


I

Órgão Oficial de Divulgação Científica da Escola Paulista de 
Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo
Acta Paulista de Enfermagem/ Escola Paulista de Enfermagem/ Universidade Federal de São Paulo
Endereço: Rua Diogo de Faria, 1087, 6º Andar, cj 601, Vila Clementino, São Paulo, SP, Brasil. CEP 04037-003
Acta Paul Enferm. v.26, fascículo(4), Julho/Agosto 2013
ISSN 1982-0194 (versão eletrônica)
Periodicidade: Bimestral 
Tel.: +55 11 5082 3287 
E-mail: ape@unifesp.br
Home Page: http://www.unifesp.br/acta/
Facebook: facebook.com/ActaPaulEnferm 
Twitter: @ActaPaulEnferm
Tumblr: actapaulenferm.tumblr.com

Conselho Editorial

Editor-Chefe
Sonia Maria Oliveira de Barros
Acta Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil

Editor Técnico
Edna Terezinha Rother
Acta Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil

Editores Associados
Departamento de Administração e Saúde Coletiva
Elena Bohomol, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Elisabeth Niglio de Figueiredo, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil

Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica
Bartira de Aguiar Roza, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Edvane Birelo Lopes De Domenico, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
João Fernando Marcolan, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil

Ruth Ester Assayag Batista, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil

Departamento de Enfermagem Pediátrica
Ariane Ferreira Machado Avelar, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Maria Magda Ferreira Gomes Balieiro, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil

Departamento de Enfermagem na Saúde da Mulher
Erika de Sá Vieira Abuchaim, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Rosely Erlach Goldman, Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp, São Paulo-SP, Brasil

Comissão Editorial
Nacional
Alacoque Lorenzini Erdmann, Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Florianópolis-SC, Brasil
Ana Cristina Freitas de Vilhena Abrão, Universidade Federal de São Paulo-Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Cibele Andrucioli de Matos Pimenta, Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo-EE/USP, São Paulo-SP, Brasil
Circéa Amália Ribeiro, Universidade Federal de São Paulo-Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Conceição Vieira da Silva-Ohara, Universidade Federal de São Paulo-Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Elucir Gir, Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil
Emília Campos de Carvalho, Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil
Isabel Amélia Costa Mendes, Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil
Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, Universidade Federal de São Paulo-Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Ivone Evangelista Cabral, Escola de Enfermagem Anna Nery- EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro-RJ, Brasil
Janine Schirmer, Universidade Federal de São Paulo-USP, São Paulo-SP, Brasil
Josete Luzia Leite, Escola de Enfermagem Anna Nery- EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro-RJ, Brasil
Lorita Marlena Freitag Pagliuca, Universidade Federal do Ceará-UFC, Fortaleza-CE, Brasil
Lúcia Hisako Takase Gonçalves, Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Florianópolis-SC, Brasil
Margareth Ângelo, Universidade de São Paulo-USP, São Paulo-SP, Brasil
Margarita Antônia Villar Luís, Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil
Maria Antonieta Rubio Tyrrel, Escola de Enfermagem Anna Nery- EEAN/UFRJ, Rio de Janeiro-RJ, Brasil



II

Maria Gaby Rivero Gutiérrez, Universidade Federal de São Paulo-Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Maria Helena Costa Amorim, Universidade Federal do Espírito Santo-UFES, Vitória-ES, Brasil
Maria Helena Lenardt, Universidade Federal do Paraná-UFP, Curitiba-PR, Brasil
Maria Helena Palucci Marziale, Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil
Maria Júlia Paes da Silva, Universidade de São Paulo-USP, São Paulo-SP, Brasil
Maria Márcia Bachion, Universidade Federal de Goiás-UFG, Goiânia-GO, Brasil
Maria Miriam Lima da Nóbrega, Universidade Federal da Paraíba-UFPB, João Pessoa-PB, Brasil
Mariana Fernandes de Souza, Universidade Federal de São Paulo-Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira, Universidade Federal de São Paulo-Unifesp, São Paulo-SP, Brasil
Paulina Kurcgant, Universidade de São Paulo-USP, São Paulo-SP, Brasil
Raquel Rapone Gaidzinski, Universidade de São Paulo-USP, São Paulo-SP, Brasil
Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues, Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil
Silvia Helena De Bortoli Cassiani, Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto-SP, Brasil
Telma Ribeiro Garcia, Universidade Federal da Paraíba-UFPB, João Pessoa-PB, Brasil
Valéria Lerch Garcia, Universidade Federal do Rio Grande-UFRGS, Rio Grande-RS, Brasil

Internacional
Barbara Bates, University of Pennsylvania School of Nursing - Philadelphia, Pennsylvania, EUA
Donna K. Hathaway, The University of Tennessee Health Science Center College of Nursing; Memphis, Tennessee, EUA
Dorothy A. Jones, Boston College, Chestnut Hill, MA, EUA
Ester Christine Gallegos-Cabriales, Universidad Autónomo de Nuevo León, Monterrey, México
Geraldyne Lyte, University of Manchester, Manchester, United Kingdom, EUA 
Helen M. Castillo, College of Health and Human Development, California State University, Northbridge, California, EUA
Jane Brokel, The University of Iowa, Iowa, EUA
Joanne McCloskey Dotcherman, The University of Iowa, Iowa, EUA
Kay Avant, University of Texas, Austin, Texas, EUA
Luz Angelica Muñoz Gonzales, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago, Chile
Margaret Lunney, Staten Island University, Staten Island, New York, EUA
María Consuelo Castrillón Agudelo, Universidad de Antioquia, Medellín, Colômbia
Maria Müller Staub, Institute of Nursing, ZHAW University, Winterthur, Suiça
Martha Curley, Children Hospital Boston, Boston, New York, EUA
Patricia Marck, University of Alberta Faculty of Nursing, Edmonton Alberta, Canadá
Shigemi Kamitsuru, Shigemi Kamitsuru, Kangolabo, Tokyo, Japão
Sue Ann P. Moorhead, The University of Iowa, Iowa, EUA
Tracy Heather Herdman, Boston College, Massachusetts, EUA

Escritório Editorial
Bruno Henrique Sena Ferreira
Danilo Douglas Ferreira
Maria Aparecida Nascimento

Projeto Gráfi co
Adriano Aguina

Acta Paulista de Enfermagem – (Acta Paul Enferm.), tem por missão divulgar o conhecimento científi co gerado no rigor 
da metodologia, da pesquisa e da ética. O objetivo deste Periódico é publicar resultados de pesquisas originais para o 
avanço das práticas de enfermagem clínica, cirúrgica, gerencial, ensino, pesquisa e informática em saúde.
Membro da Associação Brasileira de Editores Científi cos 



III

Universidade Federal de São Paulo

Reitor da Universidade Federal de São Paulo 
Soraya Soubhi Smaili

Vice-Reitor da Universidade Federal de São Paulo 
Valeria Petri

Diretor da Escola Paulista de Enfermagem 
Sonia Maria Oliveira de Barros

Vice-Diretor da Escola Paulista de Enfermagem 
Heimar de Fátima Marin

Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons.
No rumo da sustentabilidade e acessibilidade, a Acta Paulista de Enfermagem é publicada exclusivamente na versão digital. 

Realização

Apoio

Departamentos da Escola Paulista de Enfermagem

Administração e Saúde Coletiva 
Isabel Cristina Kowal Olm Cunha

Enfermagem Clínica e Cirúrgica 
Solange Diccini

Enfermagem Pediátrica
Myriam Aparecida Mandetta

Enfermagem na Saúde da Mulher
Ana Cristina Freitas Vilhena Abrão



IV

Editorial

Neste ano a revista científica Acta Paulista de Enfermagem, comple-
ta 25 anos de circulação ininterrupta. Seu lançamento, em 1988, é 
considerado pela Escola Paulista de Enfermagem como um marco 

histórico para a divulgação do conhecimento, em um período marcado pelo 
incremento dos cursos de pós-graduação stricto sensu da área de Enfermagem. 

Sua trajetória, nas etapas da infância e adolescência, foi afetada por sé-
rios entraves de ordem infraestrutural que foram sendo solucionados pelo 
trabalho persistente e resiliente das editoras científicas e associadas responsá-
veis pela sua circulação no cenário nacional dos periódicos científicos.

Ao entrar na idade adulta foi se fortalecendo devido ao trabalho em-
preendido de modo contínuo ao longo de alguns anos por seus editores 
científicos atentos às mudanças ocorridas nos processos de produção do 
conhecimento e nos veículos de difusão para atender aos requisitos de qua-
lidade normatizados em âmbito internacional e nacional. Neste empreendi-
mento colaboraram editores, técnico e associados, consultores ad hoc, ava-
liadores e equipe do escritório editorial.

Neste momento, a Acta é um periódico científico em ascensão atendendo 
aos atuais critérios de qualidade: open acess a partir de 2012, aplicativo disponí-
vel para iPad nos idiomas português e inglês (download gratuito), apoio da Uni-
versidade Federal de São Paulo e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico; corpo editorial composto por pesquisadores brasileiros 
e do exterior; indexação em bases, internacionais e nacionais, destacando-se a 
Web of Science/ISI, SCOPUS, CUIDEN, CINAHL, SciELO e LILACS; clas-
sificação no estrato A2 do índice QUALIS/CAPES, utilizado na avaliação dos 
programas de pós-graduação stricto sensu; submissão e acompanhamento dos 
trabalhos na plataforma Thomson Reuters ScholarOne; seleção prioritária de 
trabalhos originais que agreguem valor às áreas da enfermagem e saúde; e, índi-
ces crescentes de citação de artigos (SJR) a partir de 2006.

Assim, na visão de quem participou ativamente na vida da Acta, apre-
sento cumprimentos à Escola Paulista de Enfermagem pelos avanços alcan-
çados, por este periódico, ao completar 25 anos de existência.

Nilce Piva Adami
Professora Titular Aposentada da Escola Paulista de Enfermagem - Unifesp
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Resumo
Objetivo: Avaliar as medidas preventivas recomendadas durante a assistência aos pacientes sintomáticos 
respiratórios, com tuberculose pulmonar.
Métodos: Estudo exploratório-descritivo, retrospectivo, desenvolvido a partir deinformações coletadasnos 
arquivosde pacientes sintomáticos respiratórios, com diagnóstico de saída tuberculose pulmonar. 
Resultados: O número de casos de tuberculose no município durante o período do estudo foi de 65, 29 
(44,6%) destes casos foram diagnosticados durante a internação. Quanto as medidas de biossegurança, 
durante a admissão dos 29 casos diagnosticados, foram encontrados registros de precaução por aerossóis 
nos prontuários de 13 (44,8%) pacientes.
Conclusão: Os dados mostram que os profissionaisde enfermagem, que trabalham nos hospitais,  continuam 
expostos aorisco de infecção latente.

