depressive disorder or depression 

in patients suffering from breast cancer. Aims to show how breast cancer acts as a comorbidity for the development of 

CA and how women deal before the diagnosis of the disease after the CA also aims to draw the main risk factors that 

can lead to the development of breast cancer such such as tobacco use, obesity, race and heredity. Seeks to 

demonstrate the relationship between coping with the disease and mortality, where mortality is reduced in women 

considered healthy and not affected with depressive disorders. 

 

Keywords: cancer, depression, mastology . 
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Introdução 

 

O câncer de mama é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, representando cerca de 12% de todas as causas de 

morte no mundo (GUERRA et al, 2005). 

No Brasil, o aumento da incidência tem sido acompanhado pelo aumento da mortalidade por esse câncer, o que pode 

ser atribuído ao diagnóstico tardio e à falta de implementação da terapêutica adequada (MORAES, 2006). 

É provavelmente um dos mais temidos cânceres pelas mulheres devido aos efeitos psicológicos da amputação parcial 

ou total da mama, órgão corporal carregado de sensualidade e de significações ligadas à sexualidade e ao 

desempenho da maternidade (FIGUEIRAS et al, 2007). 

A comprovação da realidade de estar com uma doença grave e estigmatizada como o câncer de mama é a primeira 

etapa vivenciada e percebida pela mulher. As evidências iniciais, e depois a confirmação de estar doente, levam a 

mulher a vivenciar contraditórios sentimentos e a adotar comportamentos e atitudes ante a doença em suas relações 

sociais, familiares e pessoais. O diagnóstico de câncer mamário traz consigo traumas psicológicos, perda da auto-

estima, sentimento de culpa e de fracasso (ANDOLHE et al, 2008). 

A depressão é hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, um dos transtornos que mais causa prejuízo 

social, afetando o indivíduo em todas as esferas de sua vida e muitas vezes levando ao óbito, o que se torna motivo de 

preocupação para diversos profissionais de saúde (REGGI, 2009). 

O câncer de mama faz com que a mulher vivencie três etapas importantes, as quais se sobrepõem, a saber: o 

recebimento do diagnostico, que e geralmente sentido 

como algo de natureza negativa; a realização de um tratamento longo e agressivo; e a aceitação de um corpo marcado 

por uma nova imagem, cuja alteração poderá ter uma necessidade de aceitação e de convivência com a mesma ( 

FERREIRA et al, 2011). 

O diagnostico e o tratamento do câncer de mama podem afetar a saúde física e emocional das mulheres. Diversos 

fatores estão associados ao desencadeamento de estresse psicossocial e físico, entre eles: cirurgia, tratamentos 

coadjuvantes, medo de recorrência da doença e da morte, mudanças no corpo, redução da feminilidade e da 

sexualidade ( ANDOLHE et al, 2008). 

O câncer de mama precisa ser pensado em toda essa amplitude. A mulher acometida por essa doença não tem apenas 

o seu corpo modificado, mas também a sua imagem corporal e diferentes aspectos da sua vida social e afetiva. As 

experiências emocionais vividas influenciam todo o processo da doença: desde a sua aceitação, até o tratamento, bem 

como a qualidade e intensidade da dor ( VIEIRA et al, 2005). 

Visto que o Câncer de Mama é uma patologia muito temida entre as mulheres de todo o mundo, e a depressão hoje 

tão comum no mundo moderno, surge a questão problema: de que forma a depressão pode influenciar como uma 

comorbidade no desenvolvimento de neoplasias mamárias? A fim de maiores esclarecimentos, serão estudados nesse 

trabalho os seguintes objetivos gerais: estudar a etiopatogênese dos processos neoplásicos, evidenciar aspectos de 

comorbidade relacionados ao desenvolvimento de neoplasias evidenciando como fator preponderante a depressão, 

identificar o perfil epidemiológico de pacientes neoplásicos com desenvolvimento de câncer de mama. 
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Resultados e Discussão 

Etiopatogênese do Câncer de Mama 

 

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama são hormonais e genéticos (histórico 

familiar). Os carcinomas de mama podem ser divididos em casos esporádicos, possivelmente relacionados à exposição 

hormonal e casos hereditários, associados a histórico familiar ou mutações da linha germinativa (ROBBINS E COTRAN, 

2005). 

A susceptibilidade ao câncer de mama ocorre por herança tanto paterna quanto materna, e o risco aumenta de 

acordo com o número de indivíduos afetados na família (ÁVILA et al, 2000). 

Atualmente, a visão que se tem de câncer é que um tumor cresce como resultado de uma transformação celular e 

aquisição de capacidade invasiva como resultado de mutações sucessivas ( ÁVILA  et al, 2000,). 

No carcinoma de mama, admite-se que as células malignas disseminam-se inicialmente por via linfática para os 

linfonodos axilares e depois de tempo variável alcançam a circulação sistêmica( FILHO et al, 2002,). 

De acordo com Matos e Machado (2005) a proliferação, a diferenciação e a sobrevivência das células individuais em 

organismos multicelulares são cuidadosamente reguladas na busca das necessidades do organismo. Esta regulação é 

perdida nas células cancerosas que crescem e dividem-se de uma maneira descontrolada, o que pode fazer com que 

elas espalhem-se por todo o corpo (metástases), interferindo nas funções dos tecidos e órgãos normais. 

O organismo humano possui alguns mecanismos para que as neoplasias não se instalem facilmente. Um dos principais 

sistemas de controle são os genes supressores ou antioncogênes (MATOS et al, 2005). 

Em algumas ocasiões, entretanto, ocorre uma ruptura dos mecanismos reguladores da multiplicação celular e, sem 

que seja necessário ao tecido, uma célula começa a crescer e dividir- se desordenadamente. Pode resultar daí um 

clone de células descendentes, herdeiras dessa propensão ao crescimento e divisão anômalos, insensíveis aos 

mecanismos reguladores normais, que resulta na formação do que se chama tumor ou neoplasia, que pode ser 

benigna ou maligna. 

A expansão celular clonal e progressão tumoral ocorrem por sucessivos eventos genéticos em células constitucionais 

ou somática que convertem proto-oncogêneses (como myc, cerB-2) em oncogêneses ativados, ou inativam genes 

supressores de tumor ( ÁVILA et al, 2000). 

Segundo Farias et al (2005) o crescimento tumoral é o resultado de um balanço entre proliferação e morte celular. O 

mecanismo geneticamente controlado de morte celular é chamado de apoptose, que é fundamental para eliminação 

de células danificadas. Os autores afirmam que os receptores hormonais estrogênio (RE) e progesterona (RP) é um 

excelente marcador de diferenciação de tumores mamários. Outro importante fator preditivo é a expressão do gene c- 

erbB- 2, cuja amplificação ocorre em um terço dos carcinomas mamários e está associado ao alto grau histológico, e a 

redução de sobrevida. 

Os marcadores tumorais são indicadores bioquímicos da presença de um tumor. Incluem antígenos de superfície 

celular, proteínas citoplasmáticas, enzimas e hormônios. (MATOS et al, 2005). 

Muitos marcadores tumorais apresentam aumento da expressão por amplificação gênica, como é o caso do c-erb-B2. 

A identificação desses marcadores é realizada através de técnicas de RT-PCR (MATOS  et al, 2005). 
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Existe a possibilidade de que o defeito subjacente ao Câncer de Mama Hereditário envolva uma deleção específica na 

linha germinativa de materiais genéticos que aumentaria a probabilidade de uma mutação somática deletéria 

específica em um oncogêne cromossomo homólogo, também estamos examinando o loci polimórfico (BLAND E 

COPELAND, 1994). 

Nos casos de câncer de mama investigados por análise de bandas cromossômicas, os cromossomos mais comumentes 

alterados foram os de números 1, 6, 7 e 11 (BLAND E COPELAND , 1994). 

Ávila e colaboradores, (2000) defendem que alguns genes supressores de tumor são importantes na regulação do ciclo 

celular, funcionando como controladores do crescimento celular; outros são fundamentais na reparação de defeitos 

de DNA. Os autores afirmam que os genes supressores de tumor sofreram mutação e perderam as funções de 

regulação, levando a transformações malignas. 

Os carcinomas são divididos em carcinomas in situ e invasivos. O carcinoma in situ não invade os linfáticos e vasos 

sanguíneos e não pode produzir metástases. O carcinoma invasivo (sinônimo de carcinoma ‗infiltrante‘) invade o 

estroma, além da membrana basal. As células também podem invadir a vasculatura e, portanto, alcançam os 

linfonodos regionais e locais distantes. Mesmo o menor dos carcinomas invasivos de mama tem alguma capacidade de 

enviar metástase (ROBBINS E COTRAN, 2005). 

O carcinoma in situ de mama subdivide-se em carcinoma ductal in situ (CDIS) e carcinoma lobular in situ (CLIS). O CLIS 

é um achado, sendo, na maioria das vezes, diagnosticado incidentalmente no momento de uma biópsia (Revista 

Brasileira de Cancerologia, 2001). 

Para as mulheres que apresentam CDIS, pode se manifestar como microcalcificações agrupadas, tumores ou secreção 

papilar (Revista Brasileira de Cancerologia, 2001). 

O CDIS é composto de uma população maligna de células limitadas aos ductos e lóbulos pela membrana basal. As 

células mioepiteliais são preservadas, ainda que possam estar diminuídas em numero. O CDIS é umas proliferação 

clonal e envolve, em geral, somente um único sistema ductal. As células podem propagar-se por todos os ductos e 

lóbulos e produzem lesões extensivas envolvendo todo um setor de mama (ROBBINS E COTRAN, 2005). 

O CLIS é sempre um achado casual numa biopsia realizada por uma outra razão, pois o CLIS não está associado a 

calcificação ou uma reação estromal que poderia formar uma densidade (ROBBINS E COTRAN, 2005). 

O carcinoma invasivo de mama é definido como um grupo de tumores epiteliais malignos caracterizados por invadir o 

tecido adjacente e ter marcada tendência à metástase a distância (VIEIRA & DUFLOTH, 2007) 

Os casos de carcinoma ductal infiltrante, usualmente, exibem expressão imuno- histoquímica positiva para os 

receptores de estrogênio e progesterona e expressão negativa para o produto do oncogene c-erb-B2 (CAMBRUZZI et 

al, 2010). 

Os carcinomas infiltrantes de alto grau tendem a exibir uma menor expressão imuno- histoquímica para os receptores 

de estrogênio e progesterona e uma maior expressão imuno- histoquímica de c-erb-B2 quando comparados aos 

tumores de baixo grau. Frequentemente, os casos de carcinoma ductal infiltrante estão acompanhados de carcinoma 

ductal in situ (2, 3, 4, 5) (CAMBRUZZI et al, 2010). 

Robbins e Cotran (2005) afirmam que carcinomas invasivos exibem um amplo espectro de aparência. Os tumores bem 

diferenciados consistem em túbulos delineados por células minimamente atípicas e podem, ocasinalmente, ser difíceis 

de se distinguirem de lesões esclerosantes benignas. 
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Moraes e Filho (2008), defendem que o sistema GST também exerce papel importante no metabolismo dos 

estrogênios. Pode-se supor que a menos atividade enzimática decorrente do genótipo nulo dos referidos genes 

poderia estar associado ao aumento da densidade mamária. 

Atualmente, três genes têm sido apontados como principais no desenvolvimento do câncer hereditário de mama – o 

BRCA1, BRCA2 e o TP53 (MOURA-GALLO et al, 2004). 

Mutações nos genes BRCA 1 e BRCA2 são particularmente prevalentes nas judias Asquenazitas, onde existem famílias 

com múltiplos membros atingidos8. Uma em cada 40 asquenazitas carreia uma mutação num dos genes (BRCA1 ou 

BRCA2) que predispõe ao CM. Essa alta freqüência é o resultado da deriva genética ( ÁVILA et al, 2000). 

Dentre os genes envolvidos nas etapas de desenvolvimento do câncer esporádicode mama está o TP53, que é o gene 

que se apresenta mais mutado nesta doença O gene TP53, conhecido como gene supressor de tumor, codifica uma 

fosfoproteínade 53kDa, tetramérica, que se liga especificamente ao DNA e age como fator detranscrição. Mutações 

neste gene, localizado no cromossomo 17, estão presentes em aproximadamente 50% dos cânceres humanos, 

tornando este gene o alvo mais comum de alterações genéticas no processo neoplásico (MOURA-GALLO et al, 2004 ). 

As diferenças nos índices prognósticos no câncer de mama estão associadas a fatores genéticos, como a perda de 

heterozigosidade e mutação nos genes BRCA-1 e BRCa-2, à raça, e, principalmente, a determinados critérios 

histopatológicos, como tamanho tumoral, presença de metástases em linfonodos axilares, grau de diferenciação e 

expressão imuno-histoquímica dos receptores de estrogênio e progesterona (CAMBRUZZI et al, 2010). 

Ante a dificuldade de eliminar o câncer instalado, cada vez mais os oncologistas utilizam a avaliação de marcadores 

tumorais para nortear sua conduta quanto ao tratamento dos pacientes e, posteriormente, para acompanhar a 

eficácia do mesmo (VEIGA et al., 2009). 

Os marcadores tumorais são substancias presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos, produzidos 

primariamente pelo tumor ou secundariamente pelo paciente, em resposta a presença do tumor (VELGA E JUNIOR, 

2009). 

A detecção de marcadores tumorais é de fundamental importância para o diagnóstico do estágio das neoplasias, assim 

como a presença de metástases e na decisão do tratamento a ser utilizado, bem como terapias adjuvantes (MATOS et 

al, 2005). 

Segundo FILHO & CASTRO et al, (2002, p.503) a busca por fatores que possam indicar quais as mulheres com maior 

risco levaram à utilização de técnicas como a imunohistoquímica e a reação em cadeia da polimerase (PCR) para 

detecção de micrometástases axilares e para identificação de positividade/negatividade das neoplasias para 

receptores hormonais (estrógeno e progesterona), c-erbB-2 e p53. 

Velga e Junior (2009) afirmam a proteína cerbB-2 e um dos marcadores atualmente utilizados na patologia para a 

avaliação de tumores malignos da mama. E um receptor glicoproteico transmembrana, com peso de 185 KDa e 

codificado pelo protooncogene erbB-2, localizado no cromossomo 17 q21(15).Esse receptor, homologo ao do fator de 

crescimento epidermal, quando ligado funciona transmitindo sinais para a proliferação, migração, adesão e 

transformação celular. Por isso, a ativação anômala do gene erbB-2 leva a exacerbação das funções sinalizadas pela 

proteína cerbB-2. 

A associação entre o diagnóstico histológico com técnicas moleculares nos laboratórios de anatomia patológica, por 

meio do estudo imunoistoquímico, pode determinar o perfil molecular do carcinoma de mama, buscando melhorar a 

resposta terapêutica (VIEIRA et al, 2007). 

O diagnóstico precoce e a melhor compreensão do comportamento biológico da neoplasia maligna de mama 

proporcionaram abordagens cirúrgicas menos mutiladoras (CONDE et al, 2006). 
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O tratamento de câncer de mama tem apresentado transformações e aperfeiçoamentos que seguem a dinâmica dos 

novos avanços da medicina. A cirurgia, associada à radioterapia e à terapia adjuvante, tem como objetivo erradicar a 

doença local, reduzir ou prevenir a recorrência loco-regional e prolongar a sobrevida (MORAES et al, 2006). 

Uma vez que as metástases distantes estejam presentes, a cura é improvável, ainda que as remissões e paliações em 

longo prazo possam ser obtidas, especialmente, em mulheres com tumores responsivos hormonais. Os locais 

favoráveis à disseminação são pulmões, ossos, fígado, adrenais cérebro e meninges (ROBBINS E COTRAN, 2005). 

 

Comorbidades Relacionadas ao Câncer De Mama 

 

Um fator prognóstico poderia ser definido como um parâmetro possível de ser mensurado no momento do 

diagnóstico e que serviria como preditor da sobrevida ou do tempo livre de doença (ABREU E KOFFMAN, 2002 ). 

Em síntese, a carcinogênese pode iniciar-se de forma espontânea ou ser provocada pela ação de agentes 

carcinogênicos (químicos, físicos ou biológicos). Em ambos os casos, verifica-se a indução de alterações mutagênicas e 

não-mutagênicas nas células (INCA,2011). 

Alguns fatores prognósticos para a sobrevida global em câncer de mama são: o tamanho do tumor, o status dos 

linfonodos e dos receptores hormonais, o grau histológico e a idade (MORAES et al, 2006). 

Robbins e Cotran (2005) afirmam que o câncer de mama é encontrado raramente antes dos 35 anos de idade, exceto 

em certos casos familiares. A incidência aumenta durante a vida da mulher, 77% dos casos ocorrem em mulheres 

acima dos 50 anos de idade. A média de idade no diagnóstico é de 64 anos. 

Os mesmos autores ainda afirmam que a incidência geral do câncer de mama seja inferior em mulheres de afro- 

americanas, as mulheres neste grupo apresentam um estágio mais avançado e um índice de mortalidade aumentado 

comparado com as mulheres brancas. Os fatores sociais, como o acesso diminuído de assistência médica e uso 

diminuído de mamografia, são responsáveis por algumas diferenças, porém os fatores genéticos também 

desempenham seu papel (ROBBINS E COTRAN, 2005). 

Guerra e colaboradores, (2005), ressaltam que o câncer de mama está relacionado ao processo de industrialização, 

associado a elevado status socioeconômico, além de outros fatores de risco, tais como baixa paridade, idade precoce 

da menarca e obesidade. 

Aliada à mudança imunológica mal adaptada, observa-se maior presença de comportamentos de risco à saúde entre 

familiares de pessoas gravemente enfermas, como aumento de ingestão de bebidas alcoólicas, fumo e acidentes nos 

períodos de elevado estresse (TAVARES E TRAND, 2010). 

Segundo Guerra e colaboradores (2005) o alcoolismo e um fator de risco bem confirmado para câncer de mama. Esse 

risco é dose-dependente em consumos acima de 60g por dia, e para cada 10g de incremento de dose por dia, o risco 

pode aumentar em 9%. Entre mecanismos possíveis, o álcool teria ação indireta por meio de seu princípio metabólito, 

o acetaldeído, bem conhecido carcinogênico e matagênico; o aumento dos níveis de estrogênio em mulheres 

alcoólatras pré menopausa. 

Cantinelli e colaboradores, (2006), defendem que o álcool pode levar à deterioração no sistema imune e depleção de 

certos nutrientes que estariam na linha de frente do combate à carcinogênese, com maior incidência de câncer de 

mama associado ao consumo de álcool. 

 



Revista Eletrônica – Cadernos de Pesquisa –  Ed 2014.v1.n1  
_______________________________________________________________________________________________  

86  

 

O tabagismo, a obesidade, a história familiar, as mutações genéticas, o uso de terapia de reposição hormonal e de 

anticoncepcionais, bem como o uso de antibióticos, são considerados prováveis fatores de risco para o 

desenvolvimento de câncer de mama (MORAES et al, 2006). 

As mulheres expostas aos Contraceptivos Orais têm mais chance de câncer de mama em relação as não expostas a CO 

quando se levam em quanta a idade (TESSARO E BÉRIA et al, 2000). 

A terapia de reposição hormonal pós- menopausa aumenta levemente o risco de câncer de mama em usuárias atuais, 

mas poderia não aumentar o risco de morte. O estrogênio e a progesterona juntos aumentam o risco mais que o 

estrogênio sozinho. Os carcinomas lobulares invasivos e outros carcinomas positivos ao receptor de estrogênio (RE) 

são relatados como aumentados nesse grupo ( ROBBINS E COTRAN, 2005). 

Fatores como idade da paciente ao diagnóstico, grau histológico do tumor, condição dos receptores de estrógeno e 

progesterona, positividade para p-5314 e c-erbB215 são também considerados como tendo valor prognóstico (FILHO, 

2002). 

Robbins e Cottran (2005) ressaltam que as mulheres que foram expostas à radiação terapêutica ou radiação após a 

exposição de bomba atômica têm um índice maior de câncer de mama. Os riscos aumentam quanto mais jovem for a 

idade e maior a dose de radiação. 

Os mesmos autores afirmam que vários itens na dieta, em particular, dieta gordurosa, têm sido sugeridos como 

fatores que aumentam o risco de, mas grandes estudos falharam em encontrar uma correlação forte. 

Existem relatos controversos na literatura a respeito do uso de antidepressivos (AD) e sua associação com o câncer de 

mama (CM). Alguns autores sugerem uma associação entre o uso de AD e um aumento do risco de CM. O CM é uma 

doença potencialmente fatal, e o uso de AD vem aumentando ao longo dos anos, o que torna essa possível associação 

um tema importante de discussão. Cabe salientar, também, que os AD atuam no combate à depressão em pacientes 

com CM (BÔAVENTURA et al, 2007) 

 

Depressão Como Comorbidade Para Câncer De Mama 

 

Santos e Mota e colaboradores, (2008), afirmam que fadiga e depressão são sintomas freqüentes em doentes com 

câncer. No Brasil, a prevalência da fadiga e depressão em doentes com câncer não é bem conhecida, acredita-se que 

registros desses sintomas não são notados. 

Diversas hipóteses cercam esta relação, há os que veem os sintomas depressivos como sintoma da neoplasia, os que 

creem que os sintomas depressivos elegeriam pacientes a uma maior propensão ao desenvolvimento de neoplasias e 

os que creem ser mera associação (TENG et al, 2005). 

Não só a depressão, mas também outros distúrbios psicológicos, tem importante papel patogênico   na   eclosão   da   

doença   neoplásica   como   deferido   Moreira   (2008):   ―traços   de personalidade, conflitos e frustações 

emocionais, bem como afetos diversos, foram examinados como possíveis fatores de contribuição para o câncer.‖ 

A avaliação psicossomática no câncer de mama pressupõe certas condições psíquicas entre os fatores que podem 

predispor à doença, juntamente com os marcadores genéticos e com os fatores ambientais (FIGUEIRAS  et al, 2007). 

Garcia e colaboradores, (2000) afirmam que Outro mecanismo etiológico para a depressão como fator determinante 

do câncer de mama é a interferência imunológica por vias serotoninérgicas. O cérebro e as células do sistema  
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imunológico se comunicam através do sistema nervoso autônomo, e isso estabelece a ligação autômica, fisiológica e 

emocional entre o sistema nervoso central e o imunológico. A depressão e capaz de inibir as respostas do sistema 

imunológico, predispondo o organismo a neoplasias malignas. 

Segundo os mesmos autores a atividade da célula natural killer é significativamente diminuída em pessoas deprimidas, 

quando comparadas com grupos controles normais. Mesmo que não se comprove a depressão como um fator 

desencadeante do câncer de mama, não se pode negligenciar seu papel agravante como consequente piora do 

prognostico do paciente oncológico Figueira et al (2007) afirma que os indivíduos mal mentalizados e os de 

mentalização incerta, principalmente devido à dificuldade de elaborar mentalmente as excitações a que são 

submetidos, acabam por escoá-las predominantemente no corpo. Na precariedade do funcionamento do sistema pré-

consciente, as excitações se acumulam e podem seguir um caminho de desorganização progressiva, movimento 

patológico relacionado com a vida operatória e com a depressão essencial. 

No caso do câncer de mama, tem se que as mulheres que já apresentam uma personalidade depressiva têm mais 

chances de desenvolver a doença (VIEIRA JL, 2007). 

Os indivíduos bem mentalizados ou de mentalização incerta podem, diante do acúmulo de excitações pulsionais, 

recorrer às regressões, que representam um retorno parcial às fixações funcionais e que, embora se revelem sob 

formas patológicas protegem a economia vital do indivíduo. (FIGUEIRA et al, 2007). 

Estudos na área como a psico-oncologia e a psiconeuroimunologia relacionam a baixa condição imunológica 

provocada por outras doenças, estados profundos de desânimo como fatores de risco, ressaltam o papel das 

avaliações psicológicas e comportamentais como desenvolvimento de um câncer (GIANINI, 2007). 

O mesmo autor afirma que em uma situação de estresse, o organismo libera hormônios, principalmente a adrenalina. 

Esses hormônios tem ação constritora nos vasos sanguíneos, alterando o funcionamento dos glóbulos brancos que são 

responsáveis pela resposta imunológica do organismo; esta alteração impede que os glóbulos brancos reconheçam e 

anulem as células malignas mutantes, as quais passam a se produzir livremente. 

 

Depressão Após Diagnóstico de Câncer de Mama 

 

Mesmo que até hoje não se tenha demonstrado uma relação direta entre depressão e câncer, isto é, não existem 

evidências de que a depressão provoque algum tipo de câncer, a relação entre queda da sobrevida e presença de 

depressão é nítida. Pacientes oncológicos deprimidos aderem menos aos tratamentos propostos, piorando seu 

prognóstico (TENG et al, 2005). 



Revista Eletrônica – Cadernos de Pesquisa –  Ed 2014.v1.n1  
_______________________________________________________________________________________________  

88  

A eclosão do câncer de mama na vida da mulher acarreta efeitos traumáticos, para além da própria enfermidade. A 

mulher se depara com a iminência da perda de um órgão altamente investido de representações, assim como o temor 

de ter uma doença sem cura, repleta de sofrimentos e estigmas (CANGASSU et al, 2010). 

Sintomas depressivos são comuns em mulheres com câncer de mama. Os fatores que estiveram associados a esses 

sintomas foram o tratamento quimioterápico, dor e limitação do movimento do membro superior e pobre percepção 

geral da saúde (CANGASSU et al, 2010). 

Os mesmos autores afirmam que indivíduos deprimidos apresentam exacerbação de sintomas físicos, prejuízo 

funcional, menor adesão aos tratamentos propostos, diminuição dos comportamentos de autocuidado e piora da 

qualidade de vida13 e ainda pior prognostico, com maiores morbidades e mortalidade. 

O diagnóstico de câncer confronta o sujeito com a questão do imponderável, da infinitude e da morte. Como toda 

doença potencialmente letal, traz a perda do corpo saudável, a perda da sensação de invulnerabilidade e a perda do 

domíni sobre a própria vida (ROSSI & SANTOS, 2003 ). 

Diante do diagnóstico de câncer, os sentimentos de desesperança, de angústia e medo são comuns. Há uma 

necessidade de um reforço no suporte social e psicológico nesses pacientes (ARAÚJO & FERNANDES, 2008). 

A associação do câncer com sentimentos negativos como depressão, raiva, tristeza, dor, desespero é comum, bem 

como a sensação de que as pessoas não entendem o sofrimento pelo qual se está passando, o que aumenta a vivência 

de solidão ( VIEIRA et al, 2007). 

O tratamento do câncer de mama pode afetar a imagem corporal das mulheres a ele submetido, uma vez que a 

imagem que temos de nós mesmos está diretamente ligada ao nosso psiquismo (FARINA apud SOARES, 2008). 

Segundo Araújo e Fernandes (2008) que ao manifestarem os primeiros sinais, a mulher já desconfia de um possível 

diagnóstico de câncer de mama. O impacto vivenciado pelo diagnóstico do câncer de mama é influenciado pelo 

contexto sociocultural no qual o indivíduo está inserido, por interferir no seu comportamento e em suas atitudes 

quando da descoberta. As mulheres têm suas próprias crenças a respeito do câncer de mama. Tais significados são 

formados ao longo da vida, de modo especial em suas interações familiares e sociais. 

Cantinelli e colaboradores (2006) os autores se referem ao diagnóstico do câncer de mama geralmente representa 

uma sobrecarga emocional e, podendo desencadear reações de quadros afetivos como depressão ansiedade e até 

mesmo psicoses. 