Abstract
Objective: To evaluate preventive measures recommended during patient care for respiratory symptoms, with 
pulmonary tuberculosis. 
Methods: Exploratory-descriptive study, retrospective, developed from information collected in medical 
records of patients with respiratory symptoms, diagnosed with pulmonary tuberculosis.
Results: The number of tuberculosis cases in the city diagnosed during hospitalization during the study period 
was 65,29 (44.6%). As for the biosecurity measures during the hospitalization of 29 diagnosed cases, early 
aerosol were found in medical records in 13 (44.8%) patients. 
Conclusion: Data show that nursing professionals, working in hospitals, still exposed to risks of latent infection.
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A biossegurança durante os cuidados de enfermagem aos pacientes com tuberculose pulmonar

Introdução

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, cau-
sada pelo Mycobacterium tuberculosis, representando na 
atualidade, um dos grandes problemas de saúde públi-
ca nos países de terceiro mundo.(1) Apesar de ser uma 
das doenças infecciosas mais antigas e, há mais de meio 
século vulnerável ao tratamento medicamentoso, a tu-
berculose permanece como um dos principais agravos à 
saúde a ser enfrentado em âmbito global.(2)

 O aumento do número de casos de tuberculose 
émultifatorial, no entanto, a falência do sistema de saú-
de, e a dificuldade de diagnosticar e tratar adequada-
mente os enfermos leva a uma maior disseminação da 
doença.(3,4) A facilidade de transmissão pelos aerossóis 
infectantes, somada a fatores sócio, econômicos e am-
bientais, dificultam o seu controle. Estes fatores contri-
buíram para que a Organização Mundial de Saúde de-
cretasse a tuberculose como uma prioridade mundial.(5)

Segundo a Divisão de Tuberculose, pacientes 
há mais de três semanas com tosse e expectoração 
são considerados sintomáticos respiratórios e a bus-
ca ativa destes pacientes é a principal estratégia de 
diagnóstico e controle da doença, uma vez que per-
mite a detecção precoce das formas pulmonares.(6)

A identificação precoce do sintomático respira-
tório permite o diagnóstico e o início do tratamen-
to de forma oportuna. Em instituições de saúde, o 
atendimento a este grupo de pacientes merece aten-
ção diferenciada pelo potencial de disseminação de 
aerossóis contendo o bacilo, o que determina a ne-
cessidade da instituição de medidas oportunas de 
controle: medidas administrativas, medidas de con-
trole ambiental e medidas de proteção individual.(2)

O diagnóstico clínico é realizado com a presença 
dos sintomas clássicos como a tosse persistente, pro-
dutiva ou não, febre vespertina, sudorese noturna e 
emagrecimento, e o diagnóstico complementar, com 
a realização de exames histopatológicos, radiológicos, 
bacteriológicos, e a prova da tuberculina.(7) Além dos 
exames complementares recomendados pelo Minis-
tério da Saúde outros testes como de imagem (to-
mografia computadorizada, ressonância), testes feno-
típicos, imunossorológicos e moleculares podem ser 
utilizados. O aparecimento da tuberculose em con-
junto com o aumento de estirpes de Mycobacterium 

tuberculosis multi-resistentes aumentou a necessidade 
de métodos rápidos de diagnósticos.(8)

A fonte mais frequente da disseminação da tuber-
culose é o ser humano, que elimina grande número 
de bacilos pelas vias respiratórias, por isso, contatos 
próximos, como família e profissionais da saúde, tor-
nam mais provável a ocorrência da transmissão.(9) No 
entanto, uma das prioridades do Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose é o diagnóstico precoce, 
e há relatos que muitos casos de tuberculose não pos-
suam diagnósticos pelo fato de os profissionais de saúde 
não estarem atentos aos pacientes sintomáticos respi-
ratórios.(6,10) Para o controle da tuberculose, espera-se 
basicamente que o profissional seja capaz de identificar 
osindivíduos sintomático respiratório e encaminhá-los 
aos serviços de saúde.(11)

Profissionais da saúde possuem um grande risco 
ocupacional relacionado à probabilidade de ocor-
rência de um acidente de trabalho e aos procedi-
mentos específicos à profissão desempenhada, prin-
cipalmente ao considerar-se que hospital é o princi-
pal meio ambiente de trabalho dos profissionais que 
atuam nesta área.(6)

Na perspectiva de detectar o seguimento de 
trabalho na admissão do paciente sintomático 
respiratório no ambiente hospitalar e contribuir 
com a conscientização dos profissionais quanto a 
adesão das preconizações dos serviços de saúde, o 
estudo teve como objetivo examinar as medidas 
preventivas preconizadas pelos profissionais na 
assistência aos pacientes sintomáticos respirató-
rios, durante a internação e com diagnóstico de 
saída de tuberculose pulmonar, em um hospital 
da rede pública do interior de São Paulo, no pe-
ríodo compreendido entre 2008 a 2010. 

Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório, 
retrospectivo, desenvolvido a partir de informa-
ções coletadas nas fichas de pacientes sintomá-
ticos respiratórios, com diagnóstico de saída de 
tuberculose pulmonar, em um hospital da rede 
pública municipal do interior de São Paulo, Bra-
sil, no período de 2008 a 2010.
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Os critérios de inclusão deste estudo foram pa-
cientes sintomáticos respiratórios com diagnóstico de 
saída de tuberculose e os critérios de exclusão foram 
todos os pacientes sintomáticos respiratórios com ou-
tro diagnóstico de saída que não fosse tuberculose. 

O presente estudo utilizou informações obtidas 
do banco de dados do serviço de arquivo médico, 
dos casos com diagnóstico de saída de tuberculose 
pulmonar, busca nos prontuários dos pacientes in-
ternados e com diagnóstico de saída tuberculose pul-
monar e a consulta dos casos identificados de tuber-
culose pela vigilância epidemiológica do município. 

As variáveis incluídas no estudo foram agrupadas 
em clínicas, sociodemográficas e relacionadas à segu-
rança da equipe de enfermagem durante a assistência 
no ambiente hospitalar. As variáveis clínicas foram os 
casos de tuberculosediagnosticados no município e no 
hospital, a forma clínica dos casos diagnosticados no 
hospital (pulmonar, pleural, pleural e pulmonar), os ca-
sos novos e recidivos e a identificação dos diagnósticos 
de entrada e diagnósticos de saída das internações. As 
variáveis sociodemográficas dos casos diagnosticados 
consideradas foram idade (< ou = 30 anos, > 30 anos), 
sexo e ocupação profissional.

 As variáveis relacionadas à segurança da equipe de 
enfermagem durante a assistência no ambiente hospi-
talar, consideradas como as principais do estudo, onde 
descreve o início das medidas de biossegurança, foram 
as medidas de precaução preconizadas na admissão no 
primeiro dia de internação hospitalar no 2º dia de in-
ternação hospitalar, no 3º dia de internação hospitalare 
sem precaução durante a internação.

As medidas preventivas sugeridas a partir do diag-
nóstico na unidade de urgência e emergência incluem: 
o transporte do paciente com fluxo previamente plane-
jado, utilizando máscara cirúrgica e encaminhado ao 
quarto de isolamento que possui um sistema de pres-
são negativa, filtro High Efficiency Particulate Air Filter 
(HEPA), a utilização pela equipe de saúde, de másca-
ras tipo N95, e o registro da precaução respiratória no 
prontuário, para ciência de toda comunidade prestado-
ra da assistência aos pacientes.(7)

Os dados coletados foram organizados e analisa-
dos nos programas Microsoft Excel® e Epiinfo (In-
formações Epidemiológicas) versão 6.04d, Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças, que possibili-

taram a extração das frequências absolutas e relati-
vas da pesquisa.

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

O número de casos de tuberculose diagnosticados 
no município foi de 65 casos, sendo que 29 (44,6%) 
casos foram diagnosticados durante a internação 
hospitalar e 36 casos (55,4%) diagnosticados pelos 
outros serviços de saúde e pelas equipes de atenção 
básica do município.

Entre os 29 casos detectados no hospital, duran-
te o tempo de internação, quanto à forma clínica, 
predominou a pulmonar com 25 (86,2%) casos, 
01 (3,4%) caso misto (pleural e pulmonar) e 03 
(10,4%) casos na forma pleural, que estão distribuí-
dos por ano na tabela 1.

Quanto aos dados sociodemográficos, o número 
de casos do sexo masculino foi de 25 (82,2%) e qua-
tro (17,8%) do sexo feminino, destes casos predo-
minou a faixa etária com idade igual ou maior a 30 
anos, com 20 (68,9%) de casos, e quanto à ocupa-
ção destes casos, conforme o registro nos prontuá-
rios predominou a maioria sem ocupação definida, 
com 17 (58,62%) casos.

O número de casos de tuberculose, levantado na 
admissão, com diagnóstico ou hipótese diagnóstica 
foi de 19 (65,5%), entre os 29 casos detectados no 
período, com diagnóstico de saída confirmado ou 
encaminhado a vigilância epidemiológica do muni-
cípio para confirmação.

Tabela 1. Forma clínica dos casos de tuberculose 
diagnosticados durante a internação hospitalar

Forma 
clínica

2008
n(%)

2009
n(%)

2010
n(%)

Total
n(%)

Pulmonar 7(28,0) 10(40,0)  8(32,0) 25(100,0)

Pleural 0(0) 1(33,3) 2(66,6) 3(100,0)

Mista 1(100) 0(0) 0(0) 1(100,0)

Total 8(27,6) 11(37,9) 10(34,4) 29(100,0)
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As medidas de biossegurança, durante a admis-
são dos 29 casos diagnosticados, foram encontrados 
registros de precaução por aerossóis nos prontuários 
de 13 (44,8%) pacientes, rotina preconizada pela 
Comissão de Controle e prevenção das Infecções 
Relacionadas a Assistência a Saúde do hospital, 09 
(34,5%) casos iniciaram as medidas de precaução a 
partir do segundo dia de internação e 06 (20,6%) 
casos receberam alta sem a existência de registro das 
medidas preventivas, conforme dados representados 
na tabela 2 distribuídos por ano.

Na avaliação da descrição dos diagnósticos de 
entrada e diagnósticos de saída, foram identificados 
entre os 29 casos confirmados, 13 (44,8%) com 
diagnósticos de admissão confirmados como pneu-
monia, derrame pleural e epigastralgia, dificultando 
a possibilidade de aplicação das medidas de bios-
segurança pela equipe, na enfermaria no momento 
da admissão, por ausência de hipótese diagnóstica 
relacionada à tuberculose pulmonar. 

Discussão

Os resultados do presente estudo revelaram a situa-
ção do município semelhante ao cenário mencio-
nado por outros autores, sendo que dos 65 casos 
diagnosticados no município, 29 (44,6%) foram 
detectados dentro de uma instituição hospitalar. 

A análise dos resultados expõe a necessidade de 
sensibilização dos profissionais, principalmente os 
enfermeiros, quanto à importância das medidas de 
biossegurança frente ao paciente sintomáticos res-
piratórios e do trabalho ativo da equipe de controle 
de infecção em instituir rotinas de precaução e iso-

lamento. A adoção dessas medidas em unidades de 
saúde é fundamental para garantir a proteção dos 
profissionais e pacientes.

A primeira concepção formada sobre a tubercu-
lose é que contagiosa e o espaço de interação física 
torna-se um ambiente de risco.(12)

Alguns estudos sobre o perfil epidemiológico 
de pacientes hospitalizados portadores de tubercu-
lose apontam a ausência de qualidade das medidas 
preventivas no controle da transmissão da doença, 
apesar dos esforços dos profissionais que gerenciam 
o serviço de vigilância.(13,14)

Souza(15) realizou um estudo qualitativo, explorató-
rio e descritivo com a equipe de enfermeiros líderes de 
um hospital escola do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
conhecer os riscos da TB entre a equipe, e concluiu que 
este risco é real, identificou falhas e despreparo princi-
palmente relacionado às ações de biossegurança.

As falhas no diagnóstico, no isolamento e no 
manejo de pacientes também são consideradas de-
terminantes para a transmissão nosocomial, poden-
do assim, acometer tanto os pacientes como os pro-
fissionais de saúde.(7,16)

 No final da década de 90 foram realizados es-
tudos que confirmaram a elevada transmissão de tu-
berculose em ambientes fechados, independente se 
em Unidades de Saúde ou não e se em países desen-
volvidos ou em desenvolvimento.  Assim, são con-
siderados ambientes de riscos locais como hospitais, 
presídios, casas de saúde psiquiátricas e outros, que 
proporcionam elevada chance de transmissão pelo 
bacilo da tuberculose, tanto de paciente para indiví-
duos sadios, de paciente para paciente, ou de pacien-
te para profissionais de saúde.(13,17) Por isso, a adoção 
de normas de biossegurança em serviços de saúde é 
condição fundamental para a segurança dos trabalha-
dores, pois os riscos estão sempre presentes.(13)

Tal fato se deve pela falta de adesão dos pro-
fissionais de saúde implicando no retardo do 
diagnóstico, colocando os próprios profissionais 
em situação de risco pela exposição ao bacilo em 
ambientes sem segurança adequada, tornando 
comum a presença de pacientes bacilíferos em 
hospitais gerais.(18,19)

Os resultados da pesquisa confirmam o risco 
destes profissionais adquirirem a forma predo-

Tabela 2. Dia do início das medias de biossegurança 

Precaução
2008
n(%)

2009
n(%)

2010
n(%)

Total
n(%)

Admissão 2(15,3)   5(38,4) 6(46,1) 13(100,0)

2º dia 3(33,3)  5(55,5) 1(11,1) 9(100,0)

3º dia 1(100)  0(0) 0(00,0) 1(100,0)

Sem precaução 2(33,3)  1(16,7) 3(50,0) 6(100,0)

Total 8(27,6)  11(37,9) 10(34,4) 29(100,0)
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minante que é a pulmonar, devido os casos de-
tectados dentro do hospital. 