Os mesmos autores afirmam que os fatores de risco para depressão e ansiedade parecem estar mais relacionados à 

paciente do que à doença ou tratamento. Esses fatores são aqueles associados à depressão e à ansiedade na 

população geral, isto é, idade jovem, problemas psicológicos prévios e dificuldades no suporte social 

O câncer de mama envolve a passagem por três etapas: o recebimento do diagnóstico (sentido como algo de natureza 

negativa), a realização de um tratamento longo e agressivo, e a aceitação de um corpo mutilado (VIEIRA et al, 2007). 

A paciente toma conhecimento de algo importante e grave que se passa com seu corpo do dia para a noite, o que 

pode causar uma certa alienação, além de choque causado pelo diagnóstico (ZECCHIN, apud  SOARES, 2008). 

O risco de depressão é maior no primeiro ano após o diagnóstico do câncer, principalmente em pacientes jovens. O 

tratamento aumenta o risco e a intensidade dos sintomas depressivos, e a piora na qualidade de vida ( BOTTINO et al, 

2009). 

Pacientes com câncer de mama apresentam uma angústia muito grande. A perda do seio e o diagnóstico do câncer 

são algo que fazem a paciente experimentar todos estes afetos: angústia, dor, luto e desprazer (ZECCHIN apud 

SOARES, 2008) 
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A depressão está relacionada a aumento da dor e dos efeitos colaterais do tratamento de câncer de mama. Pacientes 

que sofrem de depressão acabam tendo a sobrevivência mais curta em relação aos pacientes ajustados 

psicologicamente (AVELAR et al, 2006). 

A eclosão do câncer de mama na vida da mulher acarreta efeitos traumáticos, para além da própria enfermidade, 

tendo que se deparar com a iminência da perde de um órgão altamente investido de representações (CANGASSU et al, 

2010). 

Com diagnostico a mulher passa por alterações significativas em diversas esferas da vida como o trabalho, a família e o 

lazer, o que traz implicações em seu cotidiano e nas relações com as pessoas de seu contexto social (CANGASSU et al, 

2010). 

Além dessas localizações, as neoplasias que afetam o sistema nervoso central podem provocar síndromes depressivas 

por comprometimento direto dos circuitos responsáveis pela regulação do humor (BOTTINO et al, 2009). 

As reações da mulher com câncer de mama frente à mutilação, relacionam-se à sua subjetividade, sendo 

determinadas pela maneira como ela vive e convive com o seu corpo desde a infância e o processo de elaboração 

frente à doença e à perda da mama, é semelhante ao processo de elaboração de luto (ALMEIDA et al, 2000). 

Os sintomas depressivos podem ser específicos, como alterações no humor, ansiedade e queixas cognitivas, ou se 

manifestar como uma síndrome neurovegetativa, fadiga, anorexia, dor e retardo psicomotor, com a superposição 

dessas síndromes (BOTTINO et al, 2009). 

Matos e Souza (2000) ressaltam também que pacientes ao tomar conhecimento do diagnóstico de câncer, poderiam 

apresentar várias reações como temor pela mutilação e pela própria doença, associadas a um quadro depressivo ou 

de ansiedade. 

Os sintomas depressivos são comuns em mulheres com câncer de mama. Os fatores que estiverem associados a esses 

sintomas foram tratamento quimioterápico, dor e limitação do membro superior e pobre percepção geral da saúde 

(GANGUSSU et al, 2007). 

Araújo e Fernandes (2008) afirmam que a mulher com câncer de mama convive com sentimentos de incerteza e 

insegurança, desde a descoberta do nódulo à confirmação do diagnóstico. Além disso, o impacto é uma vivência 

demasiadamente significativa e influencia todo o processo até a reabilitação do doente. No enfrentamento dessa 

situação, a mulher tenta se conhecer e se reconhecer nesta nova condição e imagem, na qual se incluem as 

dificuldades advindas após a doença. Começa, então, a buscar razões para prosseguir nessa nova vida, como uma nova 

mulher. 

Mulheres jovens vivenciam maior estresse emocional, mais dificuldade de adotar uma atitude positiva em face do 

diagnóstico de câncer de mama e menor habilidade de conviver com os efeitos adversos da terapia antineoplásica 

(CONDE et al, 2006). 

Kornblith e Ligibel (2003) abordaram o funcionamento psicossocial e sexual em sobreviventes de câncer de mama. 

Enfocando o ajustamento psicossocial, relevando as questões que vão do desconforto psicológico aos diagnósticos 

psiquiátricos mais formais, levantaram tópicos como dúvidas a respeito da cirurgia, medo da recorrência, depressão 

relacionada a ter tido o câncer de mama, sentir-se desconfortável em suas próprias roupas, sentir-se sexualmente não 

atraente, náuseas e vômitos, inchaço nos membros superiores (pós-linfadenectomia axilar), desfiguração, medo da 

morte, medo de abandono por familiares e amigos. 
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Apesar dos benefícios observados com o tratamento da depressão, esta ainda permanece frequentemente sub 

diagnosticada, mais de 80% das comorbidades psicológicas e psiquiátricas presentes nos pacientes oncológicos 

passam despercebidas e não são tratadas ( DINIZ et al, 2006). 

As estratégias de enfrentamento desenvolvidas pela paciente e seus familiares estão, portanto, diretamente 

relacionadas à prevenção e ao sucesso do tratamento do câncer (TAVARES E TRAND, 2010). 

Os mesmos autores afirmam que o suporte espiritual parece estar também relacionado à aceitação da doença e aos 

significados do câncer em mulheres deprimidas, uma vez que estes se associam às noções de adequação e 

merecimento para desenvolver a doença. 

Segundo Cangussu e colaboradores (2010) a depressão e comprovadamente a doença que mais causa incapacitação 

em mulheres, tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Ainda e controversa a relação da 

depressão com a mortalidade no câncer de mama. Alguns autores observaram que a depressão foi preditor para 

aumento da mortalidade. Porém, segundo outros autores, estresse psicossocial não influencia na evolução da doença 

nem no aumento da mortalidade. 

O tratamento do câncer feminino precisa ser encarado de forma positiva É preciso que as representações envolvidas 

no câncer sejam reformuladas, de forma que ao se defrontar com a doença, a mulher consiga compreende que 

existem tratamentos eficazes para isto, e que pode ter a sua qualidade de vida de forma satisfatória (VIEIRA, 2007). 

Vemos a importância de um profissional da saúde que trabalha com pacientes oncológicos reconheça as formas de 

enfrentamento que estão sendo usadas, e como avaliar sua eficácia no quadro clínico, valorizando e respeitando os 

rescursos disponíveis para ir de encontro aos desafios físicos, sociais e emocionais. É preciso que valorizem as reações 

existentes entre família, equipe de saúde e paciente, para que este possa lidar de modo com sua ansiedade nas fases 

de diagnóstico, estadiamento, internação hospitalar e pré-operatoria (GIANINI, 2007). 

 

Antidepressivos usados na Terapia de Pacientes com Câncer de Mama 

Antidepressivos 

 

A depressão é um dos maiores distúrbios psiquiátricos mais comuns. Os sintomas de depressão são frequentemente 

sutis e passam despercebidos tanto para o paciente quanto para o médico (KATZUNG, 2004). 

Desde 1950, consistente evidência tem sido obtida acerca da efetividade do tratamento farmacológico nas 

depressões. Os medicamentos antidepressivos têm reduzido a morbidade e melhorado o desfecho clínico de milhares 

de casos de depressão em todo o mundo (LIMA et al, 2004). 

Os antidepressivos são substratos do sistema enzimático Citocromo P450 em que existem várias isoformas 

enzimáticas codificadas por diferentes genes. Assim, variantes desses genes podem determinar enorme variabilidade 

na capacidade catalítica da enzima, podendo resultar em metabolizadores lentos com maior tendência a efeitos 

adversos ou tóxicos, metabolizadores normais e metabolizadores ultra-rápidos que também podem apresentar 

dificuldades na obtenção de concentrações plasmáticas adequadas para uma resposta terapêutica (LIMA et al, 2004). 

Deve-se utilizar instrumentos diagnósticos (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases IV – DSM IV) com o 

objetivo de detectar precocemente a depressão e intervir prontamente, para melhorar a qualidade de vida do 

paciente com câncer, mesmo na fase final (REVISTA BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA, 2000). 
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Os estudos iniciais com antidepressivos tricíclicos demonstraram que estes prejudicam a atividade do sistema imune. 

Estudos mais recentes sugerem que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina poderiam apresentar efeitos 

imunológicos estimulantes (RONCHETTI et al, 2007). 

Tratamentos com antidepressivos parecem ser eficazes para reduzir os sintomas depressivos em pacientes com câncer 

(TENG et al, 2005). 

O tratamento antidepressivo pode ser feito tanto com drogas noradrenérgicas como serotoninérgicas, com possível 

maior eficácia das primeiras. Há evidências também de que o tratamento antidepressivo pode prevenir episódios 

depressivos futuros, melhorar a recuperação e diminuir a mortalidade (TENG et al, 2005). 

Todas as classes têm eficácia similar, portanto, a escolha do antidepressivo deve ser baseada nas características da 

depressão, efeitos colaterais, risco de suicídio, outros distúrbios clínicos, terapia concomitante, tolerabilidade, custo, 

danos cognitivos e outros (SOUZA, 1999). 

Antidepressivos do tipo inibidores seletivos da recaptação de serotonina - são fármacos com menos efeitos colaterais 

(náusea), por isso, uma opção melhor no tratamento de depressão nos casos de câncer, geralmente são indicados – 

sertralina, 25-200mg/dia; ou citalopram, 20- 60mg/dia (REVISTA BRASILEIRA DE CACEROLOGIA, 2000). 

 

Classificação dos Antidepressivos e Mecanismo de Ação 

 

Os antidepressivos podem ser classificados de acordo com a estrutura química ou as propriedades farmacológicas. A 

estrutura cíclica (anéis benzênicos) caracteriza os antidepressivos heterocíclicos (tricíclicos e tetracíclicos). Os 

antidepressivos tricíclicos (ADTs) se dividem em dois grandes grupos: as aminas terciárias (imipramina amitriptilina, 

trimipramina e doxepina) e as aminas secundária (desmetilimipramina, nortriptilina e protriptilina). Maprotilina e 

amoxapina são antidepressivos tetracíclicos (MORENO et al, 2000). 

O mecanismo de ação comum aos antidepressivos tricíclicos em nível pré-sináptico é o bloqueio de recaptura de 

monoaminas, principalmente norepinefrina (NE) e serotonina (5-HT), em menor proporção dopamina (DA). Aminas 

terciárias inibem preferencialmente a recaptura de 5-HT e secundárias a de NE, representada pela figura 6 (MORENO 

et al, 2000). 

Como a principal classe de antidepressivos utilizada atualmente é a dos medicamentos inibidores seletivos de 

recaptação de serotonina - ISRS, os principais marcadores biológicos estudados, até o presente, são componentes do 

sistema de transmissão serotoninérgico incluindo- se enzimas de síntese, transportadores, receptores e 

metabolizadores desse neurotransmissor (LIMA et al, 2004). 

Entre as principais desvantagens da maioria dos antidepressivos de primeira geração, destacam-se muitas ações 

farmacológicas irrelevantes, uma característica herdada dos fármacos antipsicóticos fenotiazínicos. Até onde foi 

possível chegar, as ações antimuscarínicas, anti- histamínicas e bloqueadoresdos receptores adrenérgicos dos 

antidepressivos tricíclicos contribuem apenas para a toxicidade desses fármacos (KATZUNG, 2004). 

Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRSs) inibem de forma potente e seletiva a recaptação de 

serotonina, resultando em potencialização da neurotransmissão serotonérgica. A potência da inibição de recaptação 

da serotonina é variada, assim como a seletividade por noradrenalina e dopamina. Sertralina e paroxetina são os mais 

potentes inibidores de recaptação (MORENO et al, 2000). 

Os Inibidores da Monoaminoxidase (IMAO) estão entre os primeiros medicamentos utilizados no tratamento da 

depressão. Atuam como inibidores da enzima monoaminoxidase, responsável pela oxidação de aminas biogênicas 
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(principalmente noradrenalina). São poucos seletivos (o que acarreta diversos efeitos colaterais) e interferem no 

metalobismo hepático de muitos fármacos (WEBER, 2008). 

O mecanismo de ação dos antidepressivos inibidores da monoaminoxidase (IMAOs) foi pouco estudado e ainda não 

está totalmente esclarecido. Sabe-se que a atividade da enzima monoaminoxidase (MAO) está inibida. Os subtipos da 

MAO, A e B, estão envolvidos no metabolismo de serotonina, noradrenalina e dopamina (MORENO et al, 2000). 

 

Assistência Farmacêutica em Pacientes com Depressão e Câncer de Mama 

 

Desde 1960 o profissional farmacêutico passou a desempenhar um papel importante para a terapia farmacológica 

junto ao paciente, nascia então à chamada farmácia clínica, que propôs empregar os serviços farmacêuticos 

diretamente ao paciente, conscientizando que esses serviços não seriam somente de dispensar e orientar o paciente, 

mas sim de propor possíveis intervenções farmacoterapêuticas, visando melhorias na qualidade de vida dos pacientes 

(LIMA DA SILVA, 2005). 

A profissão farmacêutica passou por diversas mudanças ao decorrer do tempo, o farmacêutico passou pelas atividades 

de manipulação, fabricação, distribuição, atividades clínicas e finalmente a atenção farmacêutica. Após o conceito da 

farmácia clínica, foi revisto a atuação do profissional farmacêutico junto ao paciente, devido à farmácia clínica estar 

voltada para o ambiente hospitalar e principalmente na análise do tratamento farmacoterapêutico do paciente, de 

forma que o farmacêutico se aproximava apenas da equipe de saúde. Sendo assim, visando ampliar a atuação do 

farmacêutico no que diz respeito a tratamentos envolvendo o uso de medicamentos e principalmente focando o 

paciente, foi proposto o conceito de atenção farmacêutica (FREITAS; LEIRA PEREIRA, 2008). 

Assistência farmacêutica é um conjunto de ações desenvolvidas pelo farmacêutico e por outros profissionais de saúde 

voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, tanto no nível individual como no coletivo, tendo o 

medicamento como insumo essencial (FOPPA et al, 2008). 

Uma das atividades da Assistência Farmacêutica, engloba ações específicas do profissional farmacêutico no contexto 

da assistência ao paciente, que visam à promoção do uso racional de medicamento (IVAMA et al., 2002). 

A utilização de medicamentos é a forma mais comum para tratamento terapêutico em nossa sociedade, porém a 

demora no atendimento nos hospitais e a baixa renda da população são alguns dos fatores que favorecem a 

automedicação (MARTINHÃO, 2005). 

O profissional farmacêutico deve promover o uso racional de medicamentos, somando esforços com outros 

profissionais da área da saúde e cumprir o seu papel perante a sociedade (REIS, 2011). 

 

Conclusões 

 

Através da avaliação de alguns tipos de câncer de mama e seu caráter hereditário ou não hereditário conclui-se 

fatores que podem vir a desencadear a doença oncológica supracitada, alguns dados de prevalência foram 

observados, tais como a obesidade, faixa etária, tabagismo, utilização de determinados métodos contraceptivos, raça. 

Pode-se observar a incidência do transtorno depressivo enquanto comorbidade, concluindo-se ainda que a depressão, 

através de evidências observadas pode ser um importante fator precursor do desenvolvimento do câncer de mama, 
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mulheres deprimidas, vivenciando problemas domésticos, em sua vida laborativa apresentam maior chance do 

desenvolvimento de tal câncer. 

A mutilação é uma das principais causas da depressão após o diagnóstico na fase de tratamento, o adoecer é visto 

como perder uma condição condição anterior de vigor, de produção, de defesa. As situações de confrontamento com 

a perda (morte), condições de sadio (doença) e de inteiro (cirurgia), entre outras, levam à quebra das ilusões e ao 

questionamento: "Por que eu? Trata-se por isso de um momento de vulnerabilidade, solidão e, por muitas vezes, de 

isolamento.A partir de tais questionamentos, a mulher se sente feia, tem vergonha de seu corpo e com isso acaba 

agravando ainda mais o quadro depressivo. 

Os antidepressivos do tipo recaptadores de serotonina (ISRS) são os mais indicados no tratamento do transtorno 

depressivo em mulheres acometidas de câncer de mama, devido aos menores efeitos colaterais observados, tais como 

as náuseas, tão comuns nos tratamentos quimioterápicos. 

Por vias finais, deve-se ressaltar que o câncer de mama, ainda necessita de uma maior atenção por parte das ciências 

da saúde, contudo, passos estão sendo dados visando, assim como este estudo, prover cada vez mais a qualidade de 

vida. 
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RESUMO 

Na atualidade, a crescente competitividade tem feito com que o setor de prestação de serviços busque ferramentas 

para sua melhoria, objetivando a satisfação do cliente. Em que o elemento capaz de avaliar o desempenho é o próprio 

cliente, que interage com a realização do serviço prestado a ele. É essencial a organizações aproximarem-se do cliente 

para conhecer suas necessidades e identificar os itens mais importantes do serviço oferecido, a fim de definir 

estratégias para obter vantagens competitivas. A partir de um levantamento da literatura científica, o presente 

trabalho utilizou o modelo SERVPERF adaptado por meio do instrumento desenvolvido por Freitas, Bolsanello e 

Carneiro (2008) para avaliar a qualidade de serviços prestados em uma biblioteca, segundo a percepção dos 

acadêmicos. O modelo é composto por 23 critérios/itens que abordam aspectos tangíveis e intangíveis, organizados 

em um questionário. Através da Análise dos Quartis, a priorização dos critérios/itens que são considerados críticos, 

altos, moderados e baixos na percepção dos acadêmicos poderão ser distinguidos, identificando pontos fortes e fracos 

da prestação dos serviços. Sugere-se a utilização dos dados obtidos para a implementação de ações que busquem a 

melhoria da qualidade em serviços e proporcionem maior satisfação dos acadêmicos. 

Palavras-chave: SERVPERF; Qualidade de Serviços; Biblioteca; Percepção dos Acadêmicos. 

 

Introdução 

Conforme Barros (2013) o setor de serviços tem sofrido várias mudanças decorrentes de fatores como a globalização, 

a competitividade, os avanços tecnológicos e o atual perfil do cliente, que se tornou mais consciente e exigente de 

seus direitos. Tais fatores têm direcionado as empresas prestadoras de serviços a buscarem informações sobre a 

qualidade com que seus serviços estão sendo prestados de acordo com a percepção dos clientes. 

Qualidade é frequentemente considerada como uma das chaves do sucesso. Afirma-se que a vantagem competitiva de 

uma empresa depende da qualidade, e o valor de seus bens e serviços (GRÖNROOS, 2003). 

Segundo Amboni (2002) a biblioteca caracteriza-se como um órgão suplementar que presta serviços para a 

universidade e para a comunidade. É um subsistema da universidade, seu objetivo é promover o acesso e a utilização 

aos segmentos da universidade e da comunidade, das fontes de informação, proporcionando subsídios ao 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, consideradas como atividades-fim, bem como das 

atividades meio a universidades. 

 

mailto:unig@unig.br
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Objetivo 

 

A relevância desta pesquisa está em conhecer o nível de satisfação dos acadêmicos de uma Universidade Particular, 

pelos serviços prestados na Biblioteca e ver a analise do gestor da biblioteca quanto aos resultados. Mais 

especificamente, têm-se os seguintes objetivos: identificar o perfil de quem frequenta a biblioteca através do 

levantamento de suas características, mensurar a confiabilidade do modelo SERVPERF adaptado, b; destacar os itens 

mais críticos que devem ser priorizados em prol da melhoria dos serviços prestados; identificar as intenções dos 

retornos dos acadêmicos e recomendação da biblioteca avaliada a outras pessoas. 

 

Material e Métodos 

Dentre a metodologia adotada, destaca-se a utilização de pesquisa bibliográfica e documental, por meio dos quais 

foram realizados o levantamento e análise das fontes bibliográficas para a estruturação do referencial teórico. Como 

procedimentos para esta etapa da pesquisa, foram consultadas bases de dados para o levantamento de artigos, além 

de livros, legislação, artigos de eventos científicos e teses. Tal procedimento permitiu a construção preliminar do 

referencial teórico composto inicialmente pela temática da qualidade centrada no cliente em bibliotecas acadêmicas, 

seguido pela importância da avaliação da qualidade para esse tipo de biblioteca. 

Este artigo utilizará o modelo SERVPERF (CRONIN; TAYLOR, 1992) adaptado por Freitas, Bolsanello e Carneiro (2007), 

para identificar as percepções dos acadêmicos. Sendo assim, o problema de pesquisa apresentado neste trabalho 

pode ser resumido com o seguinte questionamento: Qual é a percepção dos acadêmicos relacionada aos serviços 

prestados pela Biblioteca da Universidade? 

 

Qualidades em Serviços 

O termo serviço é considerado como o resultado de pelo menos uma atividade desempenhada necessariamente na 

interface entre o fornecedor e o cliente e é geralmente intangível. A prestação de um serviço pode envolver a criação 

de um ambiente agradável para o cliente (ABNT, 2000). 

Conforme Silva (2008), nas organizações prestadoras de serviços, a qualidade da prestação depende de muitos 

fatores, uns defendidos veementes por autores, outros por empresários. Contudo, alguns desses fatores são sempre 

citados por ambos uma vez que são essenciais fortemente aceitos e empregados em empresas conceituadas. 

Na literatura científica existem modelos de avaliação da qualidade em serviços. Porém, estes modelos geralmente 

apresentam uma abordagem genérica, sendo essencialmente necessário adaptá-los à natureza do serviço a ser 

avaliado. Dentre os modelos, se destacam: o modelo desenvolvido por GRÖNROOS (1984), o modelo dos 5 Gaps 

(PARASURAMAN et al., 1985), o modelo SERVQUAL c e o modelo SERVPERF (CRONIN E TAYLOR, 1992) 

O modelo apresentado por Gronroos (1984) mostra a qualidade percebida de um serviço em função do serviço 

esperado e do serviço percebido, incluindo um terceiro fator, chamado de imagem da empresa, que envolve, 

principalmente, as qualidades técnicas e funcionais, além de incluir outros fatores. Este modelo sintetiza a relação 

entre o serviço esperado, o serviço experimentado, a qualidade percebida, a qualidade funcional e a qualidade 

técnica, conforme mostrado na Figura 1. 
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Figura 1: Modelo de Gronroos. Fonte: Gronroos (1984). 

 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) desenvolveram um modelo denominado Modelo dos 5 Gaps (Lacunas) da 

Qualidade de Serviços, com o objetivo de auxiliar os gestores a compreenderem as fontes dos problemas da qualidade 

dos serviços e como melhorá-los. A Figura 2 ilustra este modelo e os respectivos Gaps são brevemente descritos: 

Gap 1: Diferença entre as expectativas dos clientes e a percepção dos gerentes sobre essas expectativas; 

Gap 2: Diferença entre a percepção dos gerentes em relação às expectativas dos clientes e as especificações da 

qualidade do serviço; 

Gap 3: Diferença entre as especificações da qualidade do serviço e os serviços realmente oferecidos; 

Gap 4: Diferença entre o serviço realmente prestado e o que é comunicado ao cliente a respeito deste; 

Gap 5: Diferença entre a expectativa do cliente e a percepção que ele possui dos serviços prestados. 

 

Figura 2: Modelo dos 5 Gap‘s da qualidade em serviços. Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). 
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Como afirma Couto (2010), o SERVQUAL (PARASURAMAN et al., 1985) avalia a qualidade de vários serviços, podendo 

ser adaptado para analisar características específicas de uma organização ou serviço. Este instrumento baseia-se no 

paradigma da desconfirmação, em que a satisfação do cliente resulta da discrepância entre as suas expectativas e 

percepções em relação ao serviço. 

Cronin e Taylor (1992) desenvolveram um modelo baseado somente na percepção de desempenho de serviços, o 

SERVPERF. Eles ainda afirmam que o instrumento SERVPERF é mais sensível em retratar as variações de qualidade em 

relação às outras escalas testadas. 

 

Qualidade Na Biblioteca 

 

Conforme Freitas, Bolsanello e Viana (2008) pesquisadores têm investigado o valor dos serviços em bibliotecas de 

acordo com as percepções, expectativas e necessidades dos usuários. No Brasil, a avaliação de bibliotecas 

universitárias tem executado um importante papel nas avaliações das instituições de educação superior e dos cursos 

de graduação. 

Em todos os tipos de serviços de informação, sejam eles bibliotecas universitárias, especializadas, públicas, escolares, 

centros de documentação e informação etc., a qualidade deve ter como objetivo aprimorar seus serviços, tendo em 

vista atender ou até mesmo superar a expectativa de seus clientes (BRITO; VERGUEIRO, 2011). 

No Brasil, na área educacional, órgãos reguladores exigem um rígido controle da qualidade para que as Instituições de 

Ensino Superior (IES) possam ser credenciadas ou manter- se em funcionamento. Como parte da infraestrutura dessas 

instituições, as bibliotecas devem avaliar seus serviços (BRITO; VERGUEIRO, 2012). 

O Quadro 1 mostrará diversos estudos segundo diversos autores a respeito da avaliação da qualidades em serviços na 

biblioteca. 

 

Autor Conclusões 

Amboni (2002) Segundo Amboni (2002), a biblioteca deve ter um sistema de informações 

sobre qualidade em serviços. As bibliotecas precisam estabelecer 

pesquisas sobre a qualidade em serviços que forneça 

informações oportunas e importantes para auxiliar o processo de tomada 

de decisão. 

Barbêdo e Turrioni (2003) Conforme Barbêdo e Turrioni (2003) aplicação de sistemas de gestão da 

qualidade em bibliotecas deve ser uma necessidade desejada por toda 

instituição, pelo bibliotecário e sua equipe e também pelos próprios 

usuários, e não deve ser realizada apenas como modismos ou imposições. 

Sendo assim, é preciso que bibliotecários estejam abertos a uma 

verdadeira mudança de padrões, determinando e estruturando adoção de 

novos métodos de trabalho, abdicando formas tradicionais de atuação, 

justificadas em 
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atos com base em conhecimento profissional. 

Maria Alice Rebello (2004) Rebello (2004) sita que o processo de avaliação ainda é encarado como 

um momento delicado e constrangedor na relação serviço x usuário. Há 

que se criar um processo natural em que a avaliação se torne um processo 

natural, sem preocupação com ações punitivas que outrora era atribuído 

aos sistemas que avaliam pessoas e 

tarefas. 

Pereira, Schimidt, Godoy e 

Santos (2006) 

Os autores relatam que a importância da pesquisa está nas oportunidades 

de melhorias que poderão ser implementadas a partir da opinião desses 

usuários. O desenvolvimento de estratégias, em função das necessidades 

levantadas, permitirá uma 

visão integrada, com o foco na visão de futuro. 

Freitas, Bolsanello e Viana 

(2008) 

Freitas, Bolsanello e Viana (2008) buscaram investigar no artigo o 

emprego da escala Servqual na avaliação da qualidade dos serviços 

prestados por uma biblioteca de uma universidade estadual, no 

 ponto de vista de uma amostra de usuários-alunos 

Teixeira e Farias Filho 

(2008) 

Concluíram que as s bibliotecas universitárias pesquisadas por eles, 

precisam melhorar suas estrutura física e na sua gestão de modo a 

assegurar a concretização de sua principal missão, qual seja, a de oferecer 

aos usuários uma qualidade de serviços que 

permita um real crescimento nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

QUADRO 1 – Estudos sobre Avaliação da Qualidade em Serviços na Biblioteca Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Estudo de Caso 

Este estudo visou investigar o emprego do modelo SERVPERF adaptado por Freitas, Bolsanello e Carneiro (2007) em 

uma biblioteca universitária privada no município de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro. A biblioteca em questão 

possui 5 colaboradores. A amostragem considerada foi não probabilística com abordagem por conveniência, pois, de 

acordo com Malhotra (2006), os entrevistados são escolhidos por se encontrar no ambiente a ser avaliado. Cada 

respondente utilizou um formulário impresso para atribuir valores indicando seu grau de percepção do desempenho a 

respeito de cada item. 
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Bloco I: perfil dos respondentes 

 

O questionário foi adaptado por Freitas, Bolsanello e Carneiro (2007), sendo que o item 23 foi proposto pelos autores, 

aonde o mesmo que se encontra no anexo A. O questionário foi aplicado no período de 26/03/2014 a 24/04/2014. O 

tempo médio de resposta do instrumento foi em torno de 5 minutos. Na execução da pesquisa, foram aplicados 57 

questionários e 52 foram considerados válidos, pois cinco questionários tiveram a mesma nota marcada em todas as 

questões, sendo descartados. 

A Tabela 1 expõe os dados coletados do perfil sociodemográfico dos respondentes. Através da pesquisa pode-se notar 

que o quantitativo de homens se destaca no estabelecimento avaliado, com 44,23%. É possível observar que a faixa- 

etária predominante foi entre 17 e 24 anos, com 53,85%, sendo mais da metade dos frequentadores. A respeito do 

questionamento sobre renda familiar, as informações fornecidas pelos acadêmicos revelam que 40,38% concentram-

se de 0 a R$ 999,99. Com relação a frequência de visita do estabelecimento, dados demonstram que 32,69% dos 

acadêmicos frequentam 2 a 3 vezes por semana. 

 

TABELA 1 – Perfil sociodemográfico da biblioteca 

Respostas de cada categoria de respostas (%) 

Gênero Masculino 

(44,23) 

Feminino 

(42,31) 

Não declarou 

(13,46) 

  

Faixa etária 

(anos) 

17 a 24 

(53,85) 

25 a 34 

(17,30) 

35 a 44 

(5,77) 

Não 

declarou 

(23,08) 

 

Renda mensal 

(R$) 

0 a 999,99 

(40,38) 

1.000,00 a 

1.999,99 

(13,46) 

2.000,00 a 

4.000,00 

(7,70) 

> 4.000,00 

(13,46) 

Não declarou 

(25,00) 

Frequência de 

visita 

1 vez por semana 

(ou mais) 

                                

(25,00)  

 

1 vez por mês 

(9,62) 

1 vez a cada seis 

meses (32,69) 

1 vez por ano 

(26,92) 

Não declarou 

(5,77) 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Bloco II: grau de desempenho segundo as dimensões estabelecidas 

 

O Bloco II do questionário é composto dos itens à luz dos quais os respondentes expressam sua percepção sobre o 

Grau de Desempenho da biblioteca avaliada. Para averiguar a confiabilidade do questionário, usou-se o coeficiente α 

de Cronbach (CRONBACH, 1951). 

O coeficiente de Cronbach é um dos procedimentos estatísticos mais utilizados para calcular a confiabilidade de um 

questionário para avaliação do objeto a que se destina (FREITAS; RODRIGUES, 2005). Segundo os mesmos autores, no 

meio científico não há um consenso a respeito da interpretação da confiabilidade de um questionário a partir desse 

coeficiente e sugerem uma classificação para tratar essa questão conforme mostra a Quadro 2. 

 

 

Confiabilidade Muito 

Baixa 

Baixa Moderada Alta Muito Alta 

Valor de α α <= 0,30 0,30< α 

<=0,60 

0,60< 

α<=0,75 

0,75< 

α<=0,90 

α > 0,90 

Quadro 2 – Classificação da confiabilidade a partir do Alfa de Cronbach. Fonte: Freitas e Rodrigues (2005). 

 

Freitas, Manhães e Cozendey (2006) propuseram o emprego da medida de tendência central denominada Análise dos 

Quartis com o objetivo de contribuírem para o tema avaliação da qualidade dos serviços, priorizando os itens de 

avaliação considerados críticos. 

Os Quartis, proposto por Freitas, Manhães e Cozendey (2006) são interpretados como valores que separam cada nível 

de prioridade (Crítica, Alta, Moderada ou Baixa). Por exemplo, itens são considerados críticos quando o Grau de 

Desempenho Médio (GDj ) for inferior ao primeiro Quartil, isto é, são itens que necessitam receber correções urgentes 

para a melhoria da qualidade. Itens com Grau de Desempenho Médio entre o primeiro e o segundo Quartil são 

definidos como itens de prioridade ―Alta‖; itens cujo Grau de Desempenho Médio está entre o segundo e o terceiro 

Quartil são considerados de prioridade ―Moderada‖ e, por último, os itens cujo Grau de Desempenho Médio é 

superior ao terceiro Quartil são considerados de prioridade 

―Baixa‖. 

A Tabela 2 apresenta a tabulação dos dados coletados da pesquisa na biblioteca com os resultados da Média de 

Desempenho por Item (Q(X)j), a Média de Desempenho Geral (Q(X)) de acordo com a média de todas as notas, além 

do valor do Alpha de Cronbach . 

Itens sem resposta ou marcados como ―Não avaliado‖ foram substituídos pelas médias do item, pois, segundo Freitas 

e Rodrigues (2005), este é um dos procedimentos mais usados por pacotes estatísticos profissionais. 
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TABELA 2: Média e coeficiente de confiabilidade. 

Biblioteca 

Q (X)= 8 α Geral: 0,933 (MUITO ALTA) 

Itens Q(X)j Itens Q(X)j 

I1 4,40 I13 8,60 

I2 7,15 I14 8,98 

I3 7,09 I15 8,629 

I4 7,05 I16 8,70 

I5 6,84 I17 8,92 

I6 8,98 I18 8,90 

I7 7,58 I19 8,22 

I8 7,27 I20 5,11 

I9 8,23 I21 8,70 

I10 7,91 I22 9,11 

I11 7,48 I23 7,00 

I12 8,39   

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

Considerando a Classificação da Confiabilidade recomendada por Freitas e Rodrigues (2005) exposta na Tabela 2, o 

valore de α apontam que a confiabilidade do questionário foi 

―Muito Alta‖. 

A Tabela 3 apresenta o resultado das análises dos Quartis através do GD(X)j (grau de desempenho médio de cada 

item) de acordo com a percepção dos acadêmicos frequentadores da biblioteca. Sendo os 5 mais críticos: 

equipamentos modernos, quantidade de computadores disponíveis e ambiente silencioso e espaço de estudo 

individual e em grupo. 
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TABELA 3 – Resultado da análise dos quartis da biblioteca. 

ANÁLISE DOS QUARTIS 

P
R

IO
R

ID
A

D
E 

C
rí

ti
ca

 

I1 I20 I5 I23 I4 I3 

4,40 5,12 6,85 7,00 7,06 7,10 

1º Quartil = 7,13 
A

lt
a 

I2 I8 I11 I7 I10 I19 

7,15 7,27 7,49 7,58 7,92 8,22 

2º Quartil = 8,22 

M
o

d
er

a 

d
a 

I9 I12 I13 I15 I21 I16 

8,24 8,40 8,61 8,69 8,70 8,71 

3º Quartil = 8,71 

B
ai

xa
 

I18 I17 I14 I6 I22  

8,90 8,92 8,98 8,98 9,12  

Fonte : Elaborado pelos autores. 

 

Bloco III: grau de desempenho geral e respostas abertas 

 

O 3º Bloco do instrumento de pesquisa buscou coletar dados para mensurar o Grau de Desempenho Geral dos 

acadêmicos e captar outros aspectos que desejavam avaliar como críticas e sugestões através de itens de resposta 

aberta. Nas questões abertas, um ponto de insatisfação no desempenho citado por diferentes respondentes foi em 

relação de aumentar o número de computadores e os mesmos serem mais modernos e colocar um ar-condicionado 

mais silencioso Os acadêmicos recomendariam e voltariam a biblioteca por diversos motivos, como: possui uma 

excelente infraestrutura, conforto e por obter um bom atendimento. 

 

Análise do Gestor da Biblioteca Quanto aos Itens com Prioridade Crítica e Sugestões de Melhorias 

 

Após a análise dos resultados, foi feita uma reunião com o Gestor da biblioteca para apresentar os resultados da 

pesquisa e saber sua opinião quanto ao resultado. Neste sentido, o Gestor da respondeu um relatório com os itens de 

prioridade Crítica dando a sua opinião e sugestões. A seguir, apresenta-se uma análise sucinta à luz de cada item: 

Item 1 (A biblioteca da UNIG possui equipamentos modernos): Segundo o Gestor da biblioteca, realmente os 

computadores estão ultrapassados, mas já foi providenciado o pedido ao setor financeiro para providenciar 

mudanças. 
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Item 20 (A biblioteca da UNIG tem computadores suficientes com Internet): Atualmente a Biblioteca possui 25 

computadores disponíveis aos acadêmicos. Na opinião do bibliotecário, este ponto não procede, visto que eles são 

suficientes para atender aos acadêmicos. 

Item 5 (O ambiente da biblioteca da UNIG é silencioso, iluminado e arejado): O bibliotecário entende que possui ar-

condicionado barulhento, mas diz que tem alguns acadêmicos que não respeitam a lei do silêncio. E ele propõe para 

que as coordenações trabalhem isso com os acadêmicos. 

Item 23 (O acervo da biblioteca da UNIG atende às necessidades do seu curso): O bibliotecário discorda em partes, 

visto que alguns cursos estão se reestruturando e que os livros são adquiridos de acordo com as necessidades dos 

professores. Ele ressalta o desinteresse dos alunos, sendo que na biblioteca online da universidade possui 1400 

periódicos disponíveis para os acadêmicos na área da saúde. O Gestor propõe mais divulgação por parte dos 

professores. 

Item 4 (O espaço para estudo em grupo é adequado o suficiente): O bibliotecário discorda, uma vez que os espaços 

para estudo em grupo supre as necessidades. 

Item 5 (O espaço para estudo individual é adequado o suficiente): O bibliotecário discorda, uma vez que os espaços 

para estudo individual supre as necessidades. 

De acordo com o Gestor essas mudanças são necessárias sim, mas a biblioteca na sua ultima visita do MEC recebeu 

nota 5, o que o deixou bem satisfeito e nos mostra que a biblioteca segue todas as normas da IES. 

 

Considerações Finais 

 

Nas ultimas décadas, tem-se aumentado a pesquisa sobre qualidade no setor de serviços, na busca de melhorias e 

satisfação dos ―clientes‖. 

Neste contexto, este artigo buscou avaliar e classificar a qualidade de serviços prestados por uma biblioteca 

universitária, segundo a percepção dos acadêmicos. 

O artigo em questão foi fundamentado em estudos cientificamente difundidos. O que permitiu identificar 

características do perfil do respondente (acadêmicos) através de distribuições de frequência. Foi possível mensurar a 

confiabilidade do modelo SERVPERF adaptado que se mostrou confiável, pois sua confiabilidade foi ―Muito Alta‖; 

destacar os itens mais críticos, com relação à amostra geral considerada, a fim de que estes fossem corrigidos para 

obtenção futura de um melhor desempenho da organização segundo a percepção dos acadêmicos e identificar as 

intenções de retorno e de recomendação dos estabelecimentos por parte dos acadêmicos. Com isso, atendendo aos 

objetivos específicos propostos inicialmente neste trabalho. 

Sendo assim, espera-se que os resultados obtidos por este trabalho contribuam para o aprimoramento das interações 

estabelecimento e acadêmico e auxiliem os gestores da biblioteca a aprimorar os serviços prestados. 
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ANEXO A – Questionário sobre Avaliação de Serviços Prestados na Biblioteca 

 

Este formulário é parte integrante de uma pesquisa científica que visa avaliar a qualidade em serviços da biblioteca. 

Solicitamos que avalie, por gentileza, os serviços prestados pela mesma. Inicialmente, gostaríamos de conhecer o seu 

perfil como usuário. 

Nome (Opcional):  Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino Idade: anos 

Curso: Período:   

Em que categoria de renda mensal se enquadra? 

( ) 0 - R$999,99 ( ) R$ 1.000,00 - R$ 1.999,99 ( ) R$ 2.000,00 – R$ 4.000,00 ( ) Acima de R$ 4.000,00 

Frequência de visita à biblioteca: 

( ) raramente ( ) uma vez por semana ( ) duas a três vezes por semana ( ) quatro a seis vezes por semana 

Indique, por gentileza, o grau com que você avalia o desempenho desta Biblioteca em relação a cada item. O grau de 

desempenho 

varia de 0 (zero), quando você percebe um desempenho Muito Ruim, a 10 (dez), quando você percebe um desempenho 

Muito Bom. Caso não seja possível avaliar algum item, marque a opção N/A (Não avaliado). 

1. A biblioteca da UNIG possui equipamentos modernos. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. As instalações físicas da biblioteca da UNIG são visivelmente 

adequadas. 

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. O espaço para estudo individual é adequado e suficiente. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. O espaço para estudo em grupo é adequado o suficiente. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.O ambiente da biblioteca da UNIG é silencioso, iluminado e arejado. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Se você tem dúvidas, os funcionários da biblioteca da UNIG são 

prestativos. 

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Os livros e periódicos do acervo são facilmente encontrados nas 

estantes. 

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. A biblioteca da UNIG é informatizada. A busca (por título, autor, etc.) é 

facilitada. 

            

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. A biblioteca da UNIG fornece seus serviços em tempo adequado. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10. O serviço de reserva de livro (agendamento) é bem executado. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. A biblioteca da UNIG mantém seus registros atualizados. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Os serviços de consulta e empréstimo são confiáveis. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Você é atendido imediatamente pelos funcionários da biblioteca da 

UNIG. 

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Os funcionários da biblioteca da UNIG sempre estão dispostos a ajudá-

lo. 

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Os funcionários da biblioteca da UNIG demonstram conhecer bem o 

acervo. 

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Você confia nas informações dadas pelos funcionários da biblioteca da 

UNIG. 

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Os funcionários da biblioteca da UNIG são gentis e educados. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Os funcionários da biblioteca da UNIG apresentam boa aparência. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Funcionários da biblioteca da UNIG têm apoio técnico para executar 

bem as 

tarefas. 

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. A biblioteca da UNIG tem computadores suficientes com Internet. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. A biblioteca da UNIG opera em horários convenientes para todos os N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. A biblioteca da UNIG funciona exatamente nos horários divulgados. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. O acervo da biblioteca da UNIG atende às necessidades do seu curso. N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Informe outros itens que deseja avaliar: 

  N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Críticas e/ou sugestões: 

 

 

De maneira geral, dê uma nota para esta biblioteca: ( )0   ( )1 ( )2 ( )3   ( )4   ( )5 ( )6   ( )7   ( )8   ( )9 ( )10 

Você recomendaria esta biblioteca? ( ) Sim ( ) Não Motivo:    Você retornaria a esta biblioteca? ( 

) Sim ( ) Não Motivo:      
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PROJETO ANJOS DA ENFERMAGEM: HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DO LÚDICO 

Carmem Valéria FERNANDES1, Gleicia Fernandes DIAS¹, Helen Magalhães MIRANDA¹, Lineker SOARES¹, Rejane Maria 

Santos de FREITAS²* & Sara Nuss MELLO² 

1 Discentes da Universidade Iguaçu – Campus V – Curso de Graduação em Enfermagem – Itaperuna/RJ, Brasil. 

2 Docentes da Universidade Iguaçu – Campus V – Curso de Graduação em Enfermagem – Itaperuna/RJ, Brasil. 

*rejanesantosdefreitas@hotmail.com 

 

RESUMO 

Nós últimos anos, os casos de câncer tem se elevado de maneira considerável. O câncer infantil impõe a criança 

sofrimento mediante expectativas que alteram toda sua vida, e se reflete em expressões de dor, pena e medo. De 

acordo com registros, são estimados mais de 9000 casos novos de câncer infanto-juvenil, no Brasil, por ano. A 

hospitalização vai interferir na rotina da criança e de sua família e essas mudanças vão gerar uma crise, tornando-se 

mais exaustiva no caso de um tratamento prolongado. Os avanços científicos e tecnológicos nas áreas de oncologia 

infantil vêm contribuindo de maneira eficiente, e aumentou as chances de cura quando o diagnóstico é feito 

precocemente. Durante o tratamento, proporcionar bem-estar são medidas fundamentais na promoção de saúde. A 

humanização nas instituições de saúde vem reformular as práticas cotidianas de assistência visam a valorização da 

imagem humana. Devido sua importância, o MS implantou Programas de Humanização com vistas a suprir às 

carências existentes. Quando consideramos seres humanos que cuidam de seres humanos parece fácil. Mas porque 

este recurso não se efetiva na prática destes profissionais? Foi pensando nestes desafios que o Programa Anjos da 

Enfermagem em parceria com os Conselhos de Enfermagem criou uma forte estratégia de humanização, a educação 

em saúde através do lúdico, com a missão de articular ações que promovam o exercício da cidadania dos acadêmicos 

e profissionais de enfermagem, com a perspectiva de apoio a crianças com câncer e a humanização da saúde, 

buscando promover bem-estar e formar profissionais preparados para humanizar. 

Palavras chave: câncer infantil, humanização, anjos da enfermagem, hospitalização. 

 

ABSTRACT 

We recent years, cases of cancer has risen considerably. Childhood cancer enforces child suffering by expectations that change all 

his life, and is reflected in expressions of pain, shame and fear. According to records, it is estimated more than 9,000 new cases of 

childhood cancers in Brazil per year. Hospitalization will interfere with the child's routine and their families and these changes will 

generate a crisis, becoming more comprehensive in the case of prolonged treatment. The scientific and technological advances in 

child oncology have contributed efficiently, and increased the chances of cure when the diagnosis is made early. During treatment, 

provide welfare are fundamental in promoting health. Humanization in health care institutions comes reshape the daily practices 

of assistance designed to promote the human image. Because of its importance, the MS deployed Humanization programs in 

order to meet existing needs. When we consider human beings who care for human beings seems easy. But because this feature is 

not effective in practice these professionals? I was thinking these challenges the nursing Angels Program in partnership with the 

Nursing Councils created a strong humanization strategy, health education through play, with the mission of joint actions to 

promote citizenship of academic and nursing professionals with the prospect of supporting children with cancer and the 

humanization of health, seeking to promote wellness and to train professionals prepared to humanize. 

 

Keywords: childhood cancer, humanization of nursing angels, hospitalization. 
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Introdução 

 

Com base em referências dos registros de base populacional, são estimados mais de 9000 casos novos de câncer 

infanto-juvenil, no Brasil, por ano. Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a segunda 

causa de mortalidade proporcional entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, para todas as regiões, de acordo com 

estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2013). 

Com o diagnóstico do câncer infantil, a criança passa a ter necessidades especiais de saúde, devido tanto ao curso da 

doença quanto ao tratamento, deixando a assistência muitas vezes de ser ambulatorial para ser hospitalar. Sabe-se 

que quando uma criança sofre uma internação hospitalar o seu curso de desenvolvimento, a sua forma de ver o 

mundo tem continuidade, mas muitas vezes promovem uma série de alterações na rotina e na vida da criança e de sua 

família. O processo de tratamento do câncer infantil demanda um tempo considerável de hospitalização, no qual a 

criança é submetida a procedimentos invasivos e dolorosos, como é o caso da quimioterapia e seus efeitos colaterais. 

Essa ideia é contextualizada por Rossit e Kovacs (1998:59),  quando  afirmam  que  a  hospitalização  de  crianças  com  

câncer:  ―é  uma  vivência traumática, onde parecem esquecer que a criança é criança, que necessita de espaço físico, 

atividades e atenção apropriada à sua faixa etária‖. 

Levando em consideração que um mundo é deixado para trás quando uma criança é internada: os pais, os irmãos, a 

casa, a escola, os amigos, os bichos de estimação, os brinquedos e que ela vivenciará situações nunca vividas 

anteriormente, projetos na área da saúde foram criados visando uma assistência humanizada e que através de ações 

lúdicas, buscam minimizar os efeitos da hospitalização e prevenir os sofrimentos mentais (psicológicos) que elas estão 

suscetíveis. 

Foi pensando nestes desafios e problemas inerentes à hospitalização e o câncer infantil que surgiu o projeto Anjos da 

Enfermagem, voltado para os acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem, em parceria com o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) e Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs) e se transformou em uma forte 

estratégia de humanização da saúde nos hospitais oncológicos do Brasil levando até as crianças hospitalizadas 

educação em saúde através do lúdico (INSTITUTO ANJOS DA ENFERMAGEM, 2012). 

O projeto nasceu em 2003, durante o período em que a idealizadora Jakeline Duarte ainda cursava Enfermagem na 

Universidade Regional do Cariri (Urca) e fora implantado em Barbalha 

Fortaleza-CE, no Hospital São Vicente de Paulo, referência para Estados fronteiriços no tratamento de câncer. Sua 

criadora inspirou-se no livro Terapia do Amor que retrata a vida do médico norte-americano Hunter Adams, mais 

conhecido como Patch Adams onde o autor insere dentro do contexto hospitalar não só um projeto de brincadeiras e 

promoção do bem estar, mas também o cuidado com humanidade e amor. Logo uma parceria foi firmada com o 

COFEN e CORENs, com meta de transformá-lo no maior projeto de inclusão social da enfermagem do Brasil. 

O Projeto Anjos da Enfermagem: educação e saúde através do lúdico, é um projeto desenvolvidos pelo Instituto Anjos 

da Enfermagem, organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua no fortalecimento das ações de apoio a 

crianças com câncer e humanização da saúde, tendo sua sede, localizada na cidade de Barbalha, região Sul do Ceará – 

Brasil e núcleos estaduais distribuídos em todo território nacional. Tem como objetivo prestar  uma melhor assistência 

a crianças hospitalizadas com câncer e fortalecer as ações de combate ao câncer infantil. O programa utiliza uma 

metodologia lúdica, com ações de voluntariado e doação (REGIMENTO INTERNO, 2012). 
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No artigo Art. 2°. de seu Regimento Interno (2012), firma-se como sua missão, articular ações que promovam o 

exercício da cidadania dos estudantes e profissionais de enfermagem, em todo território nacional, com a perspectiva 

de apoio a crianças com câncer e humanização da saúde. 

É importante ressaltar que os Anjos da Enfermagem (AE) atuam pautados por meio da Resolução COFEN nº 295/2004 

que reza em seu Artigo 1°: ―compete ao enfermeiro que atua na área pediátrica, enquanto integrante da equipe 

multiprofissional de saúde, a utilização da técnica do Brinquedo/Brinquedo Terapêutico, na assistência à criança e 

família‖, e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Esse estudo teve como objetivo conhecer o projeto Anjos da Enfermagem: educação e saúde através do lúdico, seus 

benefícios e sua importância como um instrumento que atende aos propósitos de humanização da saúde e promoção 

de bem estar à criança hospitalizada portadora de câncer e reconhecer o projeto como uma estratégia para a 

formação humanizada do acadêmico dos cursos de graduação em Enfermagem. 

 

Materiais e Métodos 

 

Este estudo se baseou em referências bibliográficas e foi desenvolvido a partir de materiais já elaborados, de caráter 

qualitativo, constituído principalmente de livros e artigos científicos e que tem como vantagem principal permitir ao 

pesquisador uma visão mais ampla dos fenômenos envolvidos no contexto do estudo. Foram utilizadas ferramentas 

como: leituras exploratória, seletiva, analítica e interpretativa. Através dos registros literários e artigos científicos de 

periódicos no Scientific Electronic Library Online (SciELO) e no BDENF (Banco de Dados de Enfermagem), Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), pareceres e regulamentos do sistema COFEN/COREN, Regulamento Interno Anjos da 

Enfermagem, Proposta de Parceria (PP) – Universidade do Bem, e capítulos de livros com os descritores: humanização, 

câncer infantil e Anjos da Enfermagem, este estudo foi elaborado. Os textos e artigos pesquisados foram publicados 

entre os períodos de 1991 até 2013, sendo a maior parte destes textos a partir de 2000, em conformidade com as 

políticas nacionais específicas de humanização do atendimento em saúde que se iniciaram a partir do século XXI nos 

quais ocorrem significativas propostas neste campo. 

A palavra humanização foi usada para a seleção dos artigos referentes à temática humanização do cuidado nos cursos 

de graduação. 

Inicialmente foram encontrados 60 artigos e, após uma revisão exploratória e analítica, considerando o objetivo do 

estudo, foram selecionados 48 artigos, que atendiam a temática do estudo. Os textos e artigos foram analisados e 

interpretados individualmente e foram organizados de forma cronológica e confrontados, sendo possível delinear 

melhor os assuntos e desenvolver o tema central do estudo. 

 

Resultados e Discussão 

O câncer se desenvolve a partir do crescimento desordenado de células que invadem órgãos e tecidos podendo se 

disseminar para outras regiões do corpo. Composto por um conjunto de 100 doenças, o câncer pode ser maligno 

quando há uma proliferação acelerada destas células, formando tumores, que são agressivos e de difícil controle. Mas, 

sendo benignas as células destes tumores, se assemelham ao seu tecido original e se proliferam vagarosamente e 

dificilmente constitui um risco a vida (BRASIL/INCA, 2005). 
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As causas do câncer podem estar ligadas a fatores internas ou externos ao organismo ou estar relacionadas com os 

dois meios. Condições hereditárias também podem influenciar o desenvolvimento do câncer, no entanto, 80% a 90% 

estão associados a fatores ambientais (BRASIL/INCA, 2005). 

Câncer infantil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), corresponde a um grupo de várias doenças que 

têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo 

(INCA, 2009). 

Buscamos conhecer por meio dos resultados obtidos por outros autores em seus estudos, os impactos da 

hospitalização da criança com câncer em seu contexto geral, as políticas de humanização implantadas para melhorar a 

assistência à saúde, dando ênfase a visão dos acadêmicos em relação às atividades de lúdicas desenvolvidas pelo 

projeto Anjos da Enfermagem com as crianças em tratamento de câncer, verificando os resultados positivos desse 

projeto para essas crianças e sua importância na formação dos profissionais de Enfermagem. 

Os sujeitos observados nos artigos revisados para este estudo são crianças e adolescentes de 1 a 18 anos com câncer 

infantil que foram hospitalizadas para o tratamento da doença, sua família e os profissionais envolvidas na assistência 

destes pacientes durante a internação hospitalar. Caracterizou-se também os promotores de humanização, que 

integram o Projeto Anjos da Enfermagem, o perfil acadêmico no contexto humanizador e a importância do 

envolvimento acadêmico para formação dos profissionais da Enfermagem, estes que colocam em prática, a Política 

Nacional de Humanização. 

A questão do tratamento do câncer na infância remete a uma reflexão em relação à questão do desenvolvimento 

infantil, já que o tratamento do câncer envolve um conjunto de fatores que exercerão influências na vida da criança 

(FREIRE, 2004). 

Os avanços científicos nas áreas de oncologia infantil vêm contribuindo de maneira importante no tratamento da 

doença e de acordo com dados epidemiológicos, elevaram-se consideravelmente no Brasil as chances de cura e a 

remissão de 70% da doença quando diagnóstico é precoce e o tratamento é eficaz (BRASIL, 2000). 

Ao traçar uma nova perspectiva para o tratamento e as expectativas positivas em relação ao possível prognóstico da 

doença, veio com essa conquista a necessidade de cuidado mais abrangente em relação a criança, sua doença e ao 

meio ao qual ele está envolvido no propósito de manter seu bem-estar e qualidade de vida (BARBOSA et al., 1991). 

A quimioterapia, a radioterapia, as cirurgias e os transplantes de medula óssea, são recursos utilizados para o 

tratamento do câncer em crianças. O câncer infantil é sensível a quimioterapia sendo está considerada a principal 

arma contra a doença. O transplante de medula óssea é um recurso muito utilizado no tratamento de leucemias, 

linfomas e tumores ósseos e nas crianças apresentam uma reação melhor e com efeitos colaterais menores (AACC, 

2013). 