As medidas de biossegurança devem ser ado-
tadas a todos os sintomáticos respiratórios no 
ambiente hospitalar para a segurança e o con-
trole da doença entre os profissionais de saúde.
(7) O modelo atual ainda não é suficiente para 
controlar uma enfermidade social que há tem-
pos debilita e leva a morte um contigente tão 
expressivo da população, pois, os profissionais 
precisam avaliar os pacientes desde as suas neces-
sidades  até as decisões referentes à segurança da 
equipe.(20,21)

O estudo evidenciou a necessidade de sen-
sibilização dos profissionais de saúde, princi-
palmente os enfermeiros, quanto à importância 
das medidas de prevenção a exposição a agentes 
biológicos frente ao paciente sintomático respi-
ratório. A adoção dessas medidas em unidades de 
saúde é fundamental para garantir a proteção dos 
profissionais e pacientes. 

Medidas simples e eficazes devem ser estimuladas 
para contribuir com o aumento da adesão as medidas 
de biossegurança com iniciativas administrativas, de 
controle ambiental e proteção individual. 

Conclusão

Os resultados indicam que os profissionais de saú-
de, que trabalham nos hospitais, estão expostos 
ao risco de infecção tuberculosa latente. Os re-
sultados ressaltam novas pesquisas para avaliar a 
saúde desses profissionais e a implementação de 
intervenções educativas voltadas para a biossegu-
rança de diagnóstico e controle da tuberculose no 
ambiente hospitalar. 
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Resumo 
Objetivo: Determinar a prevalência de hospitalização por agravos ou complicações da hipertensão arterial em 
indivíduos tratados na Atenção Primária e identificar fatores associados.
Métodos: O estudo transversal abrangeu 422 pessoas hipertensas de um município do Sul do Brasil, 
selecionadas aleatória e proporcionalmente, considerando o número de inscritos em cada Unidade Básica 
de Saúde. Os dados foram coletados nos prontuários médicos e aplicação de questionários nos domicílios. 
Resultados: Alguns fatores associados à hospitalização são modificáveis e passíveis de intervenção, indicando 
a necessidade de atuação diferenciada dos profissionais de saúde junto aos hipertensos, especialmente os do 
sexo masculino, idosos e que possuam comorbidades.
Conclusão: A prevalência de hospitalização nos últimos 12 meses foi de 12,08% significativamente maior 
entre os homens, pessoas com 60 anos ou mais, não aderentes à fármacoterapia, que possuíam comorbidades 
e pressão arterial não controlada.

Abstract
Objective: To determine the prevalence of hospitalizations due to complications of arterial hypertension in 
individuals in the primary health care network and to identify the associated factors.
Methods: Cross-sectional study including 422 hypertensive individuals, who were randomly and proportionally 
selected from a municipality in the south of Brazil, considering the number of patients admitted in each basic 
health care unit. Data were collected from medical records and questionnaires completed by participants in 
their home.
Results: Some factors associated with hospitalization are modifiable and susceptible to intervention, indicating 
the need for a differentiated attitude of health professionals towards hypertensive individuals, especially men, 
the elderly and those who present with comorbidities.
Conclusion: The prevalence of hospitalization in the last 12 months was 12.08% and was found to be 
significantly higher among men, people aged 60 years or older, those noncompliant with drug therapy and 
those who presented comorbidities along with uncontrolled blood pressure.
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Introdução

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença al-
tamente prevalente na população adulta, consi-
derada um dos mais importantes fatores de risco 
cardiovascular. No entanto, apesar dos notáveis 
avanços em seu tratamento, nas últimas décadas, 
os índices de controle pressórico adequado ainda 
são considerados baixos em diversos países, in-
clusive no Brasil, sendo comum indivíduos com 
hipertensão arterial sistêmica procurarem serviços 
de pronto-atendimento motivados por pressão ar-
terial elevada, decorrente, em geral, de inadequado 
controle ambulatorial.(1)

O controle da hipertensão arterial não é tarefa 
fácil, pois, seu caráter crônico-incidioso contribui 
para a não adesão ao tratamento.(2) Nessa perspecti-
va, estimativas apontam que dois terços das pessoas 
regularmente tratadas em serviços básicos de saúde 
não mantêm a pressão arterial em níveis desejáveis.
(3) Destas, cerca de 30% desenvolvem acidente vas-
cular encefálico e 70%, insuficiência cardíaca con-
gestiva, agravos que acarretam novas hospitaliza-
ções.(4) Cabe, portanto, à equipe de saúde da Estra-
tégia Saúde da Família, em especial ao enfermeiro, 
conhecer o perfil dos indivíduos com hipertensão 
arterial sistêmica, residentes na área geográfica da 
unidade onde atua, que necessitaram de hospitaliza-
ção e os fatores contributivos para a sua ocorrência. 
Isto permitirá o planejamento e a implementação 
de ações mais efetivas no controle da doença, com 
consequente diminuição de hospitalizações por esta 
causa, consideradas estressoras para o indivíduo e 
sua família e onerosas aos cofres públicos.(1) 

O objetivo deste estudo foi determinar a preva-
lência de hospitalização por agravos ou complica-
ções da hipertensão arterial em indivíduos tratados 
na atenção primária e identificar fatores associados.

Métodos

O estudo é descritivo de corte transversal, realizado 
com 422 indivíduos com hipertensão arterial sistêmi-
ca, em tratamento ambulatorial na atenção primária 
à saúde, em um município da Região Sul do Brasil.

O tamanho da amostra estudada foi calculado 
a partir do número total de indivíduos hiperten-
sos maiores de 18 anos, cadastrados nas 23 unida-
des básicas de saúde da área urbana do município 
(40.073 hipertensos). A prevalência de não aderên-
cia à farmacoterapia foi estimada em 50% a fim de 
se garantir a variabilidade máxima da amostra para 
um nível de confiança de 95% e erro de estimativa 
de 5%, acrescidos de 10% para possíveis perdas, o 
que resultou em uma amostra de 422 pessoas.

Mediante a estratificação proporcional definiu-
se o número de indivíduos de cada serviço de saúde 
que deveriam ser incluídos no estudo. Foi utilizada 
amostragem aleatória, em sorteio eletrônico, a par-
tir da relação dos pacientes cadastrados. Os critérios 
de inclusão foram: indivíduos com 18 anos ou mais, 
que faziam uso de medicação anti-hipertensiva há, 
no mínimo, um ano e cujo prontuário médico ti-
nha, no mínimo, cinco registros do valor pressórico 
referente aos últimos 12 meses. Nos casos em que a 
pessoa sorteada não atendia aos critérios de inclusão 
ou se recusasse a participar da pesquisa, a próxima 
da lista era convidada, repetindo-se essa operação 
por até três vezes.

A coleta de dados abrangeu o período de de-
zembro de 2011 a março de 2012, e realizou-se 
mediante consulta aos prontuários médicos para 
obtenção dos valores da pressão arterial e entrevista 
semiestruturada nos domicílios dos sujeitos, com a 
aplicação de dois questionários. O primeiro conten-
do questões referentes ao perfil pessoal, socioeconô-
mico e de acompanhamento à saúde e o segundo 
foi o Questionário de Não-adesão de Medicamen-
tos da Equipe Qualiaids, desenvolvido para abordar 
o ato (se o indivíduo toma e o quanto toma de seus 
medicamentos), o processo (como ele toma o me-
dicamento no período de sete dias), e o resultado 
da adesão (no caso, se a pressão arterial estava con-
trolada).(5) As respostas resultaram em uma medida 
composta, sendo considerados aderentes somente 
os indivíduos que relataram ter tomado, no míni-
mo 80% das doses prescritas de modo adequado e 
cuja pressão arterial estava normal na última aferi-
ção (desfecho clínico).

Foi considerado hipertenso com a pressão ar-
terial não controlada, o indivíduo que, segundo 
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registros no prontuário referente aos últimos 12 
meses, apresentou em três, das cinco últimas afe-
rições, valores de pressão arterial sistólica supe-
riores a 140mmHg e/ou de pressão arterial dias-
tólica superiores a 90mmHg.(6) 

Na análise dos dados, os entrevistados foram 
divididos em dois grupos, hospitalizados e não 
hospitalizados. As informações foram digitadas 
em planilha do Excel for Windows 2007® e, poste-
riormente, analisadas estatisticamente com auxílio 
do software Statistical Analysis System – SAS®. Para 
verificar a associação das variáveis em estudo com 
o desfecho de interesse e a medida da associação 
foi utilizado o teste não-paramétrico Qui-quadra-
do de Pearson, com nível de significância p<0,05 e 
calculado o Risco Relativo (RR).

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Dos 422 indivíduos, 51 (12,08%) relataram hospitali-
zação, no último ano, por agravos ou complicações da 

Tabela 1. Distribuição dos fatores associados à hospitalização

Características
Hospitalização

Total
n(%)

p-value RR**
(IC***)Não 

n(%)
Sim
n(%)

Sexo  

Feminino 228(54,02) 23(5,46) 251(59,48) 0,03*
1,7(1,07 – 2,98)

Masculino 143(33,88) 28(6,64) 171(40,52)

Idade

< 60 anos 143(34,12) 11(2,64) 154(36,76) 0,03*
2,0(1,05 – 3,64)

≥ 60 anos 228(54,41) 37(8,83) 265(63,24)

Adesão

Sim 223(52,85) 19(4,50) 242(57,35) 0,00*
2,2(1,33 – 3,76)

Não 148(35,07) 32(7,58) 180(42,65)

PA controlada

Sim 204(52,05) 12(3,06) 216(55,11) 0,00*
3,4(1,92 – 5,87) 

Não 140(35,71) 36(9,18) 176(44,89)

Comorbidades

Sim 218(51,65) 40(9,49) 258(61,14) 0,00*
2,3(1,26 – 4,24)

Não 153(36,25) 11(2,88) 164(38,86)

Legenda: *p-value significativo para o teste de Qui-quadrado de Pearson; **RR: Risco Relativo; ***IC: Intervalo de confiança

hipertensão arterial sistêmica, sendo os mais frequentes: 
a crise hipertensiva ou a pseudocrise hipertensiva (24 
– 47,05%), problemas cardiovasculares (23 – 45,10%) 
e cerebrovasculares (04 – 7,85%). As características as-
sociadas à hospitalização foram: sexo masculino, idade 
igual ou superior a 60 anos, não adesão à farmacotera-
pia, pressão arterial não controlada e presença de co-
morbidades (Tabela 1). 

Discussão

Os limites dos resultados deste estudo referem-se ao 
desenho transversal que não permite o estabeleci-
mento de relações de causa e efeito e a fonte primá-
ria de informação ser o relato dos participantes, que 
pode ser passível do viés do sujeito (esquecimento).

 Pode-se afirmar que a proporção de indivíduos 
que necessitou de hospitalização por problemas de-
correntes da hipertensão arterial sistêmica no último 
ano (12,08%), foi menor do que o encontrado em 
estudos realizados em outras cidades brasileiras.(7,8) 

Consideramos que menores taxas de internação 
podem indicar indiretamente que, no contexto em 
estudo, está ocorrendo o diagnóstico precoce, o tra-
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tamento e a educação para a saúde, englobando o 
controle e a prevenção da hipertensão arterial sistê-
mica, o que contribui para a redução da morbidade 
relacionada à doença.