Diante destas perspectivas, a enfermagem juntamente com os outros profissionais que integram a equipe 

multidisciplinar de saúde, desenvolvem atividades dinâmicas e recreativas para a criança e a família. E dentro deste 

contexto reforça que a atenção à família é essencial na promoção de saúde mais humanizada (LIMA, 1999). 

Muitos trabalhos que abordam sobre as experiências vivenciadas pela enfermagem no serviço de oncologia infantil 

demonstram a importância da assistência humanizada onde a técnica não seja o foco principal, mais vai além de um 

instrumento para o cuidado (DUPAS et al., 1998; VALLE & FRANCIS, 1999). 
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Segundo Takatori, Oshiro e Otashima (2004), no tratamento, é importante avaliar todo contexto envolvido. A família 

também vivencia a experiência da hospitalização, principalmente o familiar responsável pelo acompanhamento da 

criança. Com o adoecimento da criança, esse familiar vai permanecer no hospital, distantes dos outros filhos, de seus 

lares e afastados do trabalho e amigos. O tratamento prolongado gera fadiga, desestruturação familiar, e com a 

máxima atenção voltada à criança, seus sentimentos deixam de ser a prioridade ou muitas vezes não são 

considerados. 

De acordo com Othero e Carlo (2006), para que as experiências relacionadas à hospitalização possam ser enfrentadas 

e transformadas, é necessário que a criança e sua família se sintam acolhidas por uma equipe preparada para ouvir e 

para apoiar essas famílias junto à criança, amenizando as experiências dolorosas e exaustivas para todos envolvidos. 

Para Kiche e Almeida (2009), o processo de internação hospitalar para a criança e sua família pode desenvolver 

sentimentos confusos e dicotômicos, como, por exemplo, cura e morte, alegria e tristeza, medo e confiança, 

caracterizando o hospital como um ambiente de experiências dolorosas e significativas para toda a vida. 

Não se pode ignorar o impacto que a internação pediátrica provoca na vida das crianças e de seus familiares. A 

experiência da hospitalização na infância é considerada uma situação potencialmente traumática, que pode 

desencadear o surgimento de sentimentos diversos, como angústia, ansiedade e medo diante de uma situação 

desconhecida ou ameaçadora (MOTTA E ENUMO apud CASTRO et al., 2006). 

A Ludoterapia também é uma alternativa terapêutica que possibilita na criança e no adolescente um momento de 

regaste da sociabilidade que foi deixada para trás devido ao processo da hospitalização (FERNANDES, 2011). 

Segundo Martins (2001), ludoterapia é uma ação muito praticada pelos enfermeiros com o objetivo de dinamizar a 

assistência no ambiente hospitalar. 

Esta técnica faz uso da brincadeira e do lúdico, da utilização de espaços e de comportamentos diferenciados por parte 

de todo corpo de funcionários, psicólogos; médicos; enfermeiros; gestores; assistentes sociais etc. Serve para 

resgatarem a fantasia no paciente, e a partir da fantasia, a promoção à elaboração e a amenização de sofrimentos 

psíquicos e angústias que as enfermidades acarretam (FERNANDES, 2011). 

Conforme retrata Cabral (2006), um dos aspectos mais relevantes da vida de uma criança é a brincadeira que pode 

torna-se ainda mais importante para a mesma que está hospitalizada e ser uma importante ferramenta para redução 

do trauma infantil dentro da instituição hospitalar. 

Já o brinquedo terapêutico é a técnica de uso do brinquedo que permite a expressão segura dos sentimentos, pela 

transferência destes sentimentos aos personagens da brincadeira ou até mesmo ao profissional. Os brinquedos 

utilizados podem servir como um canal de comunicação entre a criança e o profissional de saúde que o assiste 

(AZEVEDO et al., 2008). 

De acordo com Barros e Lutosa (2009), os brinquedos e brincadeiras propiciam à criança a interação dos conteúdos 

nas diferentes formas de pensar, facilitando a assimilação e entendimento de muitos conceitos. 

Segundo Fernandes (2011), ao brincar a criança demonstra o que sente, libera tensões provocadas pela internação 

podendo favorecer a adesão ao tratamento. 

Para Castro et al., (2010), ao brincar no hospital, a criança altera o ambiente em que se encontra, aproximando-o de 

sua realidade cotidiana, tornando-se um efeito positivo na sua recuperação. Com isso, a própria atividade recreativa, 

livre e desinteressada, possui um efeito terapêutico. 
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Em seu estudo, Azevedo et al., (2008), comprovou que o uso do brinquedo enquanto espaço potencial como 

terapêutica favorece benefícios significativos para a tríade envolvida: criança, acompanhante e profissional. 

Já outro estudo concluiu que a sessão do brinquedo terapêutico contribuiu para aliviar a dor e tensão da criança 

durante os procedimentos, à medida que possibilitava a ela compreender melhor a sua necessidade, passando a 

cooperar mais durante sua realização (KICHE e ALMEIDA, 2009). 

Muito pode ser feito pelas crianças através de jogos, contando histórias, dramatizando, desenhando, pintando, 

dançando e cantando. Essas atividades é um dos meios mais prazerosos no processo de desenvolvimento e de 

aprendizagem. E por meio destas atividades, o ensino poderá ser mais valoroso e significativo para criança (MITRE, 

2001). 

O brincar no hospital muito contribui para que a criança reconheça seus sentimentos além de proporcionar a ela uma 

compreensão melhor tudo que se passa no ambiente hospital, proporcionando uma reorganização e adaptação de sua 

nova realidade de vida. 

Segundo o Instituto Anjos da Enfermagem (2012) em abril de dois mil e quatro, um convênio foi assinado com a 

Universidade Regional do Cariri (Urca), Fortaleza /CE, que passou a fazer parte do grupo de ―Universidades do Bem‖, 

que reuniria todas as universidades nacionais parceiras dos Anjos da Enfermagem. Observando as crianças na 

pediatria do hospital, inspirou- se em escrever a sua monografia de conclusão de curso abordando a situação 

sócioeconômica das crianças portadoras de câncer. Foi quando passou a entender melhor a realidade de vida das 

crianças e traçou em sua mente a grande meta de lançar esse projeto no Brasil, sem sair do Cariri, onde iniciara esse 

trabalho com as crianças (INSTITUTO ANJOS DA ENFERMAGEM, 2012). 

Em 2007, o grupo firmou uma parceria com o Hospital Maternidade São Vicente de Paula – Centro de Oncologia do 

Cariri, onde foram desenvolvidos vários projetos, voltados para a assistência a crianças com câncer. A equipe também 

buscava humanizar a saúde local, com palestras e cursos, incentivando a implantação de práticas humanizadas, 

exercício da cidadania e inclusão social (Instituto Anjos da Enfermagem, 2012). 

 

Conclusão 

 

Diante das análises realizadas, observamos que o diagnóstico precoce e os avanços tecnológicos contribuem para o 

aumento nos índices de cura e sobrevida das crianças e adolescentes com câncer, mas sabe-se que até a possível cura 

da doença, a criança necessitará percorrer um processo de tratamento intenso, doloroso, desgastante para todos os 

envolvidos e muitas vezes longo, e que vão gerar mudanças em sua vida e afetar seu desenvolvimento. 

Conforme dados de base populacional, o número de casos de neoplasias malignas tem aumentando significativamente 

em todo mundo e foi considerando um dos mais importantes problemas de saúde pública, visto que as experiências 

traumáticas da hospitalização a qual essas crianças vão vivenciar geram impactos negativos e a preocupação com a 

qualidade da assistência voltada para estes doentes articuladas ainda mais às práticas da Política Nacional de 

Humanização. 

Fica evidente que o brincar é uma ação natural e espontânea da criança, e é através dela que as crianças exploram o 

mundo ao seu redor, refletem suas experiências e exteriorizam suas emoções e expectativas. Um mundo de 

imaginação que nas mãos de profissionais da saúde se transformam em um instrumento de enfrentamento da dor e  
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do medo. Os estudos analisados apresentaram o lúdico como uma das terapias que mais demonstraram resultados 

positivos e atendeu com bastante eficiência ao objetivo de amenizar os impactos da hospitalização. 

De acordo com o que foi observado e proposto pelo estudo, o Projeto Anjos da Enfermagem, por meio do lúdico, tem 

ajudado a melhorar a realidade de muitas crianças hospitalizadas, e demonstraram que a promoção de saúde e 

educação através da ludoterapia vem contribuindo consideravelmente para a manutenção do bem-estar e do 

desenvolvimento da criança, tornado menos desgastante também o convívio da família com a doença e o processo de 

tratamento, melhorando a qualidade de vida de todos os envolvido neste cenário hospitalar, inclusive a dos 

profissionais de saúde. Está iniciativa, rendeu voluntários, acadêmicos de Enfermagem, que aderiram à ideia e 

descobriram com a técnica as vantagens de sua participação no programa para sua formação profissional humanizada. 

Neste trabalho observamos, que com a utilização do instrumento de educação em saúde através do lúdico, 

desenvolvido no Programa Anjos da Enfermagem, será possível implantar o cuidado humanizado, reconhecendo o 

programa como um viés facilitador na formação do acadêmico de Enfermagem e no fortalecimento das ações de 

apoio a crianças com câncer em todo Brasil. 

Assim, na medida em que houver um maior envolvimento político e pedagógico das instituições de ensino superior de 

Enfermagem, no processo de formação dos acadêmicos com os propósitos e objetivos do Projeto Anjos da 

Enfermagem, conduzirá a formação de um profissional de Enfermagem capacitado a trabalhar com crianças 

portadoras de câncer, utilizando o lúdico como instrumento e prática de humanização. 
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RESUMO 

Foi realizada uma pesquisa online, com o objetivo de avaliar os preços das formulações associadas e isoladas de 

fármacos anti-hipertensivos, no mês de outubro de 2012. Foram pesquisadas as principais formulações anti-

hipertensivas disponibilizadas como genérico, sendo que para tal avaliação, não foram incluídos os medicamentos 

similares e de referência. A avaliação da variação de custos em níveis percentuais das diferentes formulações 

estudadas revelou que o tratamento com hidroclorotiazida (HCTZ) e propranolol pode apresentar uma redução no 

custo em torno de 51,21% na formulação associada, tal redução pode ser de 14,73% na compra da HCTZ associada 

com enalapril, de 7,29% da HCTZ com valsartana e de 31,59% do atenolol com clortalidona. Por outro lado, na opção 

da compra de formulação associada nos casos da HCTZ com captopril, da HCTZ com losartana potássica e HCTZ com 

ramipril, os custos podem apresentar aumentos de 36,91%, 38,11% e de 8,98%, respectivamente. Conclusões: as 

principais formulações associadas de drogas anti-hipertensivas disponibilizadas como medicamentos genéricos são de 

HCTZ com captopril, HCTZ com enalapril, HCTZ com losartana potássica, HCTZ com valsartana, HCTZ com ramipiril, 

HCTZ com propranolol, atenolol com clortalidona; dentre as sete formulações associadas disponibilizadas como 

genéricos, em quatro delas a formulação associada apresenta menor custo; a maior diferença de custo observada 

entre as formulações associadas e isoladas foi verificada com a HCTZ com losartana potássica; a menor diferença de 

custo encontrada foi da HCTZ com a valsartana; há grande variação no custo de medicamentos anti-hipertensivos 

dentre os genéricos de acordo com os diferentes laboratórios. 

 

Palavras-chave: Anti-hipertensivos, Formulação combinada, Custo, Hipertensão. 
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ABSTRACT 

COST OF FORMULATIONS THERAPEUTIC COMBINED AND ISOLATED IN THE TREATMENT OF SISTEMIC ARTERIAL 

HYPERTENSION 

 

An online survey was conducted in order to assess the price of associated and isolated formulations of 

antihypertensive drugs in the month of October 2012. We searched the main antihypertensive formulations available 

as a generic, and for this evaluation were not included similar and reference drugs. The evaluation of the cost variation  

 

in percentage levels of the different formulations studied revealed that treatment with hydrochlorothiazide (HCTZ) 

and propranolol can provide a reduction in cost when in associated formulation around 51.21% and such reduction 

may be 14.73% in buying HCTZ associated with enalapril, 7.29% of valsartan and HCTZ, 31.59% of the chlorthalidone 

with atenolol. On the other hand, the option to purchase the formulation of HCTZ associated with captopril, losartan 

with HCTZ, HCTZ and ramipril, may have cost increases of 36.91%, 38.11% and 8.98%, respectively. Conclusions: The 

main associated formulations of anti-hypertensive drugs available as generics are HCTZ with captopril, enalapril with 

HCTZ, HCTZ with losartan, HCTZ with valsartan, HCTZ with ramipiril, HCTZ with propranolol, atenolol with 

chlorthalidone; among the seven associated formulations available as generics, in four of them the associated 

formulation has lower cost; the biggest cost difference observed between the associated and isolated formulations 

was checked with HCTZ with losartan; the least difference of cost found was with the association of valsartan and 

HCTZ; there is great variation in the cost of anti-hypertensive drugs from the generic form according to the different 

laboratories. 

 

Keywords: Anti-hypertensive, Combined formulation, Cost, Hypertension. 

 

 

Introdução 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial, considerando-se valores de pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e∕ou de PA 

diastólica ≥ 90 mmHg em medidas de consultório (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010). 

O tratamento não medicamentoso tem merecido grande importância na prevenção e controle dos níveis pressóricos 

elevados sendo realizado através de várias medidas, incluindo mudanças no estilo de vida. Entre as mudanças que 

devem ocorrer na vida de um hipertenso, estão a redução do peso corporal, a diminuição da ingestão de sal e maior 

ingestão de alimentos saudáveis, a redução de bebidas alcoólicas, a realização de exercícios físicos, bem como a 

cessação do tabagismo (CASTRO et al., 2005). No entanto, não sendo possível o controle da PA apenas com o 

tratamento não medicamentoso deve-se lançar mão de medicamentos, sendo que diferentes classes podem ser 

indicadas, a saber: diuréticos; inibidores adrenérgicos (ação central, betabloqueadores, alfabloqueadores); 

vasodilatadores diretos; bloqueadores dos canais de cálcio; inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA); 

bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II (BRAs); Inibidores diretos da renina (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS  
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DE HIPERTENSÃO, 2010). A adesão ao tratamento, medicamentoso ou não, é fundamental para o sucesso da terapia 

instituída pela equipe de saúde (OLIVEIRA et al., 2008). 

O conceito de adesão varia entre diversos autores, sendo que pode ser compreendido como a utilização dos 

medicamentos prescritos ou outros procedimentos em pelo menos 80% de seu total, observando horários, doses e 

tempo de tratamento, ou ainda, pode integrar o comparecimento às consultas além do uso regular do esquema 

terapêutico, a adoção de estilo de vida saudável, sobretudo o compromisso deste com a própria saúde, atuando como 

sujeito da ação, e não como objeto (LEITE; VASCONCELLOS, 2003; SANTOS et al., 2005). E, de forma mais ampla, a 

adesão a regimes terapêuticos pode ser definida como a extensão na qual o comportamento de um indivíduo coincide 

com as recomendações do médico ou de outro profissional de saúde. Sendo assim, a adesão abrange 

comportamentos tais como tomar medicamentos, seguir dietas ou executar mudanças de hábitos de vida que 

coincidam com o regime terapêutico prescrito (ALMEIDA et al. 2007). 

Existem várias estratégias para avaliar a adesão de um paciente já em tratamento, mas nenhum consenso. Dentre os 

métodos propostos para tal avaliação têm-se os indiretos (como a contagem de comprimidos e relato do paciente) ou 

os diretos (dosagem em líquidos corporais do princípio ativo/metabólito da droga). O relato do paciente é um dos 

métodos mais utilizados para avaliação da adesão, devido à sua fácil execução e baixo custo (Gusmão et al., 2009). Um 

dos principais desafios no tratamento com anti-hipertensivos é a adesão dos pacientes a determinadas formulações. A 

presença de dois medicamentos em uma única formulação desempenha melhor adesão, por diminuir o número de 

comprimidos. O número de tomadas do medicamento também é um fator importante, sendo este, inversamente 

proporcional à adesão, ou seja, quanto maior o número de tomadas em 24 horas, maior será o risco do paciente não 

aderir ao tratamento medicamentoso (NOBRE et al. 2003). No entanto, em casos nos quais a hipertensão arterial não 

é controlada com medicamentos isolados, há a necessidade de se associar outros fármacos. O principal fator 

relacionado a não aderência ao tratamento para os idosos é o alto custo da medicação. Leva-se em conta o número de 

medicamentos prescritos, e o número de tomadas diárias, com o aumento relativo destes dois fatores e a maior 

probabilidade do paciente não aderir ao tratamento corretamente (LEITE; VASCONCELLOS, 2003). 

A utilização de associações fixas de anti-hipertensivos em baixas doses apresenta os benefícios de uma maior 

probabilidade de controle efetivo da pressão arterial e, se apropriadamente associados, haverá uma potencialização 

de efeitos (NOBRE et al., 2003). Considerando-se os medicamentos isolados, as formulações associadas possuem um 

custo diferencial, o qual pode ser muito alto para o cliente. Mediante esse fato, questiona-se: até que ponto o 

paciente deixa de aderir à formulação terapêutica associada pelo seu custo diferencial? A diferença no custo é tão 

significativa? Seguindo essa linha de raciocínio, a pesquisa teve como objetivo geral avaliar os preços de anti-

hipertensivos em formulações associadas em comparação às formulações isoladas, de modo a identificar o custo-

benefício e a potencial interferência na adesão ao tratamento medicamentoso. 

 

Metodologia 

 

Foi realizada uma pesquisa online quando foi avaliado o preço das principais classes de medicamentos anti-

hipertensivos em suas formulações associadas e isoladas disponibilizados na forma genérica. Foram avaliadas apenas 

as concentrações de menor valor na faixa posológica, amplamente utilizadas na prática clínica, e também as 

formulações contendo o mesmo número de comprimidos. Em formulações associadas foi considerada a concentração 

disponibilizada na forma isolada e em associação com o mesmo número de comprimidos. A fonte de pesquisa foi 

através do site consultaremedios.com.br onde estão disponibilizados o menor e o maior preço encontrados em 



Revista Eletrônica – Cadernos de Pesquisa –  Ed 2014.v1.n1  
_______________________________________________________________________________________________  

121  

diversas drogarias (no estado do rio de Janeiro) e para as diferentes formulações dos diferentes laboratórios. 

Inicialmente foi calculada a média de preço de cada laboratório e, em seguida a média geral da formulação 

considerando-se todos os laboratórios, bem como os menores e maiores valores médios encontrados. A avaliação dos 

resultados foi através de estatística descritiva, conforme Neto (2004). 

 

Resultados e Discussão 

 

Ao se avaliar as classes principais de medicamentos anti-hipertensivos para o tratamento crônico, constatou-se que a 

hidroclorotiazida (HCTZ) está disponível em formulação isolada ou associada e dentre os genéricos, aos seguintes 

princípios ativos: propranolol (cloridrato de), captopril, enalapril (maleato de), losartana (potássica), valsartana, 

ramipril e amilorida (não incluída na pesquisa, pois é disponibilizada apenas em associação). Para fins de comparação, 

foram avaliadas apenas as concentrações no menor valor na faixa posológica, amplamente utilizada na prática clínica, 

ou seja, a HCTZ 25 mg, bem como as formulações contendo o mesmo número de comprimidos, no caso, o equivalente 

a 30 comprimidos. Em relação aos medicamentos associados foi considerada a concentração disponibilizada na forma 

isolada e em associação com o mesmo número de comprimidos, que variou de fármaco para fármaco, tomando-se 

uma concentração padrão. Vale salientar que os medicamentos em questão podem estar disponibilizados como 

genéricos, similares ou referência, de modo que foram avaliadas apenas as formulações genéricas disponibilizadas. 

A HCTZ em formulação isolada apresentou o custo médio de R$2,35 enquanto que associada ao propranolol (40 mg) 

seu custo médio é de R$2,41 podendo apresentar, de acordo com o laboratório, valores médios de R$2,20 a R$2,62. O 

propranolol 40 mg apresenta o custo médio de R$2,59 com valores médios mínimo e máximo de R$2,07 e R$3,08, 

respectivamente (Figura 1). Ao se avaliar as associações disponíveis entre a HCTZ e representantes da classe dos IECA, 

verificou-se que o captopril (50 mg) em formulação isolada apresenta o custo médio de R$18,70 enquanto que em 

associação à HCTZ seu custo médio é de R$28,82. O maleato de enalapril (20 mg) em formulação isolada apresenta 

preço médio de R$13,67 e em associação com a HCTZ seu custo médio é de R$13,66, porém,  na formulação associada 

encontra-se somente na concentração de 10 mg. A losartana potássica (100 mg) em formulação isolada e associada 

apresenta o custo de R$23,42 e de R$35,59, respectivamente. Para a valsartana (160 mg) o custo médio é de R$27,25 

em formulação isolada e de R$27,44 em associação. O ramipril (5,0 mg) apresenta o custo médio de R$39,74 em 

formulação isolada e de R$45,87 quando associado à HCTZ. Vale ressaltar que os valores entre os medicamentos 

genéricos comercializados pelos diferentes laboratórios podem variar consideravelmente, conforme pode ser 

observado na tabela 2. 

Em relação à disponibilidade de medicamentos anti-hipertensivos em associação genérica observou-se que muitos 

laboratórios disponibilizam o atenolol em associação com a clortaliona, ou seja, um betabloqueador associado a um 

diurético. Ao analisar a formulação do atenolol (50 mg) isoladamente constatou-se que seu custo médio é em torno de 

R$7,68 sendo seus valores médios mínimo e máximo de R$2,51 e R$10,96, respectivamente. A clortalidona (50 mg) 

apresenta o custo médio de R$7,64, tendo como seu valor médio mínimo de R$6,60 e máximo de R$8,68. O atenolol 

em associação com a clortalidona apresenta seu custo médio equivalente a R$10,48 (Figura 2). 

 



Revista Eletrônica – Cadernos de Pesquisa –  Ed 2014.v1.n1  
_______________________________________________________________________________________________  

122  

  



Revista Eletrônica – Cadernos de Pesquisa –  Ed 2014.v1.n1  
_______________________________________________________________________________________________  

123  

 

Custo (R$) 
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Figura 1. Custo médio da HCTZ e do propranolol (em reais) em formulação isolada ou associada, nas mesmas 

concentrações e número de comprimidos, considerando-se diferentes laboratórios. * Hidroclorotiazida. 
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Tabela 2. Custo médio de medicamentos anti-hipertensivos da classe dos IECA em formulação isolada e associada à HCTZ. 

 

Medicamentos 

Custo médio dos medicamentos* 

Média geral (mínima e máxima)** 

- Formulações isoladas:  

. Hidroclorotiazida isolada (25 mg) 2,35 (1,45 – 2,98) 

. Captopril (50 mg) 18,70 (13,57 – 24,49) 

. Maleato de Enalapril (20 mg)*** 13,67 (9,18 – 19,02) 

. Losartana potássica (100 mg) 23,42 (18,63 – 30,29) 

. Valsartana (160 mg) 27,25 (16,36 - 46,44) 

. Ramipril (5 mg) 39,74 (28,69 - 54,54) 

- Formulações associadas:  

. Hidroclorotiazida + captopril (25/50 mg) 28,82 (17,07 -37,70) 

. Hidroclorotiazida   +   maleato   de   enalapril   (25/10 

mg/)*** 

13,66 (7,10 -19,84) 

. Hidroclorotiazida + losartana potássica (25/100mg) 35,59 (34,36 -36,47) 

. Hidroclorotiazida + valsartana (25/160 mg) 27,44 (27,44) 

. Hidroclorotiazida + ramipril (25/5 mg) 45,87 (34,33 - 67,82) 

 

* Genérico; ** Os valores referem-se ao custo médio total e as médias mínima e máxima considerando-se os diferentes 

laboratórios; *** O maleato de enalapril em associação na forma genérica só está disponível na concentração de 10 mg). 

 

Custo (R$) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Custo médio do atenolol e da clortalidona (em reais) em formulação isolada ou associada, nas mesmas 

concentrações e número de comprimidos, considerando-se diferentes laboratórios. 
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Considerando-se a variação de custos em níveis percentuais das diferentes formulações estudadas, constatou-se que o 

tratamento com HCTZ e propranolol pode apresentar uma redução no custo em torno de 51,21% ao se optar pela 

formulação associada, tal redução pode ser de 14,73% na compra da HCT em formulação associada com maleato de 

enalapril, de 7,29% na compra da HCT com valsartana e de 31,59% do atenolol com clortalidona (Figura 3). 
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Figura 3. Fármacos que apresentam redução no custo ao se comparar a compra dos dois de forma isolada ou em 

associação e seus respectivos percentuais médios de redução na formulação associada. 
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Aumento do custo 
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Figura 4. Fármacos que apresentam aumento no custo ao se comparar a compra dos dois de forma isolada ou em 

associação e seus respectivos percentuais médios de redução na formulação associada. 

 

Pode-se observar que as formulações associadas disponibilizadas como genéricos incluem apenas associações com 

diuréticos, sendo esta classe de medicamentos amplamente utilizada no tratamento da hipertensão arterial. Segundo 

protocolo estabelecido pelas diretrizes atuais (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010) para a escolha dos 

medicamentos em quadros de hipertensão arterial cabe aos médicos responsáveis estabelecer a decisão terapêutica 

individual de cada paciente, assim quando o paciente possuir hipertensão arterial em estágio 1 com risco 

cardiovascular baixo e moderado, este deverá ser tratado a partir de monoterapia, todos os anti-hipertensivos podem 

ser prescritos, à exceção dos vasodilatadores diretos. No caso de diagnóstico de hipertensão arterial estágio em 1 com 

risco cardiovascular alto ou muito alto, assim como também na hipertensão arterial em estágios 2 e 3, o tratamento 

indicado é a combinação de dois anti-hipertensivos de classes diferentes e em baixas doses. Sendo assim, em vários 

casos a terapia inicial já preconiza a associação de dois medicamentos anti-hipertensivos. Embora na atualidade a 

disponibilidade de medicamentos seja bastante variada, os diuréticos ainda são considerados de primeira linha no 

tratamento e frequentemente fazem parte do esquema terapêutico, seja como monoterapia ou em associação. No 

entanto, as pesquisas indicam a grande eficácia e excelente tolerabilidade aos medicamentos que atuam no sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), como os IECA e os BRAs, sendo estes também disponibilizados em 

formulações genéricas associadas com diuréticos. 

As formulações associadas demonstradas apresentam os benefícios de uma maior probabilidade de controle efetivo 

da pressão arterial e uma potencialização de efeitos (NOBRE et al., 2003). No entanto, comparando-se os custos dos 
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medicamentos isoladamente e em associação verificou-se que há uma oscilação de preços de acordo com o 

medicamento. Há medicamentos como a HCTZ e o captopril cujos custos isolados são em torno de R$2,35 e R$ 18,70 

respectivamente, o que equivale ao total de R$21,05 se comprados separadamente, no entanto, quando comprados 

em associação, o custo fica em torno de R$28,82. Neste caso, ao comprar estas formulações isoladas o cliente 

economizaria R$7,77 em comparação a formulação associada. Dentre as sete associações avaliadas, comparando-se o 

custo da compra dos medicamentos isolados e em associação, em quatro casos haveria redução no custo ao comprar 

a formulação associada (HCTZ e propranolol; HCTZ e enalapril; HCTZ e valsartana; atenolol e clortalidona), enquanto 

que em três casos haveria aumento no custo (HCTZ e captopril; HCTZ e losartana; HCTZ e ramipril). 

O motivo principal da associação é aumentar a adesão ao tratamento assim haverá menor número de medicamentos 

a ser administrados, menor risco de esquecimento e maior comodidade do paciente, porém o custo também pode 

interferir na adesão, especialmente por ser um tratamento contínuo. Os preços dos medicamentos podem variar 

muito, sendo a maior diferença encontrada a associação de HCTZ com losartana cujo valor seria R$9,82 mais caro do 

que as formulações isoladas, e a menor diferença encontrada foi da HCTZ com a valsartana, quando o custo das 

formulações isoladas sairiam R$2,16 mais caras em comparação à formulação associada. 

A diversidade de laboratórios que disponibiliza esses medicamentos contribui para que haja uma variação constante 

de preços entre os fármacos da mesma concentração e número de comprimidos, variando o preço de acordo com o 

laboratório que o fabricou. Assim, mesmo considerando-se as formulações genéricas, acredita-se que seja necessária 

uma política de fiscalização quanto ao custo de tais medicamentos, uma vez que o cliente acaba sendo enganado a 

partir do momento que tem a idéia de que os genéricos apresentam menor custo de modo geral, mas de acordo com 

os dados obtidos, há casos em que o custo pode atingir quase o dobro daquele comercializado por outro laboratório. 

Uma das associações mais comuns na prática clínica no que se refere à associação de medicamentos na hipertensão 

arterial é a de diuréticos depletores de potássio com retentores de potássio, prevenindo a hipopotassemia, sendo este 

o efeito adverso mais comum da maioria dos diuréticos. Porém, medicamentos genéricos disponibilizados apresentam 

apenas tal associação entre a amilorida e HCTZ. A espironolactona (25mg) disponível como genérico possui seu custo 

médio de R$8,37, já a associação de amilorida (cloridrato de) com HCTZ (2,5/25mg) possui um custo médio de R$3,76. 

 

Conclusões 

 

Considerando-se a metodologia utilizada pode-se concluir que: as principais formulações associadas de drogas anti-

hipertensivas disponibilizadas como medicamentos genéricos são de HCTZ com captopril, HCTZ com enalapril (maleato 

de), HCTZ com losartana potássica, HCTZ com valsartana, HCTZ com ramipiril, HCTZ com propranolol, atenolol com 

clortalidona; dentre as sete formulações associadas disponibilizadas como genéricos, em quatro delas a formulação 

associada apresenta menor custo; a maior diferença de custo observada entre as formulações associadas e isoladas foi 

verificada com a HCTZ associada à losartana potássica; a menor diferença de custo encontrada foi da HCTZ e 

valsartana; há grande variação no custo de medicamentos anti-hipertensivos dentre os genéricos de acordo com os 

diferentes laboratórios. 
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RESUMO 

 

O paciente pode ter a perda do elemento dentário devido ao processo da doença cárie ou por trauma, perdendo 

funções e estética. Como alternativa de tratamento temos o tratamento endodôntico, onde vamos realizar o 

esvaziamento, modelagem e obturação desse canal para posteriormente podermos fazer a restauração do elemento 

dentário. O tratamento endodôntico com finalidade protética é realizado quando houver uma perda de estrutura 

dental por cárie ou por trauma. A reabilitação protética em dentes tratados endodonticamente além de devolver 

forma e função, cria uma ancoragem e principalmente reforça a estrutura dentária remanescente, prevenindo 

fraturas. Com isso vamos devolver as atividades funcionais do paciente como mastigação, deglutição e fonação além 

da estética. 

 

Palavras chave: Tratamento endodôntico, Reabilitação protética. 

 

 

ABSTRACT 

 

The patient can lose dental element because of the cavity process or trauma, losing functions and aesthetic. As an 

alternative treatment, we have the endodontic treatment, where we are going to carry out the emptying, modeling 

and filling in this root canal and subsequently, make the restoration of dental element. The endodontic treatment with 

prosthetic aim is carried out when there is a loss of dental structure caused by cavity and trauma. The prosthetic 

rehabilitation in treated teeth besides to return the form and function, it creates an anchorage and mainly, reinforces 

the dental structure, preventing tooth fracture. Thus, we are going to bring back the patient‘s functional activities such 

as chewing, swallowing and phonation functions, beyond aesthetic. 

 

Keywords: Endodontic Treatment, Prosthetic Rehabilitation. 
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Introdução 

A Odontologia tem alcançado grandes avanços em todas suas áreas através de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, com isso o Cirurgião-dentista passou a ter uma melhor visão sobre o diagnóstico. Diagnóstico é o 

conhecimento de um estado mórbido obtido por uma cuidadosa e criteriosa coleta de dados (ou evidências), e 

consiste em obtenção de elementos subjetivos e coleta dos indícios objetivos (LOPES; SIQUEIRA JR, 2004). Um correto 

diagnóstico e a intervenção imediata e adequada, feita com tranquilidade e conhecimento, possibilita a solução rápida 

do quadro da dor (SOARES, 2002). 

Além do Cirurgião-dentista ter muito mais recursos para fazer um correto diagnóstico e tratamento, os pacientes 

estão cada vez mais informados e desejando ter um sorriso saudável e cada vez mais estético, eles estão tendo acesso 

a recursos para uma melhor prevenção. Mesmo com todo esse avanço, encontramos muitos pacientes que tem a 

perda do elemento dentário, que pode estar relacionados a fatores sociais e a fatores biológicos. 

A perda dos dentes naturais tem sido identificada como uma experiência importante na vida de um indivíduo, já que 

pode resultar em alterações das atividades diárias como mastigação, seleção de alimentos e fala (DAVIS, 2000). Além 

disso, perdas significativas ou totais dos dentes causam mudanças na aparência facial, com graves consequências, 

como fuga das situações sociais e medo de relações pessoais mais íntimas (SCOTT, 2001). 

O paciente pode ter a perda do elemento dentário devido ao processo da doença cárie, doença periodontal, trauma, 

levando a perda das funções e estética. Para evitar a perda do elemento ocasionada pela doença cárie e trauma temos 

como alternativa de tratamento, o tratamento endodôntico. A filosofia de tratamento endodôntico revela que na 

prática clínica diuturna, o profissional pode se deparar basicamente com três condições endodônticas que requerem 

tratamento – polpas vitais, polpas necrosadas e casos de retratamento (SIQUEIRA JR., José Freitas, 2011). O que os 

diferencia é quantidade de microrganismos presente em cada tipo e consequentemente a infecção. O tratamento 

endodôntico consiste na realização do esvaziamento, modelagem e obturação desse canal para posteriormente 

podermos fazer a restauração do elemento dentário. A reabilitação desse paciente vai depender do grau de destruição 

do elemento dentário. Em casos de grande perda de estrutura dentária temos como tratamento a reabilitação 

protética. 

Quando o dente está muito comprometido pela perda de estrutura, seja por cárie ou trauma, muitas vezes a 

restauração direta convencional não é adequada. Nesta situação, optamos por uma restauração mais resistente, que 

envolva todo o dente ou parte dele, de modo a protegê- lo das forças oriundas da mastigação. Através da reabilitação 

protética, onde devolve forma e função, além de criar uma ancoragem. Com a reabilitação devolvemos ao paciente 

suas atividades funcionais e estética. 

 

Materiais e Métodos 

Paciente G.S.G, sexo masculino, 14 anos, chegou a CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIG, em abril de 2014, apresentando 

lesões cariosas com grande extensão, principalmente nos incisivos superiores (figura 1), foi feita uma radiografia 

inicial, onde foi diagnosticado que o paciente teria que realizar tratamento endodôntico nos incisivos superiores, 

devido à grande destruição causada nesses elementos pela doença cárie (figura 2), foi observado que todos os 

elementos já estavam com polpa necrosada, o que consiste que temos uma maior número de microrganismos 

presente, o que dificulta o tratamento, quando temos que fazer tratamento endodôntico em dentes necrosados  

buscamos uma cadeia asséptica, ao contrário de quando temos uma polpa viva, onde tentamos manter a cadeia 

asséptica, tendo uma maior chance de sucesso no nosso tratamento. 
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Como havia uma grande perda de estrutura dental, foi feito um planejamento para reabilitação desse paciente com 

prótese. 

Após todo o planejamento, foi removido o tecido cariado dos elementos e colocado medicação intra-canal, que nesse 

caso foi utilizado o Tricresol Formalina, devido a polpa já está necrosada. Na sessão seguinte foi feito o isolamento 

absoluto, para evitar o máximo de contato com microrganismos, preparo químico mecânico, seguindo a técnica Crown 

Down (coroa-ápice), para não levar microrganismos diretamente para a região apical, sempre irrigando com 

hipoclorito de sódio devido ao seu alto poder antimicrobiano, após todo preparo químico mecânico, foi colocado o 

curativo de demora a base de Hidróxido de Cálcio sendo o veículo o Propilenoglicol (figura 3), quando temos 

necropulpectomia é muito importante fazer o uso do Hidróxido de Cálcio, devido ele ter o poder de diminuir os 

microrganismos. 

Após 7 dias paciente retornou a clínica, para obturação final do canal, foi retirado o Hidróxido de Cálcio com 

Hipoclorito de Sódio, colocado EDTA antes da obturação para remoção do smear layer e ampliação dos túbulos 

dentinários para que tenha um melhor escoamento do cimento, feita a obturação, (figura 4) todos os elementos 

foram selados provisoriamente com cimento de ionômero de vidro (figura 5), para evitar contaminação, até a 

reabilitação protética. 

Foi realizado o mesmo protocolo em todos os elementos, após todos canais tratados endodonticamente, foi feito uma 

radiografia final para avaliação e pode ser observados que todos estavam satisfatórios (figura 6) para ser dado início a 

parte protética. 

Para que tivesse um resultado mais rápido, foi feito a modelagem com duraley (figura 7), dos quatro condutos na 

mesma sessão e feito o preparo em duraley (figura 8), para confecção de Núcleo Metálico Fundido. Também foi feita 

moldagem para confecção dos provisórios em laboratório. 

Com os núcleos e provisórios prontos (figura 09), demos início a cimentação dos mesmos. Os Núcleos Metálicos 

Fundidos foram cimentados com cimento Fosfato de Zinco (figura 10), foi feito o refinamento do preparo nos núcleos 

metálicos, e cimentação dos provisórios (figura 11), após 7 dias foi feita uma nova avaliação dos provisórios (figura 

12), na próxima sessão seria feito moldagem de trabalho para confecção das coroas definitivas, mas o paciente não 

retornou a clínica para prosseguir ao tratamento. Mesmo paciente não tendo concluído seu tratamento obtivemos um 

resultado bem satisfatório até onde pudemos concluir. (Figura 13) 
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Resultados 

 

Figura 1 Figura 2 

 

 

  

Figura 3 Figura 4 
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Figura 5 Figura 6 

 

Figura 7 Figura 8 

 

 

  

Figura 9 Figura 10 
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Figura 11 Figura 12 

 

Figura 13 

 

Discussão 

 

O tratamento endodôntico com finalidade protética tem sido um dos tratamentos mais indicados quando temos uma 

grande destruição de estrutura dental, para que possa fazer a reabilitação do paciente. 

A reabilitação de um dente não termina com a conclusão do tratamento endodôntico, mas com a confecção de um 

trabalho protético que possibilita ao elemento dental desenvolver a sua função sem que ocorram fraturas radiculares 

(MIRANZI et. al., 2000). 
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Albuquerque (1995), Sigemori (2003) e Wagnild & Mueller (2008) concordam que dentes tratados endodonticamente 

são mais frágeis devido à perda do remanescente tecidual em conseqüência da cárie; preparação cavitária; 

instrumentação do canal radicular e diminuição da umidade dentinária e que necessitam de uma restauração 

específica com técnicas e materiais que reforcem a estrutura dental remanescente. 

Um dos maiores cuidados que devemos ter após a o tratamento endodôntico é a realização da restauração o mais 

rápido possível, quando temos uma grande destruição dentária esse passo fica mais complicado para a conclusão do 

tratamento. 

Autores como GELFAND, HIRSCHFELD & STERN e PLASMANS, consideram que a técnica do núcleo metálico fundido 

preenche melhor os objetivos a que se destinam, pois estes são muito resistentes, versáteis e permitem uma melhor 

adaptação ao canal radicular. 

Apesar de nos dias atuais termos como alternativa os pinos pré-fabricados ainda é considerado como melhor 

tratamento para dentes com canais tratados endodonticamente e com grande destruição os núcleos metálicos 

fundidos (NMF), como descreve FERREIRA, NMF são indicados para dentes tratados endodonticamente com 

considerável perda de estrutura dental devido à cárie, acesso endodônticos extensos e/ ou restaurações prévias. 

Devido o NMF ter uma melhor adaptação juntamente com o cimento no canal radicular, o que diminui o risco de 

fratura. 

Apesar de ter uma estética mais desfavorável, optamos pelo NMF mesmo sendo em dentes anteriores, devido ao 

grande grau de destruição dentária, para que fosse possível obter um melhor resultado para a confecção das coroas 

definitivas e diminuir o risco de fratura das raízes. 

 

Conclusão 

 

Pode-se concluir que o tratamento dos incisivos superiores foi o primeiro passo para que a função e estética fossem 

devolvidas ao paciente, através da reabilitação protética e que o núcleo metálico fundido ainda tem sido o material de 

escolha como pino-intrarradicular, quando se tem grande destruição de estrutura dentária, para que as forças fossem 

melhor distribuídas no sentido coroa-ápice e o risco a fratura fosse menor. Quando colocamos as coroas provisórias 

devolvemos ao paciente suas funções como mastigação, fonação, oclusão, além da estética o que melhora o 

posicionamento do paciente frente a sociedade, devido sua reabilitação ser em dentes anteriores. Com isso, podemos 

observar que é de grande relevância o tratamento endodôntico com finalidade protética. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho investiga a importância da presença dos profissionais da enfermagem no acompanhamento a 

portadores e pais/responsáveis de portadores de necessidades especiais, com o objetivo de analisar como se 

processam as orientações disponibilizadas aos alunos e seus familiares/responsáveis no que concerne aos cuidados e 

acompanhamento. Para tanto foi realizada uma pesquisa de campo com os pais de crianças portadoras de 

necessidades especiais da APAE (Associação de pais e Amigos do Excepcional) que acolhe especificamente essas 

crianças/adolescentes. Durante a pesquisa foi utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas. A partir 

dos dados coletados foi feito um estudo de caso objetivando identificar a necessidade do profissional de enfermagem 

para um atendimento eficaz nesta instituição. Esta análise procedeu-se se utilizando como principais descritores: 

enfermeiro, APAE, portadores de necessidades especiais. Após a interpretação e análise dos resultados da pesquisa 

concluímos que é de fundamental importância a presença do enfermeiro nesse ambiente como ajudadores no 

processo de desenvolvimento e crescimento saudáveis do paciente como também no de orientação aos pais, 

propiciando um atendimento humanizado. 

 

Palavras chave: enfermeiro, APAE, portadores de necessidades especiais. 

 

ABSTRACT 

 

This study investigates the importance of the presence of nursing professionals in monitoring the patients and parents 

/ guardians of the disabled, in order to analyze how to process the guidelines made available to students and their 

families / carers with regard to care and monitoring. To this end it carried out a field survey of parents of children with 

special needs APAE (Association of Parents and Friends of Exceptional) that specifically welcomes these children / 

adolescents. During the research we used a questionnaire with open and closed questions. From the collected data a 

case study was made aiming at identifying the need for nursing professional for effective care in this institution. This 

analysis was carried out using as main descriptors: nurse, APAE, people with special needs. After interpretation and 

analysis of the survey results conclude that it is of fundamental importance the presence of nurses in this environment 
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as helpers in development and healthy growth of the patient as well as the guidance to parents, providing a 

humanized care. 

 

Key words: nurse, APAE, people with special needs. 

 

Introdução 

 

O nascimento de uma criança é cercado de muitas expectativas e comemorações, bem como dúvidas e ansiedades em 

relação à saúde, a vida e ao futuro do bebê. Tais sentimentos se intensificam quando os pais são notificados de que 

tiveram uma criança com deficiência. Nessa situação, os pais frequentemente enfrentam períodos difíceis, devido a 

fatores emocionais, numa experiência de intensa frustração (BRITO, 1999). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL,2003), entende-se por deficiência o conjunto de todas as necessidades 

decorrentes do contexto de vida, particularmente em termos das características da incapacidade da pessoa portadora 

de deficiência, que devem ser consideradas para que esta possa exercer todas as funções, direitos e deveres sociais. A 

legislação brasileira assinala a necessidade de se garantirem determinadas condições para que se alcance igualdade de 

oportunidades. 

Segundo Barbosa (2000) a presença de uma criança especial na família faz com que todos os membros vivenciem o 

choque e o medo com relação ao evento, bem como a dor e a ansiedade de imaginar quais serão as implicações 

futuras. Desta forma, o enfermeiro e os demais profissionais de saúde precisam estar preparados para acompanhar 

esses pais e apoiá-los, auxiliando-os no crescimento e desenvolvimento saudável do filho deficiente, bem como para o 

alcance das potencialidades deste, proporcionando um atendimento humanizado, acolhedor e individualizado. 

De acordo com a Portaria MS/GM nº 1.060, de 5 de junho de 2002: 

 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência define, como propósitos gerais, um amplo leque de 

possibilidades que vai da prevenção de agravos à proteção da saúde, passando pela reabilitação: proteger a saúde da 

pessoa com deficiência; reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano, 

contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social; e prevenir agravos que determinem o 

aparecimento de deficiências (BRASIL, 2002). 

 

Através de observações realizadas no meio acadêmico, percebemos a ausência do enfermeiro e assim levanta-se a 

seguinte questão-problema: Será que os pais ou responsáveis das crianças portadoras de deficiência mental 

reconhecem a importância do enfermeiro na APAE no município de Itaperuna? 

Neste contexto este estudo tem como objetivo geral, enfatizar a importância da presença do enfermeiro na APAE. 

Ressaltamos de acordo com Santana (2009) que a enfermagem é a arte de cuidar e a ciência que tem como essência a 

assistência e cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em comunidade de modo integral e holístico, 

desenvolvendo de forma autônoma ou em equipe atividades de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e 

recuperação da saúde, tendo todo embasamento científico para isso. 
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O profissional de saúde, em especial o enfermeiro, pode mostrar as possibilidades de desenvolvimento dessas 

crianças, dentro de suas possibilidades, além de fornecer a atenção necessária quanto aos sentimentos vivenciados 

pelos pais, a fim de garantir- lhes confiança e segurança para o cuidado de seu filho, ajudando-os a superar possíveis 

dificuldades. 

 

Materiais e Métodos 

 

Foi realizada uma pesquisa descritiva que segundo Salomon (1991), é onde ocorre delineamento da realidade uma vez 

que esta descreve, registra, analisa e interpreta a natureza atual ou processos dos fenômenos. 

De acordo com Oliveira (2000), o estudo descritivo possibilita o desenvolvimento de um nível de análise em que se 

permite identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação. Procura descobrir, com a 

precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outras, sua natureza e 

características. 

No planejamento da pesquisa, ou estudo descritivo, a primeira etapa consiste em identificar as variáveis específicas. A 

variável pode ser entendida como sendo tudo aquilo que apresenta diferenças, alterações, inconstância, que pareçam 

ser importantes para justificar ou explicar complexas características de um problema de comportamento, cujo 

enfoque deve ser visto pela psicologia. 

Este estudo tem uma abordagem quantitativa e onde há um estudo estatístico que se destina a descrever as 

características de uma determinada situação, medindo numericamente as hipóteses levantadas a respeito de um 

problema de pesquisa. 

O campo da pesquisa foi a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE do município de Itaperuna/RJ. Hoje, a 

APAE atende cerca de 300 clientes de 0 a 46 anos, através de atendimento precoce, escola, ambulatório e do Núcleo 

Educacional Integrado Pré- Profissionalizante (NEIPP), que prepara os alunos para o mercado de trabalho. 

Atende bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos residentes em todo o município de Itaperuna, de ambos os 

sexos, e de diferentes níveis sócio-econômicos, sendo assistidos atualmente 325 usuários, por profissionais 

especializados nos aspectos terapêuticos e educacionais das áreas de: Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Neurologia, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e 

Professores especializados. 

Todos os núcleos da Instituição atuam junto aos clientes/educandos e suas famílias, dando-lhes os atendimentos e as 

orientações necessárias para o desenvolvimento biopsicossocial e uma melhor qualidade de vida. 

As informações foram colhidas por meio de um questionário com perguntas abertas e fechadas, estas sendo claras e 

objetivas, com o intuito de analisar dez mães de crianças portadoras de deficiência mental, sobre a importância da 

presença do enfermeiro na APAE, no município de Itaperuna/RJ. As mães que participaram do estudo assinaram o 

termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

Optamos pelo estudo de caso que é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que 

coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico 

de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação 

transformadora. 
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Resultados 

 

Após a coleta de dados, os resultados foram organizados em dados estatísticos simples, sendo analisados e discutidos 

logo abaixo dos respectivos gráficos. 

 

 

Gráfico 1 - Quem lhe informou o problema do seu filho? 

 

 

O primeiro questionamento realizado foi para grau de conhecimento de quem passou as devidas informações aos 

responsáveis sobre a deficiência de seu filho, sendo que 26% responderam que não receberam a notícia por outras 

pessoas, e sim elas mesmas observaram e descobriram e 74% responderam que quem lhe informou foi o profissional 

médico. 

Após a análise do gráfico, foi observado que é grande a porcentagem de médicos que informa os responsáveis da 

deficiência de seu filho. 

Vemos através disso que a área da saúde esta fortemente influenciando esses pais no reconhecimento e na aceitação 

de seu filho. O enfermeiro se torna papel chave desse vínculo, já que está diretamente ligado ao paciente. 
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Gráfico 2 - Após saber o problema do seu filho (a), recebeu alguma orientação? 

 

No segundo gráfico eles são questionados se houve alguma orientação para com a criança e para os responsáveis 

como família, 71% afirmaram que receberam orientação e 29% afirmaram não ter recebido qualquer tipo de 

informação quanto à deficiência de seu filho. 

Após a análise do gráfico, foi observado que mesmo com tantas informações ainda existem famílias carentes de 

informação quanto à deficiência intelectual. 

 

 

 

Gráfico 3 - Qual profissional orientou quanto ao problema do seu filho? 

 

No terceiro gráfico 70% dos responsáveis informaram que a orientação veio de médicos e 30% informaram que só 

quando chegou à instituição recebeu as devidas orientações. 

Após a análise do gráfico, foi observado que a grande parte da orientação vem através dos médicos e que nem todas 

as crianças têm esse fácil acesso a esse profissional. A maioria delas é atendida na estratégia de saúde da família, e em 

postos de saúde, local onde deve ser abordado essas questões e orientações pelo enfermeiro responsável. 

 

Profission 
ais da 
APAE 
30% 

Médicos 

70% 
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Gráfico 4 - Foi difícil lidar com a situação? 

 

Neste gráfico 39% dos responsáveis afirmaram ter encontrado dificuldade de lidar com a situação e 61% dos 

responsáveis afirmaram ter conseguido enfrentar com tranquilidade. Essa estatística nos mostra que a maioria desses 

responsáveis consegue lidar bem com tal situação, que pode ser consequência da orientação. Mais uma vez devemos 

atentar   para orientação direta e indireta com esses pais. 

 

 

 

Gráfico 5 - Você acha importante a presença do Enfermeiro na APAE? 

 

No quinto gráfico, 76% dos responsáveis alegam ser importante o enfermeiro dentro da instituição e apenas 24% 

desses responsáveis entrevistados alegam não haver necessidade do profissional de enfermagem na instituição. 
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Gráfico 6 - Você sabe a importância do Enfermeiro na APAE? 

 

No sexto gráfico, 61% dos pesquisados soube informar onde o profissional de enfermagem poderia estar atuando e 

39% dos pesquisados não soube dizer como esse profissional se encaixaria. O enfermeiro como profissional tem varias 

maneiras de beneficiar a saúde de cada criança e de sua família ali em questão, palestras de orientações, higiene, criar 

bons hábitos, promover programas de prevenção, analise dos cartões de vacinação, peso e medida, pode também 

estar trabalhando com a sexualidade de acordo com a faixa etária, primeiros socorros, curativos e até a administração 

correta dos medicamentos prescritos. 

 

 

 

Gráfico 7 - Acha que a qualidade de vida das crianças melhoraria com a presença do enfermeiro? 

 

Nesse último gráfico, depois de mostrado pra esses pais e responsáveis onde o enfermeiro poderia estar atuando, a 

porcentagem nos mostra nitidamente como eles vêem a importância das atuações dessas tarefas sendo concluídas 

mais especificamente, temos 92% desses pais afirmando que a vida de seus filhos e família melhoraria com a presença 

do profissional e apenas 8% desses pais não acham que teria melhora. 
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Discussão 

 

Verdugo (1994) afirma que a deficiência mental ou intelectual se apresenta como o estado de redução notável do 

funcionamento intelectual inferior à média, associado a limitações pelo menos em dois aspectos do funcionamento 

adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, competência doméstica, habilidades sociais, utilização dos recursos 

comunitários, autonomia, saúde e segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho. 

O diagnóstico precoce dessa doença permite a intervenção médica através de um tratamento com ou sem uso de 

medicamentos. O acompanhamento por uma equipe multiprofissional possibilita apoio a essas crianças e suas famílias 

promovendo a redução de possíveis danos e orientado a qualidade de vida que a mesma pode ter (CARDOZO, 2010). 

De uma forma geral, segundo Levy (2003) quanto maior a gravidade da alteração do desenvolvimento de uma criança, 

maior é a precocidade de sua identificação pelo pediatra, assim como o comprometimento motor é mais percebido do 

que alterações de linguagem e cognitivas, comumente diagnosticada somente após três ou quatro anos de idade, o 

que retarda o tratamento e a possibilidade de reabilitação. 

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2002), o Retardo Mental tem quatro níveis 

de gravidade que seriam: o Retardo Mental Leve Quociente de Inteligência 50-55 até aproximadamente 70; Retardo 

Mental Moderado QI 35-40 a 50-55; Retardo Mental Grave QI 20-25 a 35-40 e Retardo Mental Profundo QI abaixo de 

20 ou 25. 

Os portadores de deficiência mental, por possuírem características físicas e mentais que fogem ao padrão de 

normalidade, mesmo nos dias atuais, ainda sofrem inúmeras formas de preconceito, sendo constantemente 

marginalizados. 

As deficiências estão relacionadas não só à condição individual e intrínseca da pessoa, mas também à sua relação com 

o ambiente social, com os padrões socialmente aceitos como referenciais e representativos do que seria a 

normalidade (SILVA, 2000). 

Sendo assim, segundo Hockenberry & Wong (2006, p. 559) a reação da criança à doença crônica ou incapacidade 

depende em grande parte de seu nível de desenvolvimento, temperamento, e dos mecanismos de enfrentamento 

disponíveis; das reações dos membros da família ou outras pessoas significativas; e, numa menor parte, da condição 

em si. 

À medida que a criança se desenvolve, seu ambiente também muda e, consequentemente, a sua forma de relação 

com este meio se altera. Assim, de acordo com Vygotsky (1994) para o recém- nascido, o mundo que se relaciona 

imediatamente com ele é o mundo limitado e ligado aos fenômenos conectados ao seu corpo e aos objetos que o 

rodeiam. 

De acordo com Le Vine (1989) como a criança pensa e usa a habilidade intelectual depende dos modelos culturais de 

competência, enquanto o que ela sente e como atuam em direção as pessoas com as quais possui vínculo depende 

dos modelos e culturais de relação interpessoais. 