Em relação às características associadas ao desfe-
cho de interesse, a hospitalização, observou-se que 
os idosos foram significativamente mais hospitaliza-
dos por agravos da doença do que os adultos, o que 
pode estar relacionado ao fato de eles constituírem 
a maior parcela das pessoas em estudo; de disporem 
de mais tempo para buscarem atendimento à saúde 
e reconhecerem mais prontamente a necessidade de 
assistência hospitalar.(7) As crises hipertensivas  vem 
acometendo cada vez mais adultos jovens, situação 
que contribui para o desenvolvimento de complica-
ções cerebrovasculares na terceira idade.(4) 

As mulheres procuram regularmente os servi-
ços básicos de saúde e apresentam maior aderên-
cia ao tratamento medicamentoso, e estes fatos 
poderiam justificar as menores taxas de hospita-
lização entre elas.(9)

A questão da adesão ao tratamento merece 
particular destaque. O controle dos níveis ten-
sionais é fundamental para o correto monitora-
mento da hipertensão arterial sistêmica. Pessoas 
hipertensas quando seguem o tratamento farma-
cológico adequado reduzem, significativamente, 
a morbimortalidade por doenças cerebrovascula-
res, proporcionando aumento da expectativa e da 
qualidade de vida.(10)

Nessa perspectiva, estudo realizado em um 
Hospital Universitário com 200 indivíduos com 
HAS, atendidos nas unidades de pronto socorro 
e ambulatório, constatou que a não adesão à far-
macoterapia foi mais frequente entre os pacientes 
do setor emergencial (35,0% contra 19,0%), ra-
tificando que a menor adesão ao tratamento me-
dicamentoso culmina com a maior procura pelos 
serviços de emergência.(11)

Outra característica que tem sido apontada 
como interferente na hospitalização de indiví-
duos com hipertensão arterial sistêmica é a pre-
sença concomitante de outras doenças crônicas.(7) 
Nesta investigação, dos 51 indivíduos que foram 
hospitalizados, 40 (78,43%) relataram possuir 
outras comorbidades crônicas, o que corrobora 

os resultados de outro estudo realizado também 
no Sul do Brasil no qual os níveis pressóricos ele-
vados estiveram associados, entre outros fatores, 
à presença de comorbidades, o que aumentou as 
chances de internação.(7) 

No entanto, mesmo havendo concomitância 
de doenças crônicas, vale ressaltar que o desem-
penho dos serviços básicos de saúde e dos profis-
sionais que nele atuam podem reduzir as taxas de 
hospitalização e óbitos por agravos e complica-
ções das doenças.(12) Sendo assim, a atuação pro-
fissional do enfermeiro pode auxiliar a diminuir 
os índices gerais de morbimortalidade, especial-
mente se ele estiver apto e estimulado a trabalhar 
com a população hipertensa, sensibilizando-a 
quanto aos danos que decorrem da falta de con-
trole pressórico.

Estudo realizado em um município da região 
Sul do Brasil, e que avaliou a hospitalização e 
morte por doenças cardíacas e cerebrovascula-
res antes e após a implantação da estratégia da 
saúde da família, evidenciou que, apesar do au-
mento de 10% nas internações, houve redução 
dos coeficientes de mortalidade por essas causas, 
principalmente entre os idosos e as mulheres.(13) 
Esses resultados justificam os investimentos na 
prevenção, tratamento e controle da hipertensão 
arterial sistêmica, o que ainda constitui desafio 
importante a ser superado pelo sistema de saúde 
e seus profissionais uma vez que o desenvolvi-
mento e a implementação de estratégias de pro-
moção para a saúde voltadas a essa população 
ainda são insuficientes.(14,15)

Considerando-se, portanto, os resultados deste 
estudo sugere-se que os profissionais de saúde da 
Atenção Primária atuem de modo sistemático junto 
ao indivíduo com hipertensão arterial sistêmica, a 
fim de reduzir os índices de hospitalização por agra-
vos e complicações da doença, e de maneira espe-
cial com os idosos, homens, não aderentes ao tra-
tamento medicamentoso e aqueles que apresentam 
comorbidades e descontrole dos níveis tensionais. 
Assim, reconhecendo este perfil a equipe de saúde 
pode traçar estratégias de intervenção mais efica-
zes, de acordo com as necessidades dos indivíduos, 
conduzindo-os em primeiro lugar à adesão ao trata-
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mento para posterior melhora nas taxas de controle 
pressórico e diminuição da hospitalização por agra-
vos da doença.

Conclusão

A prevalência de hospitalização por agravos ou com-
plicações da hipertensão arterial sistêmica ocorridas 
em um período de 12 meses em indivíduos trata-
dos em serviço público de atenção primária, foi de 
12,08%. As características que demonstraram estar 
significativamente associadas à hospitalização fo-
ram: sexo masculino, idade igual ou superior a 60 
anos, não adesão à farmacoterapia, descontrole dos 
níveis tensionais e presença de comorbidades.
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Resumo
Objetivo: Avaliar a presença de fragilidade e sua relação com as características sociodemográficas e clínicas 
em idosos institucionalizados.
Métodos: Estudo transversal com 54 idosos residentes em instituição de longa permanência da região 
Nordeste do Brasil. Os instrumentos de coleta utilizados foram a Escala de Fragilidade de Edmonton e outro 
de perfil socioeconômico e de saúde. Os dados foram analisados através da estatística descritiva e do teste 
do Qui-quadrado, com nível de significância 0,05.
Resultados: A média de idade foi de 72,4 (±8,5) anos, 61,1% eram do sexo masculino e 74,1% 
apresentaram algum nível de fragilidade. Houve correlações positivas entre fragilidade, sexo, idade, presença 
de comorbidades, índice de massa corporal e necessidade e quantidade de medicamentos.
Conclusão: A fragilidade em idosos institucionalizados sofre influência das características sociodemográficas 
e clínicas.

Abstract
Objective: To assess the presence of frailty and its relationship to sociodemographic and clinical characteristics 
in institutionalized elderly.
Methods: Cross-sectional study with 54 elderly residents in long-stay institutions in the Northeast of Brazil. 
The data collection instruments were the Edmonton Frail Scale, socioeconomic assessmentand health profiles. 
Data were analyzed using descriptive statistics and Chi-square test, with significance level of 0.05.
Results: The mean age was 72.4 (± 8.5) years, 61.1% were male and 74.1% had some level of frailty. There 
were positive correlations between frailty, gender, age, comorbidities, body mass index and the need and 
amount of medicines.
Conclusion: Frailty in institutionalized elderly is influenced by sociodemographic and clinical characteristics.
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Introdução

O envelhecimento populacional tem representado 
um desafio para a saúde pública, devido à elevação da 
incidência das doenças crônicas que contribuem para 
aumentar o risco de fragilidade, dependência física 
e social, com necessidade de cuidados prolongados. 
Estudos apontam que entre 10 e 25% da população 
idosa possui algum aspecto clínico preditor de fragili-
dade, necessitando de cuidados intensivos.(1)

A fragilidade é considerada uma síndrome 
clínica muito prevalente, que aumenta com a 
idade, conferindo maior vulnerabilidade aos fa-
tores estressantes que resultam no declínio das 
reservas fisiológicas, com redução da eficiência da 
homeostase e, por conseguinte, das habilidades 
para executar importantes práticas de atividades 
de vida diária.(2) Os idosos fragilizados apresen-
tam risco acentuado para quedas, incapacidade, 
hospitalizações e morte, necessitando de cuida-
dos permanentes para prevenir a ocorrência de 
desfechos clínicos negativos.

Nesse contexto, é cada vez maior a demanda por 
cuidados formais em saúde aos idosos fragilizados, 
sendo a institucionalização um desfecho frequente 
para esse grupo.(3) As instituições de longa perma-
nência para idosos representam um desafio, pois as 
alterações próprias do envelhecimento e as doenças 
pré-existentes podem ser agravadas pelas dificulda-
des de adaptação dos idosos às novas condições de 
vida, e pela falta de motivação e encorajamento co-
muns nesse ambiente, tornando o idoso vulnerável 
à fragilidade e ao declínio funcional.(4)

O objetivo do estudo é avaliar a presença de 
fragilidade e sua relação com as características so-
ciodemográficas e clínicas em um grupo de ido-
sos institucionalizados.

Métodos

Estudo transversal realizado em uma instituição de 
longa permanência pública da cidade de Fortaleza, 
região Nordeste do Brasil, que assiste idosos aban-
donados, vítimas de violência ou outra situação de 
vulnerabilidade social.

A população do estudo foi composta por 54 
idosos que atendiam aos seguintes critérios de in-
clusão: 60 anos ou mais de idade, ambos os sexos, 
institucionalizado, no mínimo, há um ano e capaz 
de responder às perguntas.

A coleta de dados foi realizada pela pesquisado-
ra durante o mês de março de 2011. As entrevistas 
individuais aconteceram em ambiente reservado 
com duração média de 45 minutos. As variáveis 
sociodemográficas e de saúde selecionadas foram: 
sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade, situação 
ocupacional, tempo de institucionalização, doen-
ças crônicas, comorbidades, Índice de Massa Cor-
poral, necessidade e quantidade de medicamentos 
utilizados. Além disso, foram coletadas informações 
acerca do perfil de fragilidade, através da Escala de 
Fragilidade de Edmonton.(5) As informações sobre 
doenças e medicamentos foram extraídas do pron-
tuário do idoso.

Os resultados foram processados e tabulados no 
programa Statistic Package for Social Science versão 
19.0. Para tratamento dos dados, optou-se pelo uso 
da estatística descritiva, tabelas de frequência abso-
luta e percentual. As associações entre as variáveis 
categóricas foram estudadas utilizando-se o teste de 
Qui-quadrado, com nível de significância 0,05.

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

O estudo incluiu 54 idosos, com média de idade 
de 72,4±8,5 anos, sendo 61,1% do sexo masculi-
no. Em relação ao nível de fragilidade, os idosos 
pesquisados foram classificados, conforme a Esca-
la de Fragilidade de Edmonton: 3,7% eram não-
frágeis; 22,2% eram aparentemente vulneráveis; 
74,1% eram frágeis, dos quais 37,5% apresenta-
ram fragilidade leve, 35% fragilidade moderada e 
27,5% fragilidade severa. 

As informações acerca do perfil sociodemo-
gráfico dos idosos participantes do estudo, assim 
como o perfil de classificação da fragilidade, en-
contram-se descritos na tabela 1. Os idosos com 
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fragilidade leve, moderada e severa foram inseridos 
na categoria: frágil. 

A tabela 2 apresenta a caracterização clínica dos 
idosos estudados, segundo níveis de fragilidade. 
Houve diferença significativa para todas as variáveis 
pesquisadas, com exceção da variável doença crôni-

ca. Em relação ao Índice de Massa Corporal, cha-
ma atenção o percentual de idosos com sobrepeso 
(24,1%), representando 25% dos frágeis.

Os registros nos prontuários médicos referiram, 
como mais frequentes, as seguintes doenças: hiper-
tensão arterial (45,5%) e o diabetes (20,4%). 

Tabela 1. Variáveis sociodemográficas e níveis de fragilidade

Variáveis 
Não frágil

n(%)
Vulnerável

n(%)
Frágil
n(%)

Total
n(%)

p-value

Sexo
Masculino
Feminino

1(50,0)
1(50,0)

8(66,7)
4(33,3)

24(60,0)
16(40,0)

33(61,1)
21(38,9)

0,013

Faixa etária (em anos)
60-69
70-79
80 ou mais

0(0)
0(0) 

2(100)

4(33,3)
6(50,0)
2(16,7)

10(25,0)
11(27,5) 
19(47,5)

14(25,9) 
17(31,5)
23(42,6)

0,043

Estado civil
Solteiro
Separado/divorciado
Viúvo

1(50,0)
1(50,0)

0(0)

6(50,0)
4(33,3)
2(16,7)

18(45,0)
14(35,0)
8(20,0)

25(46,3)
20(37,0)
9(16,7)

0,273

Escolaridade
Não letrado
Até 8 anos de estudo
Mais de 8 anos de estudo

1(50,0)
1(50,0)

0(0)

4(33,3)
7(58,3)
1(8,4)

20(50,0)
17(42,5)

3(7,5)

25(46,3)
25(46,3)

4(7,4)

0,249

Situação ocupacional
Aposentado
Não aposentado

1(50,0)
1(50,0)

10(83,3)
2(16,7)

31(77,5)
9(22,5)

42(77,8)
12(22,2)

0,074

Tempo de institucionalização
Menor que 5 anos
5 anos ou mais

1(50,0)
1(50,0)

5(41,7)
7(58,3)

2(55,0)
18(45,0)

28(51,9)
26(48,1)

0,433

Legenda: n= 54; Teste de Qui-quadrado (p<0,05)

Tabela 2. Características de saúde e níveis de fragilidade

Variáveis 
Não frágil

n(%)
Vulnerável

n(%)
Frágil
n(%)

Total
n(%)

p-value

Doença crônica
Sim
Não

1(50,0)
1(50,0)

9(75,0)
3(25,0)

34(85,0)
6(15,0)

44(81,5)
10(18,5)

0,184

Comorbidade
Sim
Não

2(100)
0(0)

10(83,3)
2(16,7)

23(57,5)
17(42,5)

35(64,8)
19(35,2)

0,049

Índice de Massa Corporal
Baixo peso
Adequado
Sobrepeso

0(0)
1(50,0)
1(50,0)

10(83,3)
0(0)

2(16,7)

18(45,0)
12(30,0)
10(25,0)

28(51,8)
13(24,1)
13(24,1)

0,01

Continua...
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Variáveis 
Não frágil

n(%)
Vulnerável

n(%)
Frágil
n(%)

Total
n(%)

p-value

Necessidade de medicamentos 
Sim 
Não

0(0)
2(100)

9(75,0)
3(25,0)

36(0,0)
4(10,0)

45(83,3)
9(16,7)

0,003

Quantidade de medicamentos
Nenhum
1-2
3-4
5 ou mais

2(100)
0(0)
0(0)
0(0)

3(25,0)
4(33,3)
3(25,0)
2(16,7)

4(10,0)
8(20,0)

10(25,0)
18(45,0)

9(16,7)
12(22,2)
13(24,1)
20(37,0)

0,026

Legenda: n= 54; Teste de Qui-quadrado (p<0,05)

Discussão

Os limites dos resultados do estudo foi o desenho 
transversal que não permite o estabelecimento de re-
lações de causa e efeito. Por outro lado, a implicação 
para a enfermagem refere-se a minimizar os riscos 
que os idosos institucionalizados estão expostos, atra-
vés do conhecimento sobre os níveis de fragilidade.