Hoje as ações educativas em saúde constituem-se em um dos instrumentos utilizados pela enfermagem, num 

contexto abrangente tanto no processo de trabalho individual e coletivo, cuja preocupação vai do corpo individual ao 

controle de doenças entendida como fenômeno coletivo. No modelo individual essas ações se voltam para o 

desenvolvimento do individuo e no modelo da saúde coletiva há preocupação com a cidade (ALMEIDA et al 1989 apud 

LIMA 1996). 
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Para instituir a educação em saúde com medida eficaz de intervenção no processo saúde doença e para estabelecer 

uma prática educativa satisfatória, como enfatiza Silva (2004), é imprescindível conhecer a realidade dos indivíduos 

com as quais se deseja realizar uma ação educativa bem com suas potencialidades e suscetibilidade avaliadas em um 

âmbito holístico. 

Além disso, a educação em saúde é inseparável do amparo e da prevenção da família. Ela pode ser direta, como nos 

casos das aulas para os pais, ou indireta, como quando o enfermeiro ajuda os pais e as crianças a compreender um 

diagnóstico ou tratamento, a estimular as crianças a fazer pergunta sobre seu corpo, a encaminhar a família para os 

profissionais relacionados à saúde ou grupo de leigos, fornecer literatura apropriada e dar orientação preventiva. A 

fim de serem professores eficientes em saúde, os enfermeiros precisam de preparo e prática com modelos de papéis 

competentes. A educação em saúde encerra transmitir informações ao nível de entendimentos da criança afirmam 

Hockenberry & Wong (2006). 

Em relação à promoção a saúde, a construção do conhecimento é um processo que precisa ser realizada de forma 

constante tendo a participação individual e coletiva, na esfera familiar, no grupo de trabalho, nos grupos sociais, nas 

comunicações ou até mesmo nas organizações sociais (CEGAGNO; SIQUEIRA; CEZAR VAZ, 2005). 

Como membro da equipe profissional de saúde, o enfermeiro precisa saber reconhecer as situações que ameaçam a 

autonomia da família e agir de maneira a garantir uma relação de sujeitos em que os critérios éticos de autonomia, 

beneficência e justiça sejam garantidos. Isso requer que o modelo de atenção à família avance no sentido de incluir a 

família como agente participante do cuidado, tornando-a fortalecida e capaz de cuidar dos próprios problemas e 

tomadas de decisão (PETENGILL & ANGELO, 2005). 

Portanto, segundo Blascovi (1997), para atender o portador de deficiência, faz-se necessário uma equipe 

multiprofissional que tenha como pressuposto a globalidade do desenvolvimento das potencialidades dessa 

população. 

Desta forma, a enfermagem, juntamente com outros membros, desenvolve um importante papel na promoção do 

autocuidado, tendo como função modificar o ambiente para aprendizagem e gerar comportamentos mais 

independentes, ajudando os portadores de deficiências a desenvolver seus talentos ao máximo e remover, quando 

possível, o preconceito que existe em relação a eles, assegura Carswell (1993). 

As condições de saúde física e mental influenciam o desempenho das pessoas em geral, não sendo diferente quando 

nos referimos aos que apresentam deficiência intelectual. De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2007), 

aspectos que influenciam no desempenho diário, como condições de saúde física e mental, efeitos de medicação 

naqueles que necessitam do uso da mesma, e estar se atentando as necessidades em geral, devem ser levados em 

consideração em relação à saúde dessa criança ou adolescente com deficiência intelectual. 

Desta forma, ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2010), qualquer pessoa que manifestar redução funcional 

tem o direito ao diagnóstico e à avaliação realizada por equipe multiprofissional, que é formada por alguns 

especialistas, como o médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, 

enfermeiro, nutricionista entre outros. Assim, eles têm o direito aos benefícios de reabilitação de seu estado físico, 

intelectual ou sensorial, por meio da assistência especializada e de oficinas terapêuticas, para melhorar suas condições 

gerais e suas possibilidades de inclusão no ambiente escolar e em toda a sociedade (BRASIL, 2010). 

É relevante manter o foco no nível evolutivo da criança em vez da sua idade cronológica ou no seu diagnóstico, 

enfatizando as capacidades da criança, onde a fortalece ao contrario do que acontece nas suas limitações. A atenção 

está voltada para as experiências normalizantes, a adaptação ao meio e na promoção da capacidade de 

enfrentamento. A enfermagem frequentemente se encontra em uma posição vital para estar direcionando o foco da 
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atenção do modelo patológico com seu foco na fraqueza e problemas para o modelo evolutivo de modo a atender às 

necessidades únicas de cada criança e sua família (HOCKENBERRY&WONG, 2006). 

Esse foco evolutivo, ainda segundo os autores, também considera a evolução familiar, pois este reflete a mudança dos 

tempos e as necessidades dos membros da família, assim como as necessidades externas em modificação. 

Considerando a importância da família a enfermagem pode usar o conceito da evolução familiar para planejar 

intervenções significativas avaliando o cuidado. 

Desta forma o enfermeiro deve defender políticas e práticas que proporcionam melhor atendimento das necessidades 

das crianças e famílias. Podem também ajudar as famílias a promover a capacidade social de suas crianças. Como em 

casos das crianças serem ajudadas para lidar com seus sentimentos de não serem ―normais e perfeitas‖ e a 

identificar suas habilidades únicas, dessa forma elas conseguem superar muito bem as dificuldades. 

O profissional de enfermagem deve ainda atentar quanto à adolescência, de acordo com Perrin (2004), pois é nesse 

período que surge a questão da sexualidade, o tempo para atingir a independência da família e planejar metas e 

deveres em relação ao futuro. A convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência aponta explicitamente a 

necessidade de os estados incluírem em seus programas de saúde pública a assistência na área da saúde sexual e 

reprodutiva às pessoas com deficiência (BRASIL, 2010). 

A educação em saúde é uma intervenção que estimula o enfrentamento. As crianças necessitam de informação em 

relação a sua condição, ao planejamento terapêutico e como a deficiência ou o tratamento pode afetar sua situação 

em particular (HOCKENBERRY & WONG,2006). 

A enfermagem pode ajudar na orientação às famílias de crianças em relação ao autocuidado em diversas idades 

exigindo negociação entre pais e filhos. Dessa forma segundo Faulkner (1996), o desenvolvimento de habilidades e 

ponderação necessárias para a participação dos cuidados consigo mesmo de uma pessoa deficiente é um processo 

que ocorre com o decorrer do tempo. 

O enfermeiro deve usar diversas técnicas de comunicação, como desenhar e brincar, como meios de avaliação em vez 

de confiar apenas nos relatos de sua família. Frequentemente, as crianças são parceiras negligenciadas no seu próprio 

tratamento, e suas necessidades únicas não são identificadas (YOUNG, et al, 2003). 

Vários diagnósticos de enfermagem são importantes nos cuidados de enfermagem da família e da criança com 

necessidades especiais. Outros diagnósticos específicos para alguns casos em particular tornam evidentes, 

especialmente quando consideramos a deficiência real da criança (HOCKENBERRY& WONG, 2006). 

A criança portadora de necessidades especiais, afirma Bieler ( 1991), sempre foi vista como uma área especial na 

questão da assistência a saúde, tanto no Brasil como em todo o mundo. Tudo o que se pretende é a superação dos 

preconceitos e da discriminação para que se alcance a visão de promover a inclusão, a acessibilidade e a emancipação, 

conquistando a independência dos cidadãos que, sendo deficientes, tem direitos iguais (BRASIL, 2010). 

Portanto, é imprescindível que o profissional de enfermagem segundo Silva (1999), reflita sobre seu papel e sua 

responsabilidade diante dos portadores de necessidades especiais, considerando que a educação em saúde é uma das 

alternativas que a enfermagem dispõe para transformar os sujeitos em indivíduos ativos na construção de sua vida e 

de sua independência, já que através da educação constroem-se cidadãos. 
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Conclusão 

 

De acordo com o presente trabalho, podemos identificar os benefícios que o profissional de enfermagem pode 

garantir: como proporcionar informações e orientação promovendo assim a promoção de saúde aos pacientes e 

principalmente aos pais de alunos portadores de necessidades especiais, que é de fundamental importância. Os pais 

ao receberem a noticia de que terá uma criança especial passam por vários conflitos de sentimentos, como a 

decepção, muitos casos até a não aceitação da criança. Dessa forma constatamos através desse trabalho que o 

profissional da enfermagem influencia fortemente esses pais no reconhecimento e na aceitação de seu filho, fato esse 

que interfere diretamente no progresso e desenvolvimento da criança, melhorando sua qualidade de vida em todos os 

aspectos de sua vida. 

O enfermeiro torna-se um elo fundamental desse vínculo, já que está diretamente ligado ao paciente e sua família, 

podendo desenvolver diversas ações desde níveis primários até terciários, bem como a educação continuada desses 

atores, até o desenvolvimento e estímulo de hábitos de higiene e de vida saudáveis. Desta forma a inserção do 

enfermeiro neste espaço institucional, APAE, se torna determinante, considerando que é na instituição que os alunos 

permanecem a maior parte do seu tempo. 
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RESUMO 

Uma pesquisa foi realizada em quatro drogarias, sendo que duas localizam-se no município de Carangola, zona da 

mata do estado de Minas Gerais, uma no município de Santo Antônio de Pádua e uma no município de Aperibé, ambas 

no estado do Rio de Janeiro, durante o período de março a abril de 2011. Foram avaliadas no total 90 prescrições 

médicas direcionadas para pacientes pediátricos quando foi avaliada a associação das variáveis sexo, faixa etária, 

fármaco prescrito e a respectiva posologia. De acordo com a metodologia utilizada pode-se concluir que a classe de 

medicamentos mais prescrita para crianças é a dos antibióticos, seguida dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) 

e de vitaminas e ferro; as prescrições são mais frequentes para crianças com menos de três anos de idade; os 

principais antibióticos prescritos na população pediátrica são as penicilinas, com maior frequência para a amoxicilina; 

dentre os AINE a dipirona é a mais prescrita e a maioria das prescrições pediátricas é composta por dois 

medicamentos. 

Palavras-chave: população pediátrica, pediatria, medicamentos, prescrição médica. 

 

ABSTRACT 

THE MORE PRESCRIBED DRUGS IN PEDIATRIC POPULATION 

 

An survey was conducted in four drugstores, two of which are located in the city of Carangola, forest area of the state 

of Minas Gerais, one in Santo Antônio de Padua and in the municipality of Aperibé, both in the state of Rio de Janeiro 

during the period from March to April 2011. A total of 90 prescriptions to pediatric patients were evaluated including 

various aspects such gender, age, prescribed drug and its dosage. According to the methodology it can be concluded 

that the most frequently prescribed medication to children is the class of antibiotics, followed by nonsteroidal 

antiinflammatory drug (NSAID), vitamins and iron; prescriptions are more frequent for children under three years of 

age; the main antibiotics prescribed in the pediatric population are penicillins, most often the amoxicillin; among 

NSAIDs the the most prescribed drug it was dipyrone and the   pediatric prescriptions were in the majority composed 

by two drugs. 

 

Keywords: pediatric population, pediatrics, medications, medical prescription. 
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Introdução 

 

A necessidade da prescrição de fármacos em crianças é bastante frequente, em especial nos primeiros anos de vida. 

Na escolha do medicamento para crianças a dose deve ser adequadamente calculada, pois o processo de 

desenvolvimento e crescimento nas crianças representa uma condição instável e dinâmica e jamais se deve tratar o 

paciente pediátrico como um adulto pequeno. A absorção de fármacos administrados por via intramuscular, por 

exemplo, é afetada pelo reduzido fluxo sanguíneo no músculo esquelético e pelas contrações musculares ineficientes, 

sobretudo em recém-nascidos. A massa muscular de uma criança é, aproximadamente, 38% menor do que a de um 

adulto, e a composição corporal muscular de um recém-nascido é de aproximadamente 25% enquanto que no adulto 

varia em torno de 40%. Esses fatores minimizam a indicação de administração de medicações por via intramuscular na 

criança. Alguns parâmetros farmacocinéticos diferem do bebê/criança para o adulto, tais como a pele infantil que 

apresenta uma relação superfície cutânea/peso corporal três vezes mais elevada do que no adulto, a qual tende a 

diminuir 1,8 vezes e 1,6 vezes em seis e 12 meses, respectivamente. Deste modo, a concentração tecidual de uma 

dada substância é mais elevada para a mesma superfície de aplicação, e como consequência pode ocorrer o aumento 

da concentração sanguínea para a mesma substância (MACHADO, 2010). Outro aspecto a se considerar é que o 

volume de distribuição dos fármacos é variável de acordo com a faixa etária, pois há diferenças em relação ao volume 

de água corporal (SAAVEDRA et al., 2008). Devido a isso, o volume de distribuição de alguns fármacos é maior em 

recém-nascidos do que em crianças maiores (ALCORN; MCNAMARA, 2003; PINTO; BARBOSA, 2008). O recém-nascido 

possui uma concentração total de proteínas diminuídas, com uma concentração duas a três vezes menor de alfa-1- 

glicoproteínas ácida e lipoproteínas, há também diferenças qualitativas na composição protéica, pela persistência da 

albumina fetal com menor afinidade, condicionando assim, uma maior proporção de fármaco livre. As proteínas 

plasmáticas alcançam os valores de adultos entre 10 a 12 meses (VALSECIA; MALGOR, 2000). Vários medicamentos 

utilizados em pediatria apenas estão aprovados em adultos, no entanto, os dados não podem ser extrapolados para as 

crianças, pois o metabolismo hepático sofre alterações de acordo com a idade devido à maturação de órgãos. Assim 

sendo, a eficácia e efeitos adversos podem diferir significativamente entre os doentes pediátricos e adultos (ROSA et 

al., 2006; ROCHA, 2010). A atividade enzimática do fígado é importante para muitos fármacos de uso oral, cuja 

biodisponibilidade depende do metabolismo de primeira passagem. Muitas das enzimas responsáveis pela 

biotransformação tais como a CYP1A2, CYP2D6, CYP2C e CYP3A4 estão presentes, acentuadamente, em menor 

proporção em recém-nascidos (PIGATTO et al., 2009). Também a excreção tende a ser mais demorada em recém-

nascidos, pois a filtração glomerular e o fluxo plasmático renal são inferiores aos dos adultos, somente aproximando-

se a estes aos três meses de idade (FERREIRA et al., 2007; CHAVES et al., 2008). 

As diferenças farmacodinâmicas entre pacientes pediátricos e adultos ainda não foram exploradas de modo 

detalhado. Crianças em franco desenvolvimento e crescimento acabam sendo mais suscetíveis a certos 

medicamentos. Pode-se citar o efeito danoso das tetraciclinas na formação dentária e das fluoroquinolonas na 

cartilagem de crescimento (LIBERATO et al., 2011). Um dos mecanismos de ação mais importantes dos medicamentos 

refere-se à sua ligação a receptores de membrana, no entanto, não se conhece com exatidão o estado dos receptores 

farmacológicos em recém-nascidos (VALSECIA-MALGOR, 2000). Assim, são necessários mais estudos em farmacologia 

pediátrica para que se possam prever as ações farmacológicas e/ou tóxicas de fármacos nesses pacientes em 

maturação. 

Pacientes pediátricos são geralmente excluídos de ensaios clínicos para o desenvolvimento de novos medicamentos 

por motivos legais, éticos e econômicos, os quais são usados em crianças de modo empírico e, muitas vezes, 

questionável. No entanto, paradoxalmente, a legislação que dificulta a execução de ensaios clínicos em crianças não 

tem poder para restringir ou normatizar a utilização dos medicamentos em pediatria (CARVALHO et al., 2008). Os  
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fatores farmacocinéticos especiais que atuam em crianças estão começando a ser esclarecidos, enquanto as 

informações acerca das diferenças farmacodinâmicas são ainda incompletas (KATZUNG, 2007). Sendo assim, nesta 

fase inicial da vida, tal grupo populacional requer compreensão completa do desenvolvimento biológico humano e da 

ontogênese dos processos farmacocinéticos (LIBERATO et al., 2011). 

Muitos fármacos são utilizados de forma inadequada na pediatria, além de problemas tais como os erros na dose 

administrada bem como no intervalo de administração e tempo de uso, podendo resultar em concentrações elevadas 

e potencialmente tóxicas. Estudos revelaram que a incidência de efeitos adversos por medicamentos na idade 

pediátrica ocorre em torno de 4,5% a 9,8%, podendo ser até maior do que em adultos. Segundo um estudo 

objetivando a avaliação de casos de intoxicações por medicamentos registrados no SINANNET (Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação), no estado do Paraná, dentre os 115 casos de intoxicações notificados, um total de 13,91% 

se deu em crianças de um a 14 anos e 22,61% para a faixa etária entre 15 e 19 anos (OLIVEIRA et al., 2010). O objetivo 

desta pesquisa foi a realização de um levantamento e avaliação das principais prescrições em pacientes pediátricos

 pontuando-se os riscos potenciais de seus usos na pediatria. 

 

Metodologia 

 

Uma pesquisa foi realizada durante o período de março a abril de 2011 em quatro drogarias, sendo que duas 

localizam-se no município de Carangola, zona da mata do estado de Minas Gerais, uma no município de Santo Antônio 

de Pádua e uma no município de Aperibé, ambas no estado do Rio de Janeiro. Inicialmente foi disponibilizado um 

termo de autorização aos profissionais responsáveis pelas drogarias para que fosse realizado um levantamento de 

dados referentes ao uso de fármacos à partir de prescrições médicas direcionadas a pacientes pediátricos. Para 

inclusão na pesquisa foram consideradas as prescrições no período citado referentes às crianças com até 12 anos de 

idade. Os dados avaliados nas prescrições incluíram o sexo da criança, faixa etária, fármaco prescrito e a respectiva 

posologia. Os dados foram avaliados por meio de estatística descritiva. 

 

Resultados 

 

No total foram avaliadas 90 prescrições médicas sendo que dentre elas 46 (51,1%) são correspondentes a crianças do 

sexo feminino, 36 (40%) do sexo masculino e oito (8,9%) não continham identificação do sexo da criança (Gráfico 1). 

Ao se avaliar a faixa etária das crianças pode-se constatar que na maioria das prescrições, ou seja, em 28 (31,1%) não 

havia nenhuma informação sobre a idade da criança, um total de 16 (17,8%) prescrições referiam-se a crianças com 

idade inferior a um ano, 22 (24,4%) com idade entre um e três anos, 13 (14,5%) apresentavam-se na faixa etária de 

quatro a seis anos, oito (8,9%) entre sete e nove anos de idade e três (3,3%) com idade entre 10 e 12 anos (Tabela 1). 
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Gráfico 1. Percentual de crianças de acordo com o sexo de acordo com dados de prescrições médicas avaliadas. 

 

 

Tabela 1. Faixa etária das crianças a partir de avaliações de receitas médicas. 

Faixa etária da criança Número de prescrições n(%) 

Inferior a um ano 16 (17,8%) 

1 a 3 anos 22 (24,4%) 

4 a 6 anos 13 (14,5%) 

7 a 9 anos 08 (8,9%) 

10 a 12 anos 03 (3,3%) 

Sem informação 28 (31,1%) 

 

As prescrições continham no total 232 medicamentos, sendo que a classe mais prescrita foi dos antibióticos com 69 

prescrições (29,74% dos medicamentos prescritos). A segunda classe de medicamento mais prescrita foi representada 

pelos AINH bem como pelas vitaminas e ferro com um total de 34 prescrições (14,66%) para cada classe citada. Em 

seguida têm-se os AIH com 20 prescrições (8,62%), dos mucolíticos com 16 prescrições (6,70%), os anti-histamínicos 

com 15 prescrições (6,47%), os broncodilatadores com 11 prescrições (4,74%), dentre outras classe com menos de 3% 

de prescrições. No gráfico 2 podem ser melhor observadas as classes de medicamentos mais prescritas para criança na 

pesquisa realizada. 
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Gráfico 2. Principais classes de medicamentos prescritos para crianças. 

onde, AINH = anti-inflamatórios não hormonais; AIH = anti-inflamatórios hormonais. 

 

Ao se avaliar os medicamentos prescritos nas classes citadas anteriormente verificou-se que, dentre os antibióticos 

um total de 19 prescrições (27,54%) eram da classe das penicilinas, 17 (24,64%) da classe das cefalosporinas, 10 

(14,49%) da classe dos macrolídeos, dentre outras classe com menor número de prescrições. Na classe das penicilinas 

a droga mais prescrita foi a amoxicilina com um total de 16 prescrições, perfazendo 84,21% das prescrições desta 

classe. Dentre as cefalosporinas a mais prescrita foi a cefalexina com oito prescrições (47,06% das prescrições da 

classe) enquanto que dentre os macrolídeos o mais prescrito foi a azitromicina com nove prescrições, ou seja, 90% da 

classe. Já dentre os AINEs, houve um total de 22 (64,71%) para a dipirona, seis (17,65%) para o ibuprofeno, quatro 

(11,76%) para o paracetamol, e outros que não atingiram 1% cada. No caso das vitaminas e minerais os mais prescritos 

foram os polivitamínicos com 13 prescrições (38,24%) seguidos de nove (26,47%) formulações contendo ferro e seis 

(17,65%) de vitamina C. Dentre os AIH houve maior prescrição para a betametasona, no total de 10 (50%) e 

budesonida no total de três (15%). Os mucolíticos mais prescritos incluíram o ambroxol com oito prescrições (50%), 

quatro prescrições (25%) para acetilcisteína/carbocisteína e quatro (25%) para acebrofilina. Os anti-histamínicos 

apresentaram quatro prescrições (26,67%) para dexclorfeniramina e também para a hidroxizina e duas prescrições 

para loratadina e cetotifeno (13,3% cada). Considerando-se os broncodilatadores, foram observadas sete prescrições 

-adrenérgicos e quatro (36,36%) de antagonistas muscarínicos (Tabela 2). 



Revista Eletrônica – Cadernos de Pesquisa –  Ed 2014.v1.n1  
_______________________________________________________________________________________________  

156  

 

 

Tabela 2. Principais medicamentos prescritos na população pediátrica. 

 

Classe de medicamentos Número de prescrições 

- Antibióticos: Penicilinas Cefalosporinas 

Macrolídeos 

 

19 (27,54%) 

17 (24,64%) 

10 (14,49%) 

- AINEs: 

Dipirona Ibuprofeno Paracetamol 

 

22 (64,71%) 

06 (17,65%) 

04 (11,76%) 

- Vitaminas e minerais: Polivitamínicos 

Ferro 

Vitamina C 

 

13 (38,24%) 

09 (26,47%) 

06 (17,65%) 

- AIH: 

Betametasona Budesonida 

 

10 (50%) 

03 (15%) 

- Mucolíticos: Ambroxol 

Acetilcisteína/carbocisteína Acebrofilina 

 

08 (50%) 

04 (25%) 

04 (25%) 

- Anti-histamínicos: Dexclorfeniramina 

Hidroxizina 

Loratadina Cetotifeno 

 

04 (26,67%) 

04 (26,67%) 

02 (13,3%) 

02 (13,3%) 
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- Broncodilatadores: 

-adrenérgicos Antagonistas 

muscarínicos 

 

07 (63,64%) 

04 (36,36%) 

 

 

Quanto ao número de medicamentos prescritos por receita (ou para cada criança), um total de 23 (25,56%) 

prescrições apresentava apenas um medicamento, enquanto que 24 (26,67%) continham dois medicamentos, 20 

(22,22%) três medicamentos, 16 (17,78%) quatro medicamentos, cinco (5,56%) cinco medicamentos e duas (2,22%) 

continham seis medicamentos (Gráfico 3). 

 

 

 

 

Gráfico 3. Percentual de receitas médicas de acordo com o número de medicamentos prescritos na população 

pediátrica. 

 

 

Discussão 

 

A preponderância do sexo feminino no presente estudo, referente ao risco quanto ao uso de fármacos na pediatria, 

pode ser devido ao maior número de pessoas do sexo feminino resididas nas três cidades referente a esta pesquisa, de 

acordo com o censo 2010 (IBGE). Os nãos identificados foram por prescrição ilegível e até mesmo sem o nome do 

paciente, o que se apresenta em desacordo com a lei n. 5.991 de 17 de dezembro de 1973 no Art. 35 segundo a qual 

somente será aviada a receita que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o modo de 

usar a medicação. Em relação à faixa etária, observou-se uma maior prescrição sem a identificação de idade, o que 

dificulta a dispensação do farmacêutico quando há dúvida na dosagem, porém não é obrigatória a identificação da 

idade. A quantidade elevada de prescrição para crianças inferiores a um ano de idade, talvez seja pela recomendação 
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da Sociedade Brasileira de Pediatria de um acompanhamento mensal dos pediatras para crianças de zero a um ano de 

idade, isto porque nesta faixa etária a criança possui baixa imunidade sendo susceptíveis a infecções virais e 

bacterianas entre outros, necessitando, portanto a orientação médica sobre o aleitamento materno e o 

acompanhamento de vacinas. Após os três anos de idade observa-se que as prescrições foram diminuindo, de acordo 

com o aumento da idade, provavelmente, pelo aumento da resistência da criança e menos visitas ao pediatra. 

Neste trabalho a classe mais prescrita foi a dos antibióticos e o grupo farmacológico das penicilinas e dos macrolídeos 

foram os mais prescritos respectivamente, sendo a amoxicilina a penicilina mais prescrita e a azitromicina o 

macrolídeo mais prescrito. Vários trabalhos têm demonstrado a vasta utilização desses dois antimicrobianos, no 

entanto, em relação à alta prescrição da amoxicilina vale ressaltar que a utilização excessiva de antimicrobianos de 

amplo espectro aumenta os riscos de pressão seletiva a vários patógenos (MENEZES et al., 2009). Os macrolídeos 

correspondem à classe mais indicada alternativamente às penicilinas, segundo a literatura específica e os resultados 

estão de acordo com tal indicação. No grupo dos macrolídeos a azitromicina foi a mais prescrita, acreditando-se que 

seja, em especial, pelo fato de tal droga apresentar um longo espaço entre as dosagem e menor tempo de tratamento, 

facilitando sua tomada. De acordo com Bricks (2003), devem-se reservar os antibióticos de mais amplo espectro para 

casos de falha terapêutica ou situações de alto risco. 

O segundo grupo mais prescrito foi das vitaminas, provavelmente, pela necessidade da criança obter uma dieta rica 

em vitaminas e sais minerais juntamente com o ferro devido ao seu crescimento acelerado. Segundo estudo realizado 

por Batalha (2002), majoritariamente médicos, enfermeiros e mães crêem que o lactente no seu primeiro 

quadrimestre de vida necessita de suplementos vitamínicos independente do tipo de alimentação que faz. Os médicos 

são, paradoxalmente, os maiores defensores desta ideia. Juntamente com as vitaminas os AINE foram o segundo 

grupo mais prescrito, com a maior prescrição para a dipirona, que segundo a ANVISA (2001) apresenta eficácia 

inquestionável. Bricks (2006), afirma que um estudo multicêntrico mostrou que a dipirona de 20 mg/kg propiciou 

redução da temperatura por período de tempo mais longo que o paracetamol (12,5 mg/kg) e o ibuprofeno (5 a 

10mg/kg), ressaltando que a dose de dipirona utilizada no estudo foi superior à habitualmente preconizada, que é de 

10mg/kg/dose. 

Na classe do AIH a betametasona foi a mais prescrita, isto pode estar associado a suas variações no uso, podendo ser 

usada por via sistêmica e por aplicações oftálmica, ótica e tópica, além de poder ser associada a outros fármacos. 