O predomínio de idosos do sexo masculino no 
presente estudo diverge dos resultados encontrados 
em dois trabalhos internacionais.(6,7) Esse achado já 
era esperado, uma vez que a instituição pesquisada 
acolhe, na maioria dos casos, idosos ex-moradores 
de rua, indigentes, perdidos, abandonados, sem re-
ferência familiar e social.

Nessa pesquisa, a predominância de fragilidade 
entre os homens contrasta com os resultados de ou-
tro estudo brasileiro, que verificou uma prevalência 
de 9,7% de idosas frágeis, correspondendo a 72,7% 
de idosos frágeis do sexo feminino.(8) Essa diferença 
pode estar relacionada, em parte, às precárias con-
dições de vida dos idosos antes da institucionaliza-
ção, pois a fragilidade é fortemente influenciada por 
condições socioeconômicas, estilo de vida e rede so-
cial de suporte.(9)

Os resultados deste estudo confirmam maior 
frequência de fragilidade com o aumento da idade, 
sendo mais prevalente entre os idosos longevos (80 
anos ou mais).(9) Destaca-se que a fragilidade é uma 
síndrome multidimensional, que envolve fatores 
biológicos, físicos, cognitivos, sociais, econômicos e 
ambientais, não sendo resultante exclusivamente do 
processo de envelhecimento.

Embora a presença de doenças crônicas não seja 
sempre acompanhada da fragilidade, seus efeitos noci-
vos cumulativos, durante o processo de envelhecimen-
to, levam a um risco aumentado de eventos adversos à 
saúde,(10) resultando em uma maior probabilidade de 
o idoso se tornar frágil, devido aos desfechos clínicos 
que possivelmente podem apresentar. Esses eventos 
são confirmados numericamente, pois 85% dos idosos 
frágeis possuíam presença de doenças crônicas, com 
associação estatística significante para a presença de 
comorbidades (p=0,049).

O Índice de Massa Corporal apresentou diferen-
ças significativas com a fragilidade, sendo o baixo 
peso prevalente entre os idosos frágeis e em situação 
de risco para esta condição. Verificou-se, ainda, per-
centual significativo de sobrepeso entre os idosos frá-
geis ou aparentemente vulneráveis, conforme a Escala 
de Fragilidade de Edmonton. Do mesmo modo, os re-
sultados do estudo sobre fragilidade, saúde e bem-es-
tar em idosos constataram prevalência de baixo peso 
entre os idosos pré-frágeis (20,2%) e frágeis (20,8%), 
sendo também expressiva a quantidade de idosos, 
com ou sem fragilidade, com obesidade (24,4%).(10) 

Os problemas associados ao estado nutricional 
do idoso podem acelerar o aparecimento de fragili-
dades e vulnerabilidades, dificultando a sua recupe-
ração e reduzindo, significativamente, o tempo de 
vida, principalmente na presença de doenças crôni-
cas. Dessa forma, tanto a desnutrição quanto o so-
brepeso são condições que devem ser consideradas 
como potenciais marcadores ou sinais de fragilida-
de, tendo em vista o risco de complicações clínicas 
para o idoso.(11)

Continuação
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Quanto ao uso de medicação pelos idosos 
pesquisados, verificou-se que com a fragilidade 
aumenta a necessidade e a quantidade de me-
dicamentos prescritos. Resultados semelhantes 
foram encontrados em pesquisa realizada com 
idosos atendidos em um serviço ambulatorial da 
região sudeste do Brasil.(6) Outro estudo verifi-
cou associação entre fragilidade e alterações na 
farmacocinética e farmacodinâmica de diversos 
medicamentos, bem como na quantidade de me-
dicamentos consumidos.(12)

Assim sendo, a prescrição de múltiplos medica-
mentos ao idoso deve ser criteriosa, bem como a 
observação da ocorrência de eventos adversos.

Diante do exposto, a identificação precoce da 
síndrome da fragilidade faz-se necessária, levando 
em conta seu impacto para a vida do idoso, afetando 
sua qualidade de vida, independência funcional e sua 
própria autonomia.(13) Para isso, é necessário que os 
profissionais lancem mão de instrumentos objetivos, 
de fácil e rápida aplicabilidade, validados, e capazes 
de apontar, de maneira mais objetiva, os indicadores 
de fragilidade que precisam ser avaliados nos idosos. 
No presente estudo, optou-se pela aplicação da Esca-
la de Fragilidade de Edmonton validada e adaptada ao 
contexto brasileiro. Sua utilização possibilitou detectar 
o perfil de fragilidade dos idosos institucionalizados, 
mostrando-se de fácil manuseio e aplicação, sendo de 
grande utilidade para os profissionais da saúde no âm-
bito da prática clínica e da pesquisa.(5)

Dessa forma, torna-se necessário que a ava-
liação da fragilidade seja incluída como parte da 
avaliação multidimensional do idoso institucio-
nalizado, auxiliando os profissionais de saúde no 
desenvolvimento de intervenções clínicas e estra-
tégias para prevenir ou minimizar os efeitos dessa 
síndrome e suas consequências na qualidade de 
vida dessa população.

Conclusão

A fragilidade mostrou associação significativa 
com sexo, idade, presença de comorbidades, ín-

dice de massa corporal, necessidade e quantidade 
de medicamentos.
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Resumo
Objetivo: Avaliação das causas de recusa familiar para a doação de órgãos e tecidos.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal correlacional sobre as causas de recusa familiar para a doação 
de órgãos e tecidos. Para análise dos dados foi utilizado o teste Qui-Quadrado e o t-Student.
Resultados: A pesquisa destacou que os principais motivos de recusa relacionados são: não compreensão do 
diagnóstico de morte encefálica (21%), religiosidade (19%), falta de competência técnica da equipe (19%), 
tempo longo processo (10%), falecido não era doador (9%), medo da mutilação (5,2%), enterrado como 
veio ao mundo (3,4%), qualidade do atendimento (3,4%), decisão de um único membro da família (3,4%), 
experiência negativa em outro processo de doação (1,7%), transferência do corpo (1,7%).
Conclusão: As causas de recusa familiar estão ligadas a não compreensão do diagnostico da morte encefálica 
pelos familiares, aspectos ligados a religião, despreparo do profissional que realizou a entrevista.

Abstract
Objective: Evaluate the causes for family refusal to donate organs and tissue.
Methods: Correlational cross-sectional study regarding the causes for the family refusal to donate organs and 
tissue. Data were analyzed using chi-square and Student’s t test.
Results: The study emphasized that the main reasons for the refusal are: incomprehension regarding the brain 
death diagnosis (21%), religion (19%), lack of technical competence of the team (19%), long process (10%), 
the deceased was a non-donor (9%), fear of mutilation (5.2%), being buried as the person came to this world 
(3.4%), quality of the service (3.4%), decision of a single member of the family (3.4%), negative previous 
experience from another donation process (1.7%), body transfer (1.7%).
Conclusion: The causes for family refusal are associated with the family members’ lack of understanding 
regarding the brain death diagnosis, aspects related to religion and lack of preparation of the professional who 
performed the interview. 
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Introdução

A palavra transplante foi utilizada pela primeira vez, 
em 1778, por um pesquisador, anatomista e cirurgião 
chamado John Hunter, ao pormenorizar sua expe-
riência com órgãos reprodutores em animais.(1) Quase 
dois séculos depois,  o mundo vislumbrou o primeiro 
transplante realizado com êxito em seres humanos.

O transplante não é realizado se não houver um 
doador, e neste complexo processo observamos o 
aumento no número de pacientes ativos inscritos 
no cadastro técnico nacional brasileiro e uma baixa 
oferta de doadores.

No Brasil, o número de pacientes ativos no 
Cadastro Técnico Nacional a espera por um trans-
plante de um órgão sólido, em 2012, era de 26.662, 
sendo que houve uma redução de aproximadamen-
te 4% desses números comparados ao ano anterior.
(2) Ainda em 2012, o país alcançou a marca histórica 
de 2.439 doadores, atingindo a taxa de 12,7 doado-
res por milhão de população.(3)

As taxas de recusa familiar nos últimos quatro 
anos vêm apresentando um aumento significativo, 
em 2012 foram 2.315 famílias que se recusaram a 
doar os órgãos e tecidos de seu ente querido, o que 
equivale a 28,8% de recusa familiar quando calculado 
sobre os potenciais doadores, mas quando o denomi-
nador passa a ser o número de entrevistas familiares 
realizadas, a taxa de recusa familiar sobe para 41%.(3)

Ao realizar um levantamento dos dados dos Re-
gistros Brasileiros de Transplante, entre os anos de 
1998 a 2012, sobre os números de recusa familiar, 
chegamos ao resultado de 21.120 famílias que disse-
ram não a doação. Se 80% destas famílias tivessem 
aceitado a doação e, se fosse possível extrair qua-
tro órgãos de cada doador, 67.584 pacientes teriam 
sido transplantados.

Em 2012, conforme dados do relatório da Cen-
tral de Transplantes do Estado de São Paulo, 37,7% 
dos pacientes que aguardavam por um transplan-
te de coração e 33% dos que aguardavam por um 
transplante de fígado morreram sem ter a oportuni-
dade de realizar o transplante.

Certamente que a autonomia da família deve ser 
respeitada, e todo familiar tem o direito de se posi-
cionar em relação à doação, independente de sua 

posição está família deve ser respeitada e acompa-
nhada para que possa melhor assimilar o luto.

O objetivo não pode ser somente a doação, há 
de se ter uma maior preocupação com a família que 
se encontra fragilizada e em um momento delicado 
e conflituoso desencadeado pelo processo de luto. 
Os esforços/atenção devem ser voltados para a fa-
mília, mas não no sentido de convencimento, até 
mesmo porque a doação de órgãos não é uma tarefa 
de convencimento e sim de acolhimento.

O processo de decisão familiar no momento da 
entrevista para solicitar a doação de órgãos e tecidos 
do familiar falecido transforma as relações da socie-
dade com o tema, porque o morrer passa a repre-
sentar um novo paradigma sobre o valor do corpo, 
dado que uma doação pode salvar ou aumentar a 
sobrevida dos doentes.(4)

Para identificar os caminhos da doação, há uma 
necessidade inexorável de se entender a experiência da 
família que ocorre num contexto de relacionamentos 
interpessoais que afetam crenças, emoções, compor-
tamentos e decisões. A morte encefálica e a doação de 
órgãos são práticas culturais contemporâneas.(5)

Estudo realizado com indivíduos buscando ava-
liar o conhecimento destes sobre a morte encefáli-
ca e o impacto na influência da doação, identificou 
que os indivíduos não compreendem o conceito de 
morte encefálica sendo que a confiança no diagnós-
tico de morte encefálica e na capacidade do médico 
de realizar o diagnóstico correto são baixas, influen-
ciando assim negativamente na doação.(6,7)

A falta de conhecimento da população leiga e da 
área da saúde sobre o processo de doação de órgãos é 
apontada por inúmeros artigos como sendo um dos 
motivos que levam os familiares a recusarem a doação 
dos órgãos e tecidos do potencial doador em morte 
encefálica, bem como a falta de conhecimento do de-
sejo do familiar sobre o tema doação de órgãos.(8-13)

O pedido de doação de órgãos tem um impac-
to significativo sobre as famílias, com efeitos que 
duram muito tempo após a morte do ente queri-
do, independente da decisão tomada (doar ou não 
doar), o processo como um todo é uma experiência 
complexa e de mudança de vida para as famílias.(14)

O conceito de doação e captação de órgãos de-
veria ser expandido para o cuidado com a família, 
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tentando compreender o que se passa com ela e 
tentando minimizar o sofrimento, independente da 
resposta a solicitação da doação.(12)

O objetivo deste trabalho foi identificar e ana-
lisar as causas de recusa das famílias a solicitação da 
doação de órgãos e tecidos dos seus parentes faleci-
dos após o diagnóstico de morte encefálica em um 
serviço de procura de órgãos e tecidos do Estado de 
São Paulo, região sudeste do Brasil, no ano de 2009 
e 2010.

Métodos

Trata-se de um estudo transversal sobre as causas de 
recusa familiar para a doação de órgãos e tecidos, 
realizado no Serviço de Procura de Órgãos e Teci-
dos do Hospital São Paulo/Hospital Universitário 
da Universidade Federal de São Paulo. Para tal, foi 
adaptado um instrumento de pesquisa utilizado 
com famílias de doadores falecidos.(15)

Neste serviço, em 2009, foram notificados 431 
casos de potenciais doadores em morte encefálica 
destes, 100 tornaram-se doadores efetivos e 79 fa-
mílias recusaram doar os órgãos de seu familiar fale-
cido. Já em 2010, foram 470 notificações com 166 
doadores e 103 recusas.(16)

A seleção da amostra utilizou uma estratégia não 
probabilística por conveniência, sendo incluídos os 
familiares que aceitaram participar da pesquisa vo-
luntariamente.

A amostra foi constituída por 42 famílias que 
aceitaram participar da pesquisa, de um total de 52 
famílias localizadas dentre as 182 que recusaram doar 
os órgãos e tecidos de seu parente falecido nos anos 
de 2009 e 2010 na regional do serviço em estudo.

A coleta dos dados foi realizada por meio de en-
trevista, possuindo um roteiro estruturado que foi 
preenchido no momento em que se efetuou a entre-
vista. O instrumento foi validado por profissionais 
que atuam na área da doação e transplante.

Os resultados foram analisados a partir de testes 
estatísticos paramétricos e não-paramétricos.

Foi realizada análise descritiva das variáveis do 
estudo para caracterizar o perfil dos entrevistados e 
avaliação das diversas características que apontam 

uma mudança de opinião em relação à uma nova 
possibilidade de doação.

A caracterização dos entrevistados foi feita por 
estatística descritiva. Para descrição das variáveis 
qualitativas foram utilizadas as freqüências abso-
lutas (n) e as freqüências relativas (%). Já para as 
variáveis quantitativas foram calculadas a média e 
a mediana; como medida de variabilidade o desvio
-padrão mínimo e máximo.

Para analisar e verificar a diferença das variáveis 
quantitativas avaliadas entre os grupos que muda-
ram, ou não, de opinião em relação a uma nova pos-
sibilidade de doação, foi utilizado o teste t-Student, 
considerando um nível de significância de 5%. As-
sim foi considerado haver diferença entre os grupos 
que assumissem o valor p<0,05.

Os dados qualitativos foram trabalhados para 
determinar se havia associação entre as vaiáveis, 
comparada com o grupo de interesse que foi aque-
les que mudariam ou não de opinião em relação à 
doação. Para este tipo de comparação foi utilizado 
o teste Qui-Quadrado, sendo que foi considerado 
um nível de significância de 5%. Assumindo assim 
significância estatística nos grupos com p<0,05.

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

A média de idade dos potenciais doadores em morte 
encefálica foi de 41,2 anos, sendo que a menor idade 
foi de uma criança de 12 dias de vida e maior idade 
foi de 82 anos. A sua maioria eram do sexo masculino 
63%. Dentre as causas de óbito destaca-se: 48% aci-
dente vascular encefálico, 42% trauma crânio encefá-
lico e 10% tumor sistema nervoso central. Em relação 
aos entrevistados a média de idade foi de 40,7 anos.

A relação de parentesco dos familiares com o 
falecido foi: 31% eram de primeiro grau, 33% se-
gundo grau, 5% terceiro grau, 14% cônjuges e 17% 
parentes de quarto grau. O grau de instrução esco-
lar dos familiares: 29% deles concluíram o funda-
mental, 33% finalizaram o ensino médio, 36% se 
graduaram e 2% conseguiram realizar o doutorado. 
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O estado civil: casados foram a maioria com 38%, 
os solteiros 26%, divorciados 12% os viúvos 19% e 
os que possuíam união consensual 5%. Em relação 
à procedência: 64% do sudeste, 31% do nordeste e 
5% do sul. A maioria dos familiares estava empre-
gada 64%, sendo que 36% estavam desempregados.

A maior parte das famílias, 48% possuíam uma 
renda de um a três salários mínimos, 19% das famí-
lias possuíam uma renda entre três a cinco salários 
mínimos e o outro grupo de 19% possuíam uma 
renda acima de cinco salários mínimos. A maior 
parte dos familiares 64% se declarou como católi-
cos, 17% evangélicos, 7% como cristãos e 12% a 
outras religiões. Sendo que 66% dos entrevistados 
alegaram ser praticantes de sua religião.

Em relação ao processo de doação de órgãos; 
93% dos familiares tinham conhecimento sobre a 
causa mortis de seu ente querido. A informação da 
abertura do protocolo de morte encefálica foi dada 
a 83% das famílias (Figuras 1 e 2).

Corredor Beira do 
leito

Recepção Sala 
reservada

Telefone

14 14

68

22

Figura 2. Local da entrevista familiar

Figura 1. Responsável pela entrevista familiar
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31

9 12

Equipe SPOT Médico
Assistencial

Membros da 
CIHDOTT

Outros

O tempo para a tomada de decisão foi conside-
rado insufi ciente por 43% das famílias. Entre os en-
trevistados 63% não sabiam qual era a vontade do 
ente querido sobre o assunto de doação de órgãos, 
já dos 36% que sabia qual era o desejo do falecido, 
60% destes eram doadores.

A tomada de decisão, neste caso a recusa familiar 
foi de responsabilidade: 40% pais, 22,5% irmãos, 
22,5% cônjuges e 15% fi lhos (Figura 3).

Uma grande parte dos familiares 67% mudaria 
de opinião e hoje decidiriam pela doação, 7% dos 
familiares não se manifestou. Sendo que entre os 
que mudaram de opinião, a justifi cativa apontada 
por 93% destes foi que hoje eles entendem que a 
doação salva vidas e ajuda pessoas.

Na análise do grau de parentesco dos fami-
liares com o falecido observou-se que 64% eram 
parentes até segundo grau e, se somados os côn-
juges, chegamos a 78%. Este dado é pertinente, 
pois somente familiares com até segundo grau de 
parentesco e cônjuges estão autorizados a doar os 
órgãos e tecidos de seu familiar conforme deter-
minação legal.(17) 

Observamos que uma boa parte dos entrevis-
tados 31% era procedente do nordeste e 64% do 
sudeste.

Em relação à religião 64% dos entrevistados se 
declararam católicos, 16% evangélicos e 8% cris-
tões, os 12% restantes se declararam praticantes de 
outras religiões.

Mais de 93% dos familiares entrevistados co-
nheciam a causa mortis de seu familiar, e sabiam 
identifi car que a morte encefálica era consequência 
e não causa. E 83% dos familiares foram comuni-
cados da abertura do protocolo de morte encefálica 
conforme determinado por lei.(18) 

A maior parte das entrevistas foi realizada pe-
los profi ssionais do Serviço de Procura de Órgãos 
e Tecidos (46%).

O local de escolha para realizar as entrevista em 
sua maioria (68%) foi realizado em um ambiente 
adequado, e que garantia o mínimo de privacidade 
para os familiares.

Quase metade dos entrevistados (43%) enten-
deu que o tempo para decidir e tomar uma decisão 
sobre a doação é insufi ciente.
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A grande maioria dos entrevistados (64%) não 
tinha conhecimento sobre a vontade do ente queri-
do sobre a doação de órgãos.

Quando questionados se mudariam de opinião, 
70% dos entrevistados afi rmaram que hoje optariam 
pela doação. Sendo que o maior percentual dos en-
trevistados que mudariam de opinião no grupo que 
conhecia o desejo do familiar sobre a doação, teve 
signifi cância estatística de p<0,007.

Discussão

As limitações do estudo estão relacionadas ao de-
lineamento transversal o quão não permite o esta-
belecimento de relações causais. As características 
apresentadas para idade e causa de mortalidade dos 
potenciais doadores em morte encefálica são simi-
lares as apresentadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). A principal causa 
de morte no Brasil é atribuída às doenças do apare-
lho circulatório 28% (285.543 óbitos), seguida das 
mortes por neoplasia 14% (140.801 óbitos). Dentre 
as doenças do aparelho circulatório 32% (90.930) 
são causadas por doenças cerebrovasculares e 30% 
por doenças isquêmicas do coração (86.791).(19)

Durante os anos o perfi l epidemiológico do po-
tencial doador também foi mudando, sendo que as 
mortes traumáticas já não são a principal causa mortis. 
O que implicou em uma nova postura por partes das 

equipes transplantadoras tendo que se adaptar a um 
doador com maior idade e com mais comorbidades.

Dentre os motivos de recusa apontados pe-
los entrevistados, observa-se que há ainda pouco 
conhecimento dos familiares a cerca deste assun-
to. A não compreensão do diagnóstico da morte 
encefálica que é apontada como a principal cau-
sa da recusa, onde os envolvidos não conseguem 
entender que um corpo que possuem batimentos 
cardíacos, que respira (com a ajuda dos equipa-
mentos) e que às vezes ainda possui temperatura 
possa estar morto.

Em relação às recusas ligadas a religião, vale res-
saltar que até o presente no Brasil nenhuma religião 
adotou uma postura desfavorável em relação à doa-
ção de órgãos e tecidos. O que se observou nesta 
pesquisa é que os envolvidos realizam interpretações 
pessoais sobre os livros doutrinários. No Brasil ob-
serva-se uma maior predominância da religião cató-
lica seguida dos evangélicos.(20)

A interpretação pessoal dos trechos bíblicos 
pode provocar uma postura desfavorável à doação, 
bem como se o líder religioso for contra ou não se 
pronunciar favorável a doação. Pensamento cor-
roborado por uma pesquisa que afi rma, quando a 
religião se posiciona favoravelmente a doação de 
órgãos, seus seguidores apresentam uma motivação 
maior para realizar a doação.(21)

Uma pesquisa apontou que dentre as causas 
identifi cadas como recusa familiar a doação dos ór-
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19
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Figura 3. Motivos da recusa
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gãos e tecidos, as crenças religiosas/ milagre foram 
responsáveis por 22,2% da negativa familiar.(22)

Outra pesquisa apontou que indivíduos que se 
descreveram como tendo fortes crenças religiosas, 
possuíam atitudes menos favoráveis a doação de 
órgãos, sendo mais propensos a se opor a doação 
de órgãos e tecidos.(23) Já indivíduos que possuem 
menos crenças religiosas possuem uma maior incli-
nação para doar seus órgãos e tecidos.(24)

Outro motivo pertinente citado por 26% dos 
entrevistados como causa da recusa a doação foi à 
falta de competência técnica dos profissionais que 
realizaram a entrevista.

Vale ressaltar que nem sempre o profissional res-
ponsável pela entrevista familiar encontra um am-
biente adequado para conversar com a família, por 
falta de estrutura hospitalar.

Os próprios profissionais que atuam na área da 
doação destacam e alertam que não há cursos, dis-
cussões de casos e ou trocas de experiências entre 
os próprios profissionais que atuam nesta área. A 
criação de grupos e cursos para capacitar os profis-
sionais minimizaria os erros e facilitaria o aprendi-
zado prático.(25)  

Inúmeras pesquisas apontam a necessidade do 
treinamento e da capacitação do profissional res-
ponsável por realizar a entrevista familiar.(10,11,15, 25)

Pesquisa realizada com familiares de doadores 
e não doadores apontou que quando a entrevista 
familiar é realizada por um profissional da área da 
doação (que atua e tem experiência neste campo) foi 
crucial para a decisão da doação dos órgãos e tecidos 
do ente querido. E que quando esse profissional é 
pouco atencioso, as famílias se tornam menos pro-
pensas a realizar a doação.(26)

A família necessita de um tempo para pensar na 
possibilidade da doação e para assimilar tudo o que 
está se passando, a morte do familiar e a solicitação 
da doação.(10)

Uma grande parte dos familiares levantou que o 
tempo para a devolução do corpo para começar os 
cortejos fúnebres é muito longo, sendo que as en-
trevistados alegaram que o tempo médio solicitado 
para devolver o corpo é de 24h.

Em algumas situações o hospital notificador não 
permite que a extração dos órgãos do potencial doa-

dor em morte encefálica seja feita no próprio hos-
pital, sendo necessária a remoção do corpo para o 
hospital onde o Serviço de Procura de Órgãos e Te-
cidos esteja sediado. Esta transferência é levantada 
como causa de recusa.

Não pretendemos que os familiares entendam 
toda a fisiologia de um quadro de morte encefálica, 
contudo é imprescindível que estes sejam capazes de 
compreender que morte encefálica é igual à morte.

Quase todos os motivos de recusa elencados 
pelos familiares são passiveis de intervenção com 
treinamento e educação. Ainda devemos investir 
no preparo dos profissionais que atuam no campo 
da doação, principalmente os que estão envolvidos 
com a assistência do potencial doador em morte 
encefálica. Inúmeras campanhas apontam para a 
necessidade das pessoas conversarem sobre o as-
sunto de doação no seio familiar, pois quando o 
familiar conhece a vontade do falecido fica mais 
fácil tomar a decisão, e em sua maioria a vontade 
é respeitada.

O fator humano envolvido no processo da doa-
ção é um fator determinante como agente facilita-
dor da tomada de decisão da família.

A mudança de opinião observada em quase 
70% dos entrevistados é algo motivador, o que 
leva a crer que mesmo as famílias que já recusaram 
em algum momento um pedido de doação podem 
mudar suas convicções.

Fator de relevância na pesquisa, com resultado 
estatisticamente significante, foi um maior percen-
tual de entrevistados da região sudeste mudarem de 
opinião sobre a doação (p<0,022), considerando 
que se um novo episódio ocorresse na família eles 
aceitariam doar os órgãos de seu familiar.

Como já apontado em outros estudos o conhe-
cimento do desejo do potencial doador em morte 
encefálica proporciona aos familiares uma maior 
segurança no momento de decidir sobre a doação, 
sendo que em sua maioria o desejo do ente querido 
é respeitado. Contudo a atual pesquisa apontou que 
entre os familiares que sabiam qual era a vontade do 
familiar, 60% não respeitaram o desejo do falecido 
de ser um doador. 

Porém o conhecimento sobre o desejo do fami-
liar foi um fator determinante no grupo que mudou 



329Acta Paul Enferm. 2013; 26(4):323-30.

Pessoa JL, Schirmer J, Roza BA 

de opinião, com diferença estatística significante de 
p<0,007.

A principal justificativa apontada pelos familia-
res para fundamentar sua postura de mudança de 
opinião sobre a doação (70%) foi baseada no en-
tendimento que a doação salva vidas e ajuda pessoas 
que dependem do transplante como uma única al-
ternativa. Tal sentimento conceituado pelas próprias 
famílias nos mostra que estamos no caminho certo.

Conclusão

As causas de recusa familiar estão ligadas a não com-
preensão do diagnostico da morte encefálica pelos 
familiares, aspectos ligados à religião, despreparo do 
profissional que realizou a entrevista.
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Resumo
Objetivo: Avaliar a prevalência e os fatores associados à tricomoníase em mulheres assistidas na atenção 
primária.
Métodos: Foi desenvolvido um estudo transversal envolvendo uma amostra 314 prontuários, aleatoriamente 
selecionados por um processo de amostragem sistemática, entre as mulheres atendidas em serviços de 
atenção básica à saúde. Foram analisadas variáveis socioeconômicas, demográficas e clínicas.
Resultados: A prevalência de Trichomonas vaginalis foi de 10,5%, sendo que 35% das mulheres analisadas 
residiam na zona rural. A análise de regressão logística ajustada mostrou como preditores independentes para 
a presença da tricomoníase: a elevada pressão arterial, odor vaginal desagradável e dispareunia.
Conclusão: A aplicabilidade prática dos resultados refere-se a subsídios para o planejamento de novas ações 
de enfermagem para a prevenção e redução da prevalência da tricomoníase em mulheres.

Abstract
Objective: Evaluate the prevalence and factors associated with trichomoniasis in women receiving primary 
health care.
Methods: A cross-sectional study was developed, involving a sample of 314 medical records, randomly 
selected through a process of systematic sampling, among women receiving primary health care services. 
The socioeconomic, demographic and clinical variables were examined.
Results: The prevalence of Trichomonas vaginalis was 10.5%, and 35% of the women studied lived in rural 
areas. The adjusted logistic regression analysis showed that the independent predictors of the presence of 
trichomoniasis were: high blood pressure, unpleasant vaginal odor and dyspareunia.
Conclusion: In terms of practical applicability, the results can provide information for planning new nursing 
initiatives to prevent and reduce the prevalence of trichomoniasis in women.
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Introdução

As infecções sexualmente transmissíveis constituem 
uma das cinco categorias de doenças infecciosas que 
trazem mais pacientes as redes médicas em países 
desenvolvidos.(1) São doenças de difícil detecção 
porque os indivíduos, principalmente os homens, 
são na maioria das vezes portadores assintomáticos 
ou oligossintomáticos. Essa realidade, resultante de 
um longo processo de coevolução patógeno-hospe-
deiro, se agrava devido ao acometimento de grande 
número de indivíduos e pelo uso indiscriminado de 
recursos terapêuticos convencionais e alternativos, 
muitas vezes sem o respaldo do diagnóstico e/ou 
prescrição médica. Essa conduta contribui sobre-
maneira para a indução e seleção de cepas resisten-
tes dos microrganismos patogênicos e geralmente 
potencializa os sinais e sintomas principalmente em 
indivíduos suscetíveis.(2)

A tricomoníase é uma parasitose sexualmente 
transmissível que exemplifica os fatos supracitados, 
inclusive no tocante a existência de diversas cepas 
patogênicas do agente etiológico Trichomonas vagi-
nalis.(3) O parasito coloniza os epitélios do trato ge-
nitourinário de homens e mulheres(4) e o trofozoíto, 
forma evolutiva infecciosa, é transmitido preferen-
cialmente pelo contato sexual.(3,5)

No trato genital feminino, o parasito é frequente-
mente relatado colonizando a vagina e ectocérvice. In-
divíduos com inflamação severa (vaginite) geralmente 
apresentam corrimento devido à infiltração de leucóci-
tos, odor anormal e prurido vulvar. A vagina e a cérvice 
podem apresentar lesões e pontos hemorrágicos que 
produzem um aspecto de morango. O relato de dor 
abdominal sugere tricomoníase urogenital superior.(5,6)

É relevante ressaltar que essa parasitose sexualmen-
te transmissível está presente em 39% das mulheres 
com neoplasia intra-epitelial cervical, provoca infertili-
dade em 20% dos casos devido à adesão e oclusão tu-
bária, induz o parto prematuro, baixo peso ao nascer, 
endometrite pós-parto, feto natimorto e morte.(5,6) Os 
indivíduos com tricomoníase desenvolvem infiltração 
maciça de leucócitos e pontos hemorrágicos nos teci-
dos genitais que favorecem a transmissão do vírus HIV.
(5) É importante acrescentar o aumento na secreção de 
citocinas que favorecem a suscetibilidade ao HIV.(6)

Apesar da estimativa anual para tricomoníase 
ser de 200 milhões de pessoas infectadas em todo o 
mundo,(7) a literatura científica vem registrando em 
alguns países uma considerável diminuição na pre-
valência. Dados mais recente revela uma prevalência 
de 13,1%,(8) no Brasil, embora a notificação ainda 
seja precária em todo o território nacional.(9)

O estabelecimento das Unidades de Saúde da 
Família nas zonas rurais e urbanas, administradas 
por enfermeiros qualificados, contribui considera-
velmente não só para o monitoramento dessa pa-
rasitose sexualmente transmissível, mas também 
disponibiliza a regularidade na execução do exame 
Papanicolaou, acompanha os efeitos do tratamento, 
interferindo na disseminação do parasito, no esta-
belecimento de suas complicações na esfera repro-
dutiva e/ou de infecções crônicas, possibilitando 
um aumento no número de usuárias beneficiadas 
que entram na faixa etária reprodutiva.(10)

A tricomoníase requer um tratamento sistêmi-
co. O Ministério da Saúde brasileiro preconiza o 
metronidazol 2g via oral dose única ou o metroni-
dazol 500mg de 12/12 horas por sete dias. O tra-
tamento deve ser realizado conjuntamente com o 
parceiro sexual. Em gestantes é indicado o uso tó-
pico intravaginal.(2,11) Embora o metronidazol apre-
sente toxicidade seletiva, a utilização desse fármaco 
precisa ser monitorado pela enfermagem porque 
induz a seleção de cepas de Trichomonas vaginalis 
resistentes, apresenta potencial carcinogênico, con-
firmado experimentalmente in vivo, e atravessa a 
barreira transplacentária.(12,13)

O objetivo do estudo foi analisar os fatores de 
risco associados à prevalência da tricomoníase em 
mulheres assistidas nas Unidades de Saúde da Fa-
mília do município de Vitória de Santo Antão-PE.

Métodos

Trata-se de um estudo transversal envolvendo mulhe-
res de 15 a 78 anos, desenvolvido a partir das análises 
de prontuários nas 26 unidades de saúde da família do 
município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, 
Nordeste do Brasil, do período de janeiro de 2010 a 
janeiro de 2012. Foram excluídos os prontuários com 
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dados incompletos quanto ao exame colpocitológico 
pelo método de Papanicolaou, pois impossibilitaria a 
identificação da tricomoníase.

Para estimar o tamanho da amostra, utilizou-
se o programa SampleXS [Brixton Health, Brix-
ton, UKI2, UK] que se utiliza da fórmula: n = A/
(E*E+(A/N)), onde, n = corresponde ao tamanho 
da amostra; A = 3,8416PQW, P = prevalência da 
população em porcentagem; Q = (100 – P); E = 
erro máximo da amostra aceitável; w = efeito pro-
vável do desenho; N = o tamanho da população. 
Para o cálculo do tamanho da amostra, baseou-se 
em uma prevalência estimada de 4,0% de tricomo-
níase.(14)  A população de referência foi de 12.500 
prontuários cadastrados, adotou-se nível de 95% 
de confiança, erro amostral de 3% e efeito do deli-
neamento do desenho de 1,5. O tamanho mínimo 
da amostra foi em 241 prontuários. Para corrigir 
eventuais perdas ou recusas, esse valor foi acrescido 
de 30%, ficando a amostra final em torno de 313 
prontuários. Para seleção da amostra, procedeu-se 
um levantamento do número total de prontuários 
distribuídos em todas as unidades básicas de saú-
de da cidade e através de amostragem sistemática 
foram realizadas as partilhas proporcionais pelas 
respectivas unidades de saúde. Todas as informa-
ções socioeconômicas e demográficas, estilo de vida 
e epidemiológicas contidas nos prontuários foram 
recuperadas e registradas em instrumentos de coleta 
de dados construídos com esse propósito.