Na classe dos mucolíticos, o fármaco mais prescrito foi o ambroxol, sendo este contraindicado para crianças menores 

de dois anos, de acordo com informações dos fabricantes. Nesta prescrição não foi possível avaliar sua dosagem, pois 

o prescritor não identificou a idade do paciente na receita. Vale ressaltar que a acetilcisteína corresponde a uma das 

classes de mucolíticos com ação direta especificamente sobre o muco através da destruição das pontes dissulfeto, o 

que proporciona maior fluidez ao muco e facilidade de expectoração. O ambroxol possui ação indireta e promove o 

aumento da camada mais líquida do muco aumentando sua viscosidade, além de promover aumento da produção e 

secreção de surfactante pelos pneumócitos tipo II e aumentar os movimentos ciliares. Assim, é possível verificar que a 

acetilcisteína não promove aumento de secreções o que a coloca em vantagem em relação ao ambroxol e vários 

outros mucolíticos, no entanto, tal droga pode diminuir o efeito de alguns antibióticos tais como amoxicilina e 

cefalosporinas, bastante usadas na pediatria (NAKAIE et al., 1983). 

Na classe dos anti-histamínicos o mais utilizado foi a dexclorfeniramina. A associação de um anti-histamínico com um 

descongestionante no tratamento de gripes e resfriados é muito comum. Embora, em adultos, esses medicamentos 

possam aliviar o desconforto nasal, causando poucos eventos adversos, o mesmo não é válido para crianças. A revisão 

dos resultados de estudos publicados nas últimas quatro décadas indica que existem poucas evidências científicas de 

que os anti-histamínicos possam ter alguma utilidade no combate aos sintomas do resfriado comum (Bricks, 2003). No 

entanto, os quadros alérgicos são relativamente comuns nos períodos de maior seca quando, efetivamente, 

apresentam indicação nos quadros de rinites ou rinossinusites alérgicas. 
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Dentre os broncodilatadores o fenoterol apresentou o maior número de prescrições. Tal droga, apesar da seletividade 

por receptores beta-2 adrenérgicos, pode apresentar ação em nível cardíaco quando em doses mais elevadas. 

Avaliando a quantidade de medicamentos prescritos em uma única receita, prevaleceu o total de dois medicamentos, 

estando tal resultado semelhante ao observado por Fegadolli et al. (2002) em cujo estudo foram verificadas em média 

2,6 medicamentos prescritos em pacientes pediátricos. 

 

Conclusões 

 

De acordo com a metodologia utilizada pode-se concluir que a classe de medicamentos mais prescrita para crianças é 

a dos antibióticos, seguida dos anti-inflamatórios não esteroidais e de vitaminas e ferro; as prescrições são mais 

frequentes para crianças com menos de três anos de idade; os principais antibióticos prescritos na população 

pediátrica são as penicilinas, com maior frequência para a amoxicilina; dentre os AINEs a dipirona é a mais prescrita e 

a maioria das prescrições pediátricas é composta por dois medicamentos. 
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RESUMO 

 

Indica-se a confecção de coroa total, devolvendo as características anatômicas da coroa clínica após a instalação de 

núcleos metálicos fundidos, que são indicados em dentes que se apresentam com a coroa clínica com certo grau de 

destruição e que necessitam de tratamento com prótese. O uso de restaurações estéticas na Odontologia tem 

promovido cada vez mais o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de materiais que atendam a estes requisitos. As 

resinas e as cerâmicas são uma alternativa viável e conservadora ao tratamento protético para elementos unitários e 

pequenos espaços desdentados. 

 

Palavras chave: núcleos intraradiculares, coroas metalocerâmicas, reconstrução 

 

 

ABSTRACT 

 

It indicates to making full crown, returning the anatomic characteristics of clinical crown after installation of metal 

fused nuclei, which are indicated in teeth presenting with clinical crown with a degree of destruction and need 

treatment with prosthesis. The use of esthetic restorations in dentistry has increasingly promoted the development 

and improvement of materials that meet these requirements. Ceramic resins are a viable conservative alternative to 

prosthetic treatment from single elements to small edentulous spaces. 

 

Keywords: intraradiculares cores, metal-ceramic crowns, reconstruction 

 

 

Introdução 
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A Odontologia desempenha cada vez mais um importante papel na reabilitação do paciente que busca um belo e 

harmonioso sorriso, procurando ajustar as expectativas destes pacientes, em termos do que seria um sorriso adaptado 

à função de oclusão, fonética, mastigação e esteticamente agradável. Podemos nos deparar com situações onde, um 

trabalho sob o ponto de vista funcional e estético está satisfatório para o profissional em Odontologia e no entanto, 

pode estar muito aquém das expectativas do seu paciente, o casamento final entre o que o profissional oferece e o 

que o paciente aspira, pode ser a chave do sucesso. 

Daí o fato de a procura por tratamentos estéticos ter aumentado graças à conscientização da sociedade sobre a 

importância da saúde e da estética dental. Nos dias de hoje, tem havido um substancial desenvolvimento dos sistemas 

cerâmicos, tornando-os confiáveis e com resultados previsíveis. As cerâmicas dentárias, além de quimicamente 

estáveis, apresentam propriedades ópticas excelentes quando comparadas às estruturas dentárias, o que lhes garante 

um posto especial no rol dos materiais restauradores estéticos. 

O sucesso de qualquer tratamento estético depende da comunicação entre paciente e profissional, e este deve 

identificar o que aquele espera do tratamento. Planejamento e investigação do caso são fundamentais a fim de que o 

sucesso seja alcançado. Fotografias do paciente devem ser feitas, bem como modelos de estudo e posteriormente 

enceramento diagnóstico, para que juntos, paciente e dentista, cheguem ao mesmo denominador comum. 

O paciente pode opinar sobre o que lhe desagrada e sugerir modificações, sempre em acordo com o profissional que 

lhe atende, pois outros fatores precisam ser controlados, e inicialmente, a prioridade estaria em função, saúde e se 

possível estética. Segundo Goldstein (1977), a fase que se segue entre o trabalho provisório e o definitivo serve para 

ajustes, confirmação do diagnóstico e resultado estético. 

A confecção de restaurações estéticas faz parte cada vez mais intensamente do dia-a-dia do cirurgião-dentista devido 

à constante demanda dos pacientes por tal tipo de tratamento. O avanço tecnológico, tanto no surgimento de novos 

materiais como de novas técnicas para a obtenção de resultados mais compatíveis com a dentição natural, tem 

estimulado o uso de resinas compostas. A observação dos dentes vizinhos é fundamental como orientação anatômica, 

facilitando a reprodução e a localização de sulcos, assim como as inclinações dos terços cervicais, médio e incisais 

determinam a curvatura vestibular dos dentes. 

O sucesso clínico depende sobretudo da qualidade do preparo, com reduções e dimensões corretas. Deve-se reduzir a 

configuração anatômica de modo uniforme e observar as dimensões mínimas estipuladas. A uniformidade da redução 

dentária assegura uma camada uniforme de porcelana, melhora a resistência à fratura e aumenta a longevidade das 

coroas. 

Os núcleos intra-radiculares ou de preenchimento são indicados para dentes que se apresentam com a coroa clínica 

com certo grau de destruição e que necessitam de tratamento com prótese. São elementos protéticos que permitem a 

reconstrução parcial ou total da porção coronária perdida, por meio de uma ancoragem intra-radicular (desobtura o 

conduto, é feita uma modelagem no interior do canal e o pino é colocado e fica uma parte em raiz e outra em coroa). 

A indicação de um retentor jamais deveria ser para reforçar o dente. O pino não reforça a raiz, ao contrário, quando 

desobtura o canal também vai ser removida dentina, então vai ficar uma espessura mais fina do tecido e a resistência 

da raiz é reduzida. 

Devem ser avaliados o comprimento, forma e inclinação das raízes, para observar se há uma grande quantidade de 

tecido, ver a espessura da parede, pra saber se elas sustentarão a colocação desse núcleo e se podem fraturar durante 

sua colocação. Alguns pontos devem ser observados: Nível de inserção óssea (o núcleo deve estar inserido em osso); 

Perda de estrutura coronária; Qualidade do tratamento endodôntico vendo se está em condições favoráveis ou se 

precisa ser refeito. 
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Os núcleos intrarradiculares ou de preenchimento são indicados para dentes que se apresentam com a coroa clínica 

com certo grau de destruição e que necessitam de tratamento com prótese. 

São elementos protéticos que permitem a reconstrução parcial ou total da porção coronária perdida, por meio de uma 

ancoragem intrarradicular (desobtura o conduto, é feita uma modelagem no interior do canal e o pino é colocado, fica 

uma parte em raiz e outra em coroa). 

A indicação de um retentor jamais deveria ser para reforçar o dente. O pino não reforça a raiz, ao contrário, quando 

desobtura o canal também vai ser removida dentina, então vai ficar uma espessura mais fina do tecido e a resistência 

da raiz é reduzida. 

Utiliza a resina acrílica duralay vermelha para modelar o pino no interior do canal, depois é reconstruída outra porção 

que corresponde à coroa. Então esse material é mandado para um laboratório para fundição, isso resultará no núcleo 

metálico fundido, que será cimentado no dente. Estes pinos são indicados em casos de restauração com grande 

destruição coronária, quando a colocação de uma coroa não funciona sem um núcleo para reter. 

O primordial ao final do tratamento é que o profissional consiga concluir seu trabalho deixando os dentes criados, o 

mais próximo possível dos dentes naturais, de forma que eles possam integrar um conjunto harmônico e natural aos 

olhos. Os autores também salientam a importância da observação da dentição natural como importante guia para 

orientação e localização de estruturas anatômicas dentárias assim como relatam variações estéticas relativas à fatores 

culturais. O que se tem atualmente são próteses sem nenhum tipo de ajuste estético, e quando não há ajuste, não há 

personalização dos trabalhos (Goldstein, 1977; Batista e Martins, 1990; Pantaleón et al., 2001; Sarver & Ackerman, 

2003; Greenberg, 2008), implicando em perda de saúde e estética . 

O planejamento final dos casos deve ser visualizado através das restaurações provisórias (Goldstein, 1977), que tem 

papel fundamental para a saúde dos tecidos, função, fonética e estética do paciente, até que o trabalho final esteja 

finalizado. 

 

Materiais e Métodos 

 

Paciente, P.S.M., sexo masculino, 42 anos, procurou a Clínica Odontológica da UNIG para reabilitar os elementos 11 e 

12 que necessitavam recuperar estética e função dos mesmos. Depois da análise criteriosa, foi estabelecido o plano de 

tratamento com a seguinte seqüência: 

 

Estabilização do meio oral: raspagem supragengival e polimento coronário, 

Desobstrução dos condutos radiculares e modelagem com pinjet e resina acrílica (duralay), 18- Cimentação dos 

núcleos intrarradiculares metálicos fundidos em prata com cimento fosfato 

de zinco, 

Preparos protéticos das coroas totais, 

Confecção de coroas provisórias em resina acrílica autopolimerizável e facetas de dentes de estoque, o paciente 

estava pronto para a fase restauradora definitiva, 

Removeu-se os provisórios, realizou-se uma profilaxia dos preparos dentais; 21- Posicionado o fio retrator para 

Moldagem dentro do sulco gengival, 
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Seleção da moldeira de estoque; 

Manipulação do silicone de condensação denso e depois reembasamento com fluído; 

Verificação do molde (centralizado, sem bolhas, cópia perfeita principalmente na região dos preparos e afastamento 

gengival); 

Prova dos Casquetes Metálicos (observando adaptação marginal e espaço interoclusal), 26- Escolha da cor (através da 

escala de cor de cerâmicas, Vita), 

Profilaxia com pedra pomes e água, lava e seca os preparos, 

Prova das coroas prontas, com aplicação de cerâmica, checa-se a oclusão e margem cervical, 29- Finalização protética: 

Realizada a fixação final por cimentação das Coroas Metalocerâmicas com cimento fosfato de zinco. 

 

Algumas vezes no processo de fundição o núcleo não vem perfeitamente adaptado, então tem que remover os 

excessos que ficaram, para saber onde estão os excessos utiliza o carbono liquido (pincela, espera secar e coloca no 

interior do canal, então algumas partes da tinta saem, deve remover esses excessos com ponta diamantada sobre essa 

porção que saiu, então pincela e insere no canal novamente para observar se todo aquele excesso foi retirado). 

Deve – se fazer uma radiografia para ver se está bem adaptado para cimentar com cimento de fosfato de zinco. Para 

cimentar o núcleo, o canal deve estar totalmente seco, a cimentação pode ser feita com brocas lentulo (evita 

formação de bolhas) ou ainda o material pode ser distribuído por toda a porção radicular do pino e coloca no conduto, 

espera a presa inicial e remove os excessos. 

 

Resultados 

 

No presente caso clínico, o paciente mostrava-se insatisfeito com o sorriso. Durante avaliação clínica constatou-se 

comprometimento estético dos incisivos centrais superiores em relação a cor, posição e desequilíbrio dimensional. 

Deste modo o objetivo do tratamento é devolver a estética, fonética e funções mastigatórias através de coroas totais 

anteriores. 

 

Fig. 1 – Foto Inicial Fig. 2 – Preparo 
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Fig. 3 – Vista Oclusal do Preparo Fig. 4 – Provisório 

 

Fig. 5 – Moldagem de Trabalho Fig. 6 – Prova do Casquete Metálico 

 

Fig. 7 – Seleção de Cor Fig. 8 – Foto Final 



 

 

 

 

Discussão 

 

O sorriso do paciente pode ser prejudicialmente afetado pela presença de alguma anormalidade nos dentes 

anteriores, como alteração de cor, forma, tamanho ou posição. Diferentes ramos da estética vêm sendo procurados 

pelas pessoas para seguir os padrões de beleza impostos como normais. 

Talvez o único interesse para o paciente seja conhecer a razão pela opção entre coroa metalocerâmica (porcelana 

fundida no metal) e a coroa de cerâmica pura. Na verdade, mesmo considerando a superioridade estética da cora da 

cerâmica, existem algumas situações em que a decisão pode cair sobre uma coroa metalocerâmica. 

Gardner (1982) e Ayad et al.2 (1996) afirmaram que os principais objetivos no tratamento com próteses fixas é a 

preservação da saúde periodontal e pulpar. Deste modo, o calor gerado durante o preparo, a qualidade das brocas, a 

quantidade de dentina remanescente e a reação exotérmicas dos materiais empregados podem provocar danos 

pulpares, aumentando assim o tempo de tratamento e os custos. Assim, a preservação da saúde periodontal também 

se torna importante; assim, estão diretamente relacionados a esse objetivo: a higiene oral, forma, contorno e 

localização da margem cervical do preparo, que pode ser supragengival, subgenvival ou ao nível do término gengival. 

Segundo Bowley et al. 5 (2004) a melhor localização do término cervical é aquela em que o profissional pode controlar 

todos os procedimentos clínicos e o paciente tem condição de realizar uma adequada higienização. 

Um fator importante é o pré-tratamento da superfície interna da restauração. Este varia de acordo com o material da 

prótese e pode ser classificado em mecânico e químico. O objetivo de qualquer elevação da rugosidade superficial é 

aumentar a adesão por retenção micromecânica. 

A cimentação adesiva de restaurações cerâmicas diretamente à estrutura dental possibilita que as cargas incididas 

sobre a restauração sejam dissipadas e transferidas ao dente. Dessa forma, restauração e dente comportam-se como 

uma só estrutura, aumentando a resistência à fratura de ambos. As cerâmicas reforçadas, uma vez cimentadas 

adesivamente à estrutura dental, são muito resistentes mesmo em espessuras menores. 

Seymour et al. (1996) afirmaram que as coroas metalocerâmicas são as mais populares e que seu fracasso está 

geralmente relacionado à fratura ou estética, devido à realização de preparos dentais inadequados. Por isso, os 

autores realizaram um estudo em que avaliaram através de escaneamento, 24 dentes humanos extraídos e 

preparados para receberem esse tipo de coroa. Os autores observaram uma deficiência no preparo dos términos 

cervicais principalmente no que diz respeito à espessura que pode provocar implicações, tais como, longevidade do 

trabalho protético ou problemas estéticos e periodontais. 

 

Conclusão 

 

Após o relato deste caso clínico, pode-se concluir que a possibilidade de restabelecer a estética em indivíduos 

insatisfeitos com seu sorriso é possível com a realização de coroas totais metalocerâmicas , tornando-as uma 

excelente alternativa estética e funcional, resultando assim na satisfação do cirurgião-dentista e, sobretudo na do 

paciente. 

Os sistemas restauradores de resina são uma opção estética conservadora a ser considerada durante o planejamento 

protético de elementos unitários e de pequenos espaços desdentados. Pode se relacionar as vantagens desses 

materiais com melhor propriedade de união às estruturas dentais, associadas com a cimentação adesiva e à 



 

 

possibilidade de executar eventuais reparos após a cimentação. Quando comparado com as cerâmicas, promovem 

menor abrasão à dentição antagonista e também permitem ajustes e polimentos intrabucais. 

Devemos levar em consideração que as restaurações metalocerâmicas têm apresentado durabilidade mecânica 

notável desde sua introdução, há mais de quatro décadas. Atribui-se esse sucesso à técnica clínica e laboratorial 

estabelecida e pouco sensível. Porém sua maior desvantagem é a visualização do metal por transparência na margem 

cervical, comprometendo a estética. Cabe, portanto, ao clínico avaliar o caso de cada paciente e verificar a melhor 

opção, assim como o custo benefício. 

Então a substituição de parte da estrutura dental de um ou mais elementos dentários perdidos poderá ser feita 

através  da confecção de coroas unitárias  ou múltiplas unidas em metalocerâmicas. 
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RESUMO 

 

Um dos principais protocolos utilizados nas instituições de saúde de urgência/emergência é o de Classificação de 

Risco, que classifica a prioridade de atendimento de acordo com as cores pré-estabelecidas. São elas: Vermelho, 

Amarelo, Verde e Azul. A avaliação realizada pelo Enfermeiro ocorre nessa ordem: Vermelho: o paciente deve ser 

atendido imediatamente, considera-se Emergência; Amarelo: o paciente deve ser atendido até no máximo em 30 

minutos, considera-se urgência. Verde: o paciente deve ser atendido até no máximo em 60 minutos e será atendido 

após os pacientes em vermelho e amarelo. Azul: o paciente deve ser atendido até no máximo em 2 horas, será 

atendido após os pacientes em vermelho, amarelo e verde, pois ele não apresenta nenhum sinal de risco que 

justifique o atendimento imediato. O atendimento ao paciente acontece da seguinte forma, em sua chegada na 

unidade de atendimento é encaminhado para consulta de enfermagem, onde o Enfermeiro deve fazer sua avaliação e 

classificar esse paciente de acordo com suas queixas, buscando um atendimento de melhor qualidade e diminuição 

nas filas dos hospitais. Lembrando que quando esse paciente apresentar quadro clínico sem sofrimento poderá ser 

encaminhado ao setor ambulatorial. Esse estudo foi realizado com Enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento de 

Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer as principais dificuldades encontradas em seu 

cotidiano para atuar na Classificação de Risco. 

 

Palavras chave: protocolo de Manchester, classificação de risco, urgência e emergência, dificuldades, enfermeiro. 

 

ABSTRACT 

 

One of the main protocols used in emergency health facilities / emergency is the risk classification, which classifies the 

service priority according to the preset colors. They are: Red, Yellow, Green and Blue. The assessment by the nurse 

occurs in this order: Red: the patient must be attended to immediately, it is considered emergency; Yellow: the patient 

must be attended to at most 30 minutes, it is considered urgently. Green: the patient must be attended to at most 60 

minutes and will be serviced after patients in red and yellow. Blue: the patient must be attended by a maximum of two 

hours, will be served after the patients in red, yellow and green as it shows no sign of risk that justifies immediate 

care. Patient care happens as follows, on his arrival in the service unit is forwarded to nursing consultation, where the 

nurse must review and classify this patient according to their complaints, seeking a better quality and reduced service 

in line hospitals. Remembering that when the patient has no clinical pain may be referred to the outpatient sector. 
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This study was conducted with nurses from the Emergency Unit of Itaperuna in the state of Rio de Janeiro, in order to 

meet the main difficulties encountered in their daily lives to work in the Risk Rating. 

Keywords: Manchester protocol , rating , emergency care , difficulties , nurse. 

Introdução 

 

A classificação de risco foi elaborada para solucionar diversos problemas encontrados nos serviços de urgência, como 

melhorar o atendimento, prestando assistência aos mais necessitados deste serviço o mais rapidamente possível. 

Devido os problemas que eram gerados com as grandes filas, onde a maioria dos casos poderiam ser solucionados na 

atenção básica, o Ministério da Saúde através da portaria 2.048 de 2002 propôs a implantação do acolhimento e 

classificação de risco nos serviços de urgência. De acordo com essa portaria este processo deve ser realizado por 

profissional de saúde de nível superior, mediante treinamento especifico e utilização de protocolos pré-estabelecidos 

e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o 

atendimento. (BRASIL, 2002). 

Em resposta ao Parecer Técnico nº 136/2011 do Coren-MG, que tem como referência a competência do enfermeiro 

para realizar a Classificação de Risco nos diversos pontos de atenção à saúde da população, o Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen) encaminhou o Parecer CTAS nº 31/2011, aprovado na 409ª reunião ordinária do Plenário. O 

documento do Cofen legitima o Parecer 136/2011, considerando a Lei 7.498/2006 e o já expresso e documentado pelo 

Ministério da Saúde e Protocolo de Manchester. 

Segundo Brasil (2009) é visível a melhora nos serviços de urgência embora muitos destes serviços ainda vivenciasse 

grandes filas e atendem os clientes que chegam primeiro, não os que realmente necessitam de atendimento 

imediatamente. Isso ocasiona agravo à saúde a quem está realmente necessitando, colocando em risco a vida de 

pessoas que talvez necessitem de atendimento imediato. Tal situação expressa a importância do acolhimento com 

classificação de risco. Segundo Brasil (2004) a tecnologia de avaliação e classificação de risco pressupõe a 

determinação de agilidade no atendimento, a partir da análise do paciente sob o protocolo pré- estabelecido do grau 

de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada. 

Um dos protocolos mais conhecidos e utilizados no Brasil é o de Acolhimento com Classificação de Risco que classifica 

a prioridade que o cliente demanda por meio de cores, que é uma ferramenta de avaliação em emergência, por meio 

desta classificação o procedimento acontece dessa forma: o paciente chega ao local do atendimento e é encaminhado 

a um setor de triagem onde passará por avaliação com um enfermeiro responsável, que deverá entre outras funções 

descobrir a causa que o levou a procurar o serviço de emergência, é durante essa consulta que o enfermeiro deverá 

tomar conhecimento sobre as queixas do paciente e de acordo com elas fazer sua avaliação e posteriormente 

classificar este paciente dando a ele uma cor respectiva a sua prioridade de avaliação médica. 

Sendo as cores: Vermelho: o paciente deve ser atendido imediatamente, considera-se Emergência. Amarelo: o 

paciente deve ser atendido até no máximo em 30 minutos, considera-se urgência. Verde: o paciente deve ser atendido 

até no máximo em 60 minutos, será atendido após os pacientes em vermelho e amarelo. Azul: o paciente deve ser 

atendido até no máximo em 2 horas, será atendido após os pacientes em vermelho, amarelo e verde. Quadro clínico 

sem sofrimento poderá também ser encaminhado ao setor ambulatorial. 

Através dela é possível garantir um eficaz atendimento a pacientes graves que não tem condições de aguardar por um 

período de tempo maior, deixando de existir o atendimento por ordem de chegada e passando a ser atendido pela 

gravidade do quadro clínico. 

O enfermeiro é o profissional que se encontra mais próximo dos usuários em todos os níveis de atenção. Por esse 

motivo o enfermeiro é o profissional mais capacitado para a realização da classificação de risco. 

A justificativa do estudo é que ainda se encontra muitos desafios para que esse atendimento seja realizado de forma 

adequada nos setores de Emergência dos hospitais e pronto atendimento, fazendo com que o enfermeiro aprimore 



 

 

seus conhecimentos científicos, técnicos e culturais para lhe dar uma sustentação na sua pratica profissional. Muitos 

serviços de urgência que convivem com as grandes filas onde as pessoas disputam o atendimento somente pelo 

critério de ordem de chegada demonstra a lógica perversa que grande parte dos serviços de urgências vem se 

apoiando no trabalho cotidiano focando somente na doença, e não no sujeito e suas necessidades – transferindo o 

problema pra outro e não assumindo a resolução deste. (BRASIL, 2009) 

A realização da classificação de risco isoladamente não garante uma melhoria na qualidade da assistência. É 

necessário construir pactuações internas e externas para viabilização do processo, com a construção de fluxos claros 

por grau de risco, e a tradução destes na rede de atenção (BRASIL, 2006). Deve-se aperfeiçoar o trabalho em equipe 

da equipe multidisciplinar atuante na emergência buscando a integração com o intuito de complementar as atividades 

exercidas pelas diferentes categorias profissionais, buscando orientar os clientes da melhor forma possível. Além 

disto, deve-se aumentar à capacidade dos enfermeiros de distinguir os problemas, identificarem riscos e agravos e 

adequar a complexidade dos problemas encontrados ao protocolo de classificação de risco. E a partir daí, que 

surgiram as seguintes questões norteadoras: qual é a maior dificuldade encontrada pelo enfermeiro na realização da 

classificação de risco; a classificação é bem aceita pelos pacientes e se na prática a classificação de risco realmente 

funciona? 

O objetivo principal do trabalho é identificar as dificuldades encontradas pelos Enfermeiros para atuar com a 

classificação de risco. 

Os objetivos específicos são: demonstrar a importância do enfermeiro na classificação de risco e identificar a aplicação 

da classificação de risco na unidade de pronto atendimento estudada. 

Foi realizada uma pesquisa de campo qualitativa, onde o sujeito da pesquisa será o Enfermeiro que realiza a 

classificação de risco, o cenário será na unidade de pronto atendimento (UPA) de Itaperuna - RJ. A pesquisa foi 

realizada de Setembro de 2012 à Novembro de 2012. 

 

Materiais e Métodos 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo qualitativa, exploratória, esse perfil de pesquisa foi escolhido devido à 

flexibilidade, criatividade e informalidade que ele permite ao autor que busca um     maior     conhecimento     sobre     

o     tema     ou      problema      de      pesquisa (AAKER, KUMAR, DAY, 2004). 

Segundo Alda Judith e Alves Mazzotti, (1999) uma vez que a maioria dos problemas estudados pelos pesquisadores 

surge a partir de um conjunto de teorias científicas que funciona como um conhecimento de base, a formulação e a 

resolução de problemas científicos só podem ser feitos por quem tem um bom conhecimento das teorias científicas de 

sua área. 

Devido a isso foram realizadas várias leituras sobre o Protocolo de Classificação de Riscos, bem como a avaliação da 

importância do estudo para a melhoria dos serviços de urgência e emergência, logo após foram desenvolvidas 

questões para esclarecer as dificuldades encontradas no cotidiano desses enfermeiros e com o levantamento e analise 

desses dados poderiam ser úteis para o conhecimento cientifico e para as práticas de Enfermagem na unidade de 

pronto atendimento (UPA) de Itaperuna. 

A pesquisa foi realizada através de um questionário aplicado aos Enfermeiros que realizam a Classificação de Risco na 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na cidade de 



 

 

 

Itaperuna, localizada na região do Noroeste Fluminense do estado Rio de Janeiro, no período de Setembro à 

Novembro de 2012. 

Esta Unidade não visa internações de longa duração e oferecem a população atendimento pré-hospitalar. Segundo o 

Ministério da Saúde as Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h são estruturas de complexidade intermediária 

entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalar. 