Os dados foram coletados pelos pesquisadores e 
toda a equipe foi devidamente treinada pelos coor-
denadores do projeto visando testar a precisão da 
técnica de amostragem sistemática. Todo o processo 
de coleta de dados foi monitorado por supervisores 
e coordenadores do projeto de investigação.

A tabulação dos dados foi efetuada com o au-
xílio do programa Epidata versão 3.1 [EpiData 
Association, Odense, DK]. A fim de detectar er-
ros, a entrada de dados foi repetida e por meio 
da função de comparação de arquivos duplicados 
validate, os erros de digitação foram detectados 
e corrigidos. Os dados foram analisados com o 
auxílio do programa estatístico SPSS versão 17 
[SPSS Inc., Chicago, IL, USA]. Na descrição das 
proporções, procedeu-se uma aproximação da 

distribuição binomial à distribuição normal pelo 
intervalo de confiança (IC95%).

Na comparação das proporções, utilizou-se o 
teste de Mantel-Haenszel e qui-quadrado de Pear-
son ou tendência linear. Para efeito de interpreta-
ção, o limite do erro tipo I foi de até 5% (p≤0,05).

A análise multivariada foi utilizada para estimar 
a contribuição independente de cada variável para a 
chance de apresentar Tricomoníase. Para a construção 
do modelo foram testadas todas as variáveis da análise 
bivariada. Para tanto, empregou-se a regressão logística 
binária através do método Backward (LR).

O modelo conceitual construído para explicar 
a tricomoníase, considerou as variáveis socioeconô-
micas, demográficas e comportamentais, a exemplo 
da idade, área geográfica da residência; neoplasia in-
traepitelial cervical; colo de útero friável; presença 
de filhos e corrimento vaginal.

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Dos 326 prontuários elegíveis para a aplicação do 
instrumento de coleta de dados foram excluídos 12 
prontuários, em virtude dos dados não obedecerem 
aos critérios de acurácia. A amostra final foi consti-
tuída por 314 prontuários analisados. As idades das 
mulheres apresentavam limítrofes de 15-78 anos, 
mediana de 36 (IQ 25-48) anos. A prevalência 
de Trichomonas vaginalis foi de 10,5%(IC95%: 7,3-
14,4), 35%(IC95%: 29,7-40,3)das mulheres analisa-
das residiam na zona rural.

A tabela 1 mostra a associação das características 
socioeconômicas, demográficas e comportamentais 
do Trichomonas vaginalis detectado através do exa-
me Papanicolau. Não houve associação significativa 
com a presença do Trichomonas vaginalis.

Na análise multivariada da regressão logística 
(Tabela 2) permaneceram como fatores de risco in-
dependentes para a tricomoníase a hipertensão arte-
rial (OR=3,53 IC95% 1,38-9,05), odor vaginal desa-
gradável (OR=5,66 IC95% 1,80-17,85) e dispareunia 
(OR=3,37 IC95% 1,29-8,82).
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Tabela 1. Trichomonas vaginalis segundo variáveis socioeconômicas, demográficas e comportamentais em mulheres que realizaram 
o exame papanicolau 

Variáveis independentes

Trichomonas vaginalis

Com trichomonas Sem trichomonas

n n(%) n(%) RP (IC95%) p-value*

Idade (anos) 314 0,84 (0,39-1,78) 0,643†

15-25(jovens) 81 8(9,88) 73(90,12)

26-59(adultas) 212 25(11,80) 187(88,2)

+ de 60(idosas) 21 - 21(100)

Área de residência 314 1,69 (0,79-3,61) 0,170

Urbana 204 25(12,3) 179(87,7)

Rural 110 08(7,3) 102(92,4)

Ocupaçãoa 267 1,04 (0,51-2,12) 0,905

Sim 163 18(11,0) 145(89,0)

Não 104 11(10,6) 93(89,4)

Situação conjugalb 225 2,49 (0,35-17,58) 0,288

Sim 203 23(11,34) 180(88,66)

Não 22 1(4,55) 21(95,45)

Escolaridade (anos)c 280 0,63 (0,24-1,66) 0,266

> 9 256 27(10,55) 229(89,45)

< 9 24 4(16,6) 20(83,4)

Legenda: IC95%: intervalo de 95% de confiança; RP: razão de prevalência; *Qui-quadrado de Mantel-Haenszel; †Qui-quadrado para tendência; a  47 não tinha o dado 
referente à ocupação das mulheres no prontuário; b 89 das mulheres não possuíam esse dado no prontuário; c 34 mulheres não possuíam esse dado no prontuário

Tabela 2. Preditores independentes para a Tricomoníase, segundo a análise multivariada da regressão logística em mulheres 
atendidas nas unidades básicas de saúde 

Fatores de riscos
Modelo final

OR ajustado¥ IC95% p-value*

Hipertensão arterial 0,008

Negativo 1 Ref

Positivo 3,53 [1,38-9,05]

Odor vaginal desagradável 0,003

Negativo 1 Ref

Positivo 5,66 [1,80-17,85]

Dispaurenia 0,013

Ausência 1 Ref

Presença 3,37 [1,29-8,82]

Legenda: n = 212; OD: Odds Ratio, IC: intervalo de 95 % de confiança; Ref: Categoria de referência; *Teste de razão de verossimilhança; ¥ Modelo ajustado para as 
variáveis idades; área de residência, neoplasia intraepitelial cervical, colo de útero friável, presença de filhos e corrimento vaginal
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Discussão 

O estudo apresentou limitações que devem ser le-
vadas em consideração na interpretação dos resul-
tados. Trata-se de um estudo transversal onde rela-
ções de causa e efeito não podem ser determinadas; 
a população é muito homogênea do ponto de vista 
étnico, apesar de a amostra ter sido criteriosamente 
selecionada para excluir os fatores de confusão na 
análise e a utilização de dados secundários prove-
nientes de prontuários clínicos.

A aplicabilidade prática dos resultados deste es-
tudo refere-se a subsídios para o planejamento de 
novas ações de enfermagem para a prevenção e re-
dução da prevalência da tricomoníase em mulheres.

Entre os pontos positivos no estudo podem ser 
destacados a sua abrangência geográfica porque foi 
realizado em todas as unidades de saúde do muni-
cípio e o número da amostra que foi suficiente para 
garantir estimativas de prevalência, além da capaci-
dade de identificação de fatores associados à trico-
moníase, com o uso do OR, viabilizada pela analise 
multivariada da regressão logística.

A tricomoníase é uma doença com fácil pre-
venção e diagnóstico, mas mesmo com todas essas 
facilidades, há uma grande prevalência a nível mun-
dial e nacional.(15) Estima-se que a prevalência do 
parasito varia de 200 milhões de casos a cada ano 
a nível mundial.(7)

 No Brasil a taxa oscila em torno 
de 4 %.(15)

A prevalência de Trichomonas vaginalis na pre-
sente casuística foi 10,5%(IC95%:7,3-14,4), resulta-
do semelhante foi encontrado em estudo desenvol-
vido no Sul do Brasil em estudo realizado no estado 
do Paraná em 2009(8) com 13,1% de prevalência 
da tricomoníase. Na literatura foram encontrado 
prevalências de 12,6%(16) e 18,4%.(17) A principal 
causa de divergência de dados e resultados se fun-
damenta por causa do perfil das populações estu-
dadas, o primeiro estudo foi realizado em mulheres 
no climatério, o segundo em mulheres portadoras 
de HIV positivo.

A divergência de prevalência de Trichomonas va-
ginalis varia consideravelmente com as característi-
cas da população em estudo e o método diagnóstico 
utilizado.(18)

Embora existam técnicas mais sensíveis e espe-
cíficas para a detecção do Trichomonas vaginalis,(19) 
a assistência básica em países em desenvolvimento 
como o Brasil, ainda emprega o método Papanico-
laou, originalmente desenvolvido para ser utilizado 
comumente no teste de triagem para detectar lesões 
pré-neoplásicas do colo uterino,(20) mesmo que exis-
tam relatos científicos que desaprovem o seu em-
prego isoladamente devido suas limitações ineren-
tes,(19,21,22) tais como sensibilidade entre 60 e 70% e 
elevada taxa de resultados falsos positivos.(23) 

Com isso, é fundamental que se determine um 
melhor método para investigação da Trichomonas 
vaginalis em mulheres, principalmente nos países 
em desenvolvimento, como o Brasil, construindo 
políticas públicas mais eficazes no combate a trico-
moníase e outras ISTs.

Na década de 90 o Ministério da Saúde brasi-
leiro resolveu deslocar o foco da assistência essen-
cialmente hospitalar para atuar mais efetivamente 
no núcleo domiciliar. A Estratégia Saúde da Famí-
lia, estruturada a partir das Unidades de Saúde da 
Família, disponibiliza as comunidades uma equipe 
multiprofissional capacitada para promover a saúde 
de maneira contextualizada, ou seja, considerando 
os aspectos sociais, econômicos e até mesmo políti-
cos vigentes.(24)

Embora seja incontestável a importância desse 
serviço, a adesão das mulheres com atividade sexual 
ativa é precária na atenção básica.(20) Os resultados 
sugerem que esse comportamento inadequado en-
volvem a baixa escolaridade associada a falta de co-
nhecimentos em relação a parasitose no âmbito das 
ISTs e a falácia de que  relações sexuais com parceiro 
fixo impediria a aquisição do parasito.

No presente estudo a escolaridade e o nível so-
cieconomico não se apresentou como fator preditivo 
significativo para a prevalência da tricomoníase, en-
tretanto, é importantes que se entenda a sua possível 
contribuição quanto ao desenvolvimento da tricomo-
níase.(25) A presente casuística encontrou um índice de 
10,54% de mulheres com até nove anos de escolarida-
de portadoras de tricomoniase. Estudo desenvolvidos 
no estado de Sergipe, encontrou 62,72% de mulheres 
com o ensino fundamental incompleto portadoras 
desse agravo.(4) Parece haver uma importante associa-
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ção entre mulheres com baixo nível de escolaridade e 
classe econômica com o elevado risco para a infecção 
pelo Trichomonas vaginalis.(15)

Na presente pesquisa, os preditores independen-
tes obervados na análise multivariada para a preva-
lência de tricomoníase foram mulheres portadoras 
de hipertensão arterial, odor vaginal além do sinto-
ma de dispareunia.

Mulheres que apresentaram hipertensão arterial 
estiveram com risco maior de terem o Trichomonas 
vaginalis, esse achado pode estar relacionado com 
descrições morfofisiológicas que favorecem o estabe-
lecimento do patógeno.(4,8) Em condições naturais o 
epitélio do aparelho reprodutor feminino passa por 
alterações cíclicas que envolvem ciclos hormonais, 
declínio dos hormônios esteroides, alteração do binô-
mio pH-flora e intensa descamação do tecido. Esses 
elementos favorecem o estabelecimento de micror-
ganismos patogênicos principalmente entre mulhe-
res adultas.(4,8) O uso regular de contraceptivos orais 
também pode provocar acúmulo de glicogênio no 
epitélio cervical, alteração do pH local e descamação 
do epitélio além da elevação da pressão arterial em 
algumas mulheres, contribuindo para a hipertensão 
arterial que ocorre em 5% das mulheres que utilizam 
esses fármacos por cinco anos, embora geralmente 
desenvolvam poucas repercussões clínicas.(26)

Uma avaliação detalhada dessas associações in-
dependentes pode resultar em achados importantes, 
como a reavaliação do uso de fármacos contraceptivos, 
uma vez que ambas as patologias evoluem preferen-
cialmente nas formas assintomática ou oligosintomáti-
ca na maioria das mulheres em idade reprodutiva.

Outro fator independente para a presença de 
tricomoníase foi o odor vaginal desagradável. Estu-
dos realizados apresentaram que 20% das mulheres 
infectadas pelo Trichomonas vaginalis desenvolvem 
odor fétido semelhante a peixe em decomposição 
e corrimento profuso que pode ser espumoso se as-
sociado ao Micrococcus alcaligenes aerogenes e muco-
purulento.(27,28) Entretanto, estudos anteriores (15,25) 

registraram que o odor esteve presente em 25% a 
50% das mulheres investigadas