O questionário foi elaborado com total de 17 questões, entre abertas e fechadas, onde os entrevistados responderam 

de forma clara para contribuir na melhoria do serviço. Somente enfermeiros que atuam com a Classificação de Risco 

na Unidade de Pronto Atendimento de Itaperuna responderam as questões, afinal somente esses profissionais que 

lidam com o protocolo no dia-a-dia sabem exatamente como este funciona e quais são as dificuldades encontradas ao 

se trabalhar com a Classificação de risco. 

Alda Judith e Alves Mazzotti, (1999, p. 168), diz que: “as entrevistas qualitativas são muito pouco estruturadas, sem 

um fraseamento e uma ordem rigidamente estabelecidos para as perguntas, assemelhando-se muito a uma conversa”. 

Foi então aplicado o questionário na unidade de pronto atendimento em Itaperuna com 8 (oito) profissionais 

graduados em Enfermagem, todos eles responderam as questões com clareza, pois todos são atuantes na Classificação 

de Risco desta Unidade. 

Antes de iniciar a realização do questionário foi entregue a cada Enfermeiro participante um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, este é um documento que informa concordância do sujeito em participar voluntariamente da 

pesquisa após serem fornecidas informações claras e completas, os objetivos da pesquisa, seus benefícios e qualquer 

outra dúvida do sujeito em relação à mesma. Estes documentos foram assinados e arquivados. 

 

Resultados e Discussão 

 

Em relação às dificuldades encontradas para implantação dos serviços de classificação de risco, importância deste e 

aceitação da equipe observou-se que todos os entrevistados responderam que foi fácil essa implantação e que o 

mesmo é importante para o serviço, assim como todos aceitaram de forma positiva essa implantação. 

Mais mesmo que todos tenham achado fácil a implantação da classificação risco, segundo Brasil, 2004 existem alguns 

pontos críticos nesse processo, como ajustar o trabalho médico no sentido de superar o papel central que ele vem 

ocupando e integrando no trabalho da equipe, garantir o compartilhamento de saberes das diferentes categorias; 

transformar o trabalho nos serviços de saúde, no sentido de aumentar a capacidade dos trabalhadores de distinguir os 

problemas, identificar riscos e agravos, e adequar respostas à complexidade de problemas trazidos pelos usuários. 

Sobre a resistência de alguns profissionais da equipe com a classificação de risco, 85% acham que há e, somente 15% 

acharam que não há resistência. 
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Gráfico 1 Resistência dos profissionais em relação à classificação de risco 

 

Segundo Brasil, 2004 o acolhimento é uma postura, não escolhendo hora ou profissional específico para fazê-lo, 

implica em compartilhar os saberes, possibilidades e intervenções entre todos. Não se constitui em uma etapa do 

processo, mas algo que tem que acontecer em todos os locais e momentos do serviço de saúde. 

Quanto aos sujeitos que se mostram resistentes com a implantação do programa observou-se que 75% foram os 

pacientes, 25% os profissionais médicos. 
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Gráfico 2 Profissionais que se mostram resistentes 

 

Apesar da resistência com os enfermeiros ainda existir, o papel do enfermeiro é muito importante Segundo COREN, 

2010 as características capaz de gerenciar o habilita a assumir consultas de enfermagem, classificar e encaminhar o 

paciente ao setor que se adequar a suas necessidades, além de supervisor da equipe de enfermagem. 

De acordo com os entrevistados 45% responderam que não há dificuldades no programa de classificação de risco, já 

35% acham que às vezes existem dificuldade e 20% acham que existem dificuldades para que o mesmo funcione 

corretamente. 
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Gráfico 3 Dificuldades para a realização da Classificação de Risco 

 

Segundo BRASIL, 2004 é preciso potencializar profissionais comuns e especializados, sem extrapolar as competências 

inerentes ao exercício profissional de cada categoria; explicitar e discutir a proposta com a população, conjunto de 

profissionais e atores políticos de forma a ampliar a escuta para os pontos assinalados e as críticas na construção de 

novos saberes em saúde. 

Os pacientes tem uma aceitação de 65% em relação a classificação de risco feita pelos enfermeiros e 35% não aceitam 

com facilidade. 
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Gráfico 4 Aceitação da Classificação de Risco por parte dos pacientes 

 

Os pacientes devem ter orientações sobre os benefícios da classificação de risco, como segundo Brasil, 2009 com esse 

protocolo houve melhoria no atendimento, priorizando os que realmente estão necessitando de atendimento 

imediato, também informando ao paciente sobre seu tempo de espera, e encaminhando-o para uma unidade de 

referência caso seja necessário. 

Sobre melhorias no programa de classificação de risco na Unidade de pronto atendimento de Itaperuna – RJ, 

observou-se que 65% responderam que há necessidade de melhorias e 35% responderam que não há necessidade. 
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Gráfico 5 Necessidade de melhorias na Classificação de Risco 

 

A melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde, mudando a forma burocrática de entrada por filas e ordem 

de chegada; a humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma de escutar 

este usuário em seus problemas e demandas (BRASIL, 2004). 

Os enfermeiros que realizam a classificação de risco todos são qualificados e treinados de acordo com respostas 

obtidas pelos mesmos entrevistados. 

Os enfermeiros estão em constante aprendizado que evolui com a prática do dia-a-dia, e vão adquirindo competência 

e aprendendo com suas próprias experiências. O processo de aprendizado por ter como ferramenta meios 

metodológicos, avaliando sua eficácia, (JONES,MARDEN,WINDE,2003) 

Observou-se que todos os sujeitos da pesquisa concordam que houve melhorias no atendimento com a criação do 

protocolo de classificação de risco. 

Segundo BRASIL, 2002. Os enfermeiros devem receber treinamentos especifico e utilizar os protocolos pré-

estabelecidos, com o objetivo de classificar por prioridade e não pela ordem de chegada, reorganizando o fluxo e 

melhorando o atendimento humanizado. 

Quando questionados sobre a colaboração da equipe para implantação e bom funcionamento da classificação de risco 

75% relatam que a equipe colaborou e 25% que não há colaboração dos mesmos. 
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Gráfico 6 Colaboração da equipe na implantação da Classificação de Risco 



 

 

 

 

O trabalho em equipe faz-se necessário em qualquer ambiente de trabalho. Segundo BRASIL, 2009 o trabalho em 

equipe propõem integração e complementaridade de algumas atividades exercidas pelos profissionais, buscando 

melhor atender os usuários e ajudar uns aos outros. 

Quando solicitados a sugerirem questões para futuras melhorias para se trabalhar com a classificação de riscos os 

sujeitos da pesquisa responderam que é preciso ter uma educação continuada por semestre, trabalho em equipe e 

palestras educativas para todos os usuários. 

Porém não somente isso, segundo Brasil, 2009 o enfermeiro ainda deve aprimorar seus conhecimentos, buscando 

sempre está se informando de novas técnicas e avaliações, mostrando a cada dia um melhora no atendimento nos 

serviços de urgência e emergência. 

 

Conclusão 

 

A analise das dificuldades encontradas pelo enfermeiro na classificação de risco evidenciou-se que o paciente deve ter 

mais conhecimento sobre a Unidade de pronto atendimento e o corpo clinico deve aceitar a classificação para que o 

serviço feita pelos enfermeiros possa ter um sequência. 

Os pacientes devem ser esclarecidos sobre o protocolo de classificação saber que Unidade de pronto atendimento é 

um atendimento de urgência e emergência e não consultas ambulatoriais, que a prioridade maior é a necessidade de 

cada um e não ordem de chegada, e sobre tudo entender que houve melhorias com a implantação do protocolo. 

É importante salientar que com o sistema de classificação de risco, diminuiu o número de mortes evitáveis, seqüelas e 

internações desnecessárias, diminuindo também os sofrimentos dos usuários. 

O corpo clinico da Unidade de pronto atendimento deve entender que os enfermeiros fazem a classificação como um 

prévia do atendimento que faz-se necessário dar continuidade ao protocolo usando o sistema de forma adequada,pois 

tem como objetivo diminuir o tempo do atendimento médico, Portanto cabe ao corpo clinico da Unidade de pronto 

atendimento trabalhar em equipe,saber que o protocolo deve ser seguido para amenizar o tempo de espera,para 

aumentar assim o grau de satisfação do usuário. 

Com tudo sugere-se que priorizem o trabalho em equipe, utilizar uma educação continuada de todos os profissionais 

que trabalham com a classificação de risco, para melhor atender a todos que buscam a Unidade de pronto 

atendimento. 

Para que todos os usuários quando buscar a UPA possa entender que a classificação de risco tem como característica o 

acolhimento, e garantia de melhor acesso aos serviços de urgência e emergência, melhor organização no fluxo de 

usuários, gerando um atendimento humanizado. 
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RESUMO 

 

As infecções sexualmente transmissíveis (IST) estão acometendo em grande número a sexualidade e a saúde dos 

adolescentes. A infecão por HPV está entre as principais, além disso, ele está frequentemente relacionado ao 

desenvolvimento do câncer cervical e verruga condilomatosa. Recentemente foram elaborados dois tipos de vacinas 

contra o HPV, a vacina profilática e a terapêutica e atualmente a quadrivalente. Sabe-se que os adolescentes, em 

função das modificações biológicas, tornam-se vulneráveis a infecção pelo HPV e a outras IST. Este estudo tem como 

objetivo compreender a sexualidade e os fatores promotores das IST entre os adolescentes , assim como descrever a 

atuação do Enfermeiro na prevenção destas infecções. Buscou-se realizar um estudo documental acerca da 

sexualidade do adolescente diante das Infecções Sexualmente Transmissíveis, com ênfase no HPV. A metodologia 

utilizada foi uma revisão bibliográfica. Conclui-se com este estudo que as atuações dos enfermeiros podem contribuir 

para a redução de possíveis agravos das IST nesta faixa etária. 

 

Palavras chave: adolescente, infecções sexualmente transmissíveis, sexualidade. 

 

ABSTRACT 

 

Sexually transmitted infections (STIs) are affecting a large number sexuality and adolescent health. The infection by 

HPV is among the leading, moreover, it is often related to the development of cervical cancer and condylomatous 

wart. Recently we were prepared two types of HPV vaccines, prophylactic and therapeutic vaccine and currently the 

quadrivalent. It is known that adolescents, due to biological changes, they become vulnerable to HPV infection and 

other STIs. This study aims to understand sexuality and promoting factors of STIs among teenagers, as well as describe 

the role of the nurse in the prevention of these infections. He attempted to make a documentary study about 

adolescent sexuality in front of sexually transmitted infections, with emphasis on HPV. The methodology used was a 

literature review. It is concluded from this study that the actions of nurses can contribute to the reduction of possible 

aggravations of STIs in this age group. 

 

Keywords: adolescent, sexually transmitted infections, sexuality. 
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Introdução 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são doenças que passam de uma pessoa para outra através da relação 

sexual sem preservativo, seja de homem com mulher, homem com homem ou mulher com mulher (Martins et al., 

2006). 

Algumas IST, como a sífilis, hepatite B e a AIDS, podem ser transmitidas também através do sangue contaminado e 

durante a gravidez para o bebê, se a mãe estiver contaminada. 

Ao contrário do que muitos pensam, as IST podem causar doenças graves, podendo causar problemas sexuais, 

esterilidade, aborto, nascimento de bebês prematuros, deficiência física ou mental nos bebês de grávidas 

contaminadas e alguns tipos de câncer (Brasil, 2003). Além disso, quando uma pessoa apresenta uma IST tem uma 

chance maior de pegar outra IST, inclusive a AIDS. 

A maioria das doenças sexualmente transmissíveis tem cura, mas devem ser corretamente diagnosticadas e tratadas 

por profissionais de saúde. 

Segundo BESERRA et al (2008), a atividade sexual precoce inicia-se na faixa etária de 11 a 15 anos, ocorrendo entre os 

jovens, com diferentes conotações para rapazes e moças. Os rapazes  ―ficam‖  mais  do  que  namoram,  sendo  a  

maioria  mais  interessada  no  ato  sexual,  e  as moças em relacionamentos com amizade entre homem e mulher 

(Taquette, 2003, p.1437-1444). 

Em geral, os jovens preocupam-se pouco com IST/AIDS, pois afastam de si a possibilidade de se contaminarem com 

essas infecções/doenças. Em relação a essa conotação sobre o sexo, a relação de gênero é um fator estimulador para 

o sexo masculino, incentiva forma aberta, pois a maioria dos jovens é imatura, visto que alguns deles buscam 

aventuras e ignoram a possibilidade de se contaminarem com alguma das IST, ou até mesmo que eles acreditam que 

realizam o ato sexual com ―pessoas seguras‖, isentas de alguma doença transmissível, enquanto, na verdade, todos 

estão suscetíveis de contaminação. Observa-se também, sobre o início da vida sexual dos jovens, que muitos, ainda na 

adolescência, contaminam-se por alguma IST, tornando- se com medo de seus pais descobrirem que iniciaram sua vida 

sexual como também por desconhecimento sobre os sinais e sintomas da doença. 

Segundo PASSOS (2001), esses adolescentes não têm nenhum diálogo em casa sobre sexualidade, nem mesmo na 

escola, tornando-se um repasse, ou seja, a família joga para a escola a responsabilidade, e a escola, por sua vez, para a 

família, sendo que ambas se sentem despreparadas para abordar esse assunto. Para tanto, é preciso um processo 

educativo, tomando como alicerce hábitos e costumes de um grupo ou de um indivíduo, pois assim métodos 

educativos serão eficazes. 

O jovem, geralmente, está em busca de satisfação, sendo o sexo um dos fatores que proporcionam esse bem-estar. 

Dessa forma, aumenta o risco de aquisição de DST/aids. Quando o sexo está associado ao domínio de paixão e desejo, 

transforma-se em um elemento mais agravado para a vulnerabilidade de contaminação dessas doenças. Estudos de 

BESERRA et al (2008) relatam que o jovem com 15 a 16 anos de idade já tem sua sexualidade estruturada, visto que a 

vida adulta já está definida, podendo estar irredutível sua conduta, fato que merece nossa atenção. 

Os adolescentes, de modo geral, não têm a capacidade de negociar o sexo seguro, com o uso do preservativo, com 

seus parceiros, dessa forma expondo-se a muitos riscos (Martins, 2006). 

De acordo com ROUQUEIROL (2006), precisamos explicar aos adolescentes, usando todas as linguagens possíveis, que 

tendo vida sexual ativa ou não, ele deve usar preservativo em todas as relações sexuais. Somente através de uma 

linguagem bem trabalhada e bem dialogada, realizada pelo Enfermeiro e toda a equipe de saúde, poderemos chegar 

perto de convencer os jovens, ouvidos com atenção e respeito, a vencer os tabus relacionados com sexo e diminuir o 

número de jovens em estado de vulnerabilidade diante das IST/AIDS. 
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O objetivo desse trabalho foi de compreender a sexualidade e os fatores promotores das IST entre os adolescentes, 

assim como descrever a atuação do Enfermeiro na prevenção destas infecções. 
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Materiais e Métodos 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura desenvolvida como atividade da disciplina de Metodologia da 

Pesquisa I da Universidade Iguaçu - campus V. O procedimento de coleta de dados deu-se por meio de periódicos e 

livros que tinham textos que colocavam em discussão as vulnerabilidades dos jovens em relação à infecção por IST, 

artigos publicados que abordam o adolescente e a sexualidade. A pesquisa de artigo foi realizada por meio dos 

descritores: Adolescente, sexualidade, IST, sexo seguro e orientação sexual, na base de dados SciELO, em setembro de 

2014, totalizando 12 artigos, dos quais foram selecionados 03 para constituir a amostra do estudo, juntamente com 

textos selecionados de livros e periódicos publicados. Após a leitura dos mesmos, eles foram analisados conforme o 

objetivo do estudo. 

 

Resultados e Discussão 

 

No Brasil, nesses mais de 20 anos de epidemia de AIDS, verificaram-se profundas mudanças no que diz respeito à 

dinâmica de transmissão do Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV). Atualmente, a epidemia apresenta incremento 

de casos entre heterossexuais, mulheres, jovens, pessoas com baixa escolaridade e renda. Tal panorama assinala não 

mais em direção a grupos ou comportamentos específicos, mas a um emaranhado de variáveis, certamente mais 

complexo e intrincado do que se pensava no início da epidemia. Atualmente, um incremento considerável na 

contaminação de heterossexuais (em especial mulheres), acompanhado pela expansão da epidemia entre indivíduos 

com baixa escolaridade e em municípios de médio e pequeno porte, propicia a emergência do conceito de 

vulnerabilidade. Tal conceito é, ao mesmo tempo, constructo e construtor de uma percepção ampliada e reflexiva, a 

qual identifica as razões últimas da epidemia bem como seus impactos, que vão das suscetibilidades orgânicas à 

maneira como são estruturados os programas de saúde, passando por aspectos comportamentais, culturais, 

econômicos e políticos (MURAKAMIL, 2007). 

Todos os artigos referentes à temática mostraram a vulnerabilidade dos adolescentes às infecções sexualmente 

transmissíveis, devida à resistência que a grande maioria tem ao uso de preservativos durante as relações sexuais. 

Segundo HEIDEMANN (2006), na adolescência os jovens, necessitam pais, familiares, professores e dos profissionais 

de saúde, uma educação diferenciada no que se refere a sua sexualidade e prevenção de doenças. Neste estudo ficou 

comprovado que a adolescência é um momento transitório em que o indivíduo deixa a infância, época na qual as 

descobertas eram externas, e passa a buscar sua própria identidade segundo Charbonneau (1988). Durante esta 

busca, o adolescente almeja liberdade e autonomia, para tornar-se sujeito, com base no contexto em que vive 

caracterizada pela família, escola, cultura, dentre outros. 

Segundo os autores consultados, observa-se que vivenciar a adolescência implica encarar uma fase de mudanças 

contínuas que acontecem tanto no aspécto físico, no desenvolvimento intensificado de habilidades psicomotoras, 

como também com uma verdadeira explosão hormonal que atuam efetivamente no jovem levando-os a diversas 

mudanças comportamentais. A relevância de programas educativos junto a adolescentes em contexto de pobreza tem 

sido apontada, uma vez que eles parecem estar mais susceptíveis a comportamentos que favorecem a transmissão 

das Doenças Sexualmente Transmissíveis 

Diante disto, faz-se necessário que as ações do enfermeiro sejam efetivas na elaboração de estratégias que alcancem 

as necessidades do adolescente, contemplando as especificidades da própria etapa de vida. É importante que seja 

oferecida a eles a oportunidade de se posicionarem e criticarem a sua realidade, cabendo ao profissional lutar pelas 

pessoas mais vulneráveis, que mais fortemente recebem influências do contexto social, econômico e educacional, 

nesta fase de suas vidas. 
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A elaboração de planos de educação permanente, principalmente na pré-adolescência e adolescência, potencializando 

entre homens e mulheres a possibilidade de negociação do sexo seguro entre parceiros é uma condição indispensável 

para a saúde sexual dos jovens. 

 

Conclusão 

Nesta pesquisa documental sobre a sexualidade do adolescente diante das Infecções Sexualmente Transmissíveis, 

pode-se encontrar nos escritos de diversos autores que abordam essa temática, que este assunto ainda precisa ser 

mais explorada pelos pais, familiares, escolas e profissionais de saúde, pois essas questões são reais no cotidiano do 

jovem na atualidade. 

Os fatores são múltiplos, mas destaca-se que muitos iniciam sua vida sexual muito cedo, como também muitas vezes 

não realizam o uso do preservativo em suas práticas sexuais, seja por confiança, desejo, paixão ou por falta de poder 

de negociação. 

É absolutamente necessário a atuação da escola e dos profissionais de saúde, principalmente dos Enfermeiros que 

atuam na rede básica, realizarem palestras educativas com repasse de informações sobre sexualidade e as IST, para 

tentarem minimizar os fatores de riscos mediante as orientações pertinentes à realidade dos jovens, como, também, 

capacitá-los para o amadurecimento e desenvolvimento saudável. 

Uma boa educação sexual aos adolescentes ajudaria a derrubar algumas barreiras que impedem o uso efetivo dos 

preservativos em suas relações sexuais. 

Contudo, o problema é amplo o bastante para se pensar na necessidade de outras medidas que suponham uma 

resposta social e sanitária muito mais global. 
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RESUMO 

 

A lavagem das mãos é considerada a ação isolada mais importante no controle de infecções em serviços de saúde, 

principalmente em Unidade de Terapia intensiva - UTI. O objetivo deste estudo foi avaliar a prática da lavagem das 

mãos da equipe de Enfermagem em UTI, para prevenção e controle das infecções. A falta da prática dos profissionais 

de saúde a esta prática é uma realidade que vem sendo verificada nas unidades de saúde e tem sido objeto de estudos 

em diversas partes do mundo. A utilização simples de água e sabão pode reduzir a população microbiana presente nas 

mãos e, na maioria das vezes, interromper a cadeia de transmissão de doenças. A aplicação de produtos antissépticos, 

em especial de agentes com base alcoólica, pode reduzir ainda mais os riscos de transmissão, pela intensificação da 

redução microbiana ou por favorecer um aumento na frequência de higienização das mãos. O grande desafio, nos dias 

atuais, é a adequação das técnicas já desenvolvidas e a conscientização da equipe de enfermagem em postos de 

urgência da necessidade correta de lavagem das mãos para evitar infecções e realizar um bom atendimento. 

 

Palavras chave: lavagem, mãos, infecções, saúde. 

 

ABSTRACT 

 

Hand washing is considered the single most important action in infection control in health services, especially in 

Intensive Care Unit - ICU. The aim of this study was to evaluate the practice of hand washing of nursing staff in the ICU 

for prevention and control of infections. The lack of practice of health professionals to this practice is a reality that has 

been verified in health units and has been studied in various parts of the world. The simple use of soap and water can 

reduce the microbial population present on the hands and, in most cases, break the chain of disease transmission. The 

application of antiseptic products , especially alcohol-based agents , may further reduce the risk of transmission by 

enhancing microbial reduction, or cause an increase in the frequency of hand washing . The big challenge today, is the 

appropriateness of the techniques already developed and awareness of the nursing staff in positions of urgency of 

need for proper hand washing to prevent infection and doing a good service. 

 

Key words: Hand, washing, infection, health. 
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Introdução 

 

O problema da Infecção nas unidades de saúde no Brasil é considerado grave quando 

720.000 pessoas são infectadas em hospitais e unidades de saúde em atendimento emergencial por ano, e dessas, 

144.000, ou seja, 20% morrem. Esta situação se agrava se considerar que no Brasil o índice de tolerância gira em torno 

de 6%, o que significa triplicar o percentual de tolerância da Organização Mundial de Saúde (OMS) que é de 2%. Esta 

situação agrava a problemática dos hospitais brasileiros, quando o custo do paciente com Infecção hospitalar é três 

vezes maior (PEREIRA, 2000). 

Existe na atualidade uma surpreendente gama de recursos tecnológicos disponíveis na medicina para conclusões 

diagnósticas ou realização de procedimentos terapêuticos. Estes avanços possibilitaram a criação de um vasto número 

de equipamentos, dispositivos e materiais imprescindíveis para um tratamento seguro e assistência adequada. Dessa 

forma, é também grande e variado o número de procedimentos utilizados pelos enfermeiros, o que justifica que 

continuem sendo alvo de atenção dos profissionais de saúde comprometidos com o controle das infecções (ZANON, 

2001). 

Justifica a escolha deste tema por perceber que os profissionais de saúde são responsáveis pela redução da 

disseminação das infecções entre pacientes e membros da equipe, realizando assim medidas de biossegurança. O uso 

inadequado e generalizado de procedimentos invasivos diagnósticos e terapêuticos e drogas antimicrobianas em 

pacientes enfermos associados aos altos custos que decorrem do diagnóstico, tratamento e dos problemas do índice 

de tolerância e alto índice de mortalidade por infecção, tem agravado a problemática das infecções nas unidades de 

saúde. 

O foco deste estudo será a lavagem das mãos. Assim sendo, observa-se que a lavagem de mãos deve ser um hábito 

entre todos os profissionais de saúde e a adesão a esta prática é um desafio para a equipe de controle de infecção. 

Dessa forma, o objetivo geral é analisar a prática dos profissionais de Enfermagem da UTI Geral do Hospital Municipal 

de Contagem (HMC CTI) na prevenção e controle das infecções, de acordo com as propostas governamentais e normas 

institucionais. Os objetivos específicos são: descrever os princípios que regem a prevenção e controle das infecções, 

descrever as indicações e a técnica de lavagem das mãos. 

 

Materiais e Métodos 

 

Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica em livros, revistas e artigos científicos em sites do Scielo 

(Internet) no período de 2000 a 2014, para ter embasamento teórico para realizar o estudo, sobre o desenvolvimento 

de novos procedimentos de atendimento na área. Este estudo foi de natureza quantitativo-descritivo, realizado no 

Centro de Terapia 

Intensiva do Hospital Municipal de Contagem - MG. 

A pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto para a coleta dos dados como para o 

tratamento desses por meio de técnicas estatísticas. 

De acordo com Gil (2000, p. 46), a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a "descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relação entre variáveis". 
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Para o desenvolvimento deste trabalho, fez-se uma coleta de dados de fonte primária, uma entrevista realizada junto 

a 15 colaboradores do setor de UTI. A coleta de dados transcorreu em 2 encontros, no mês de maio de 2014, sob a 

forma de questionário, ao mesmo tempo em que acompanhou o trabalho realizado por esta equipe, observando as 

deficiências, dificuldades e divergências. 

Os principais aspectos a serem observados foram: observação de quais técnicas que são utilizadas para a lavagem das 

mãos antes do atendimento em UTI; conscientização pessoal de cada participante da equipe sobre a importância da 

lavagem das mãos, assim como o preparo do enfermeiro para liderar tal ação; checagem de equipamento e material 

necessário na UTI para realização da técnica de lavagem das mãos. 

Após a coleta de dados foram explanados os resultados e as discussões sobre o tema que foi de acordo com a 

literatura e os dados coletados. A análise dos dados foi de acordo com o cotidiano da assistência de enfermagem no 

local pesquisado. 

 

Resultados 

 

Em relação à questão 1 revelam que 100% dos profissionais entrevistados disserem que acham necessário que todos 

os funcionários tenham uma higienização com as mãos durante a atividades diárias. 

Quando questionados em relação ao ambiente de trabalho se oferece condições para fazer uma boa higienização das 

mãos 86% responderem que sim. 
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Gráfico 1: Condições do ambiente de trabalho. 

 

Quanto ao questionamento se existe uma frequência a cada procedimento de higienização das mãos no ambiente de 

trabalho, 80% dos entrevistados disseram que sim e 20% disseram que não. 

86% 

Sim 

Não 

14% 



ISSN: 2447-9721 

. 165 

 

 

 

 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

 

Gráfico 2: Frequência da higienização das mãos. 

 

Em relação a realização da higienização das mãos obedecendo à técnica preconizada 33% responderam que sim e 67% 

responderam que não. 
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Gráfico 3: Realização da higienização das mãos obedecendo à técnica preconizada. 

 

Quanto à substituição da lavagem convencional das mãos pela base alcoólica observa-se que 60% dos 

profissionais da saúde disseram que sim e somente 40% disseram que não. 
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Gráfico 4: Uso de substâncias de base alcoólica em substituição a lavagem convencional das mãos. 

 

Quando questionados se os profissionais de saúde desta unidade possuem por habito lavar as mãos antes e após 

utilizar as luvas de procedimento 40% responderam que sim e 60% responderam que não. 
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Gráfico 5: Hábito lavar as mãos antes e após utilizar as luvas de procedimento. 

 

Quanto ao trabalho de conscientização como determinante da mudança de comportamento necessária para 

aumentar a adesão à lavagem das mãos a resposta foi unânime onde 100% responderam que é necessário. 
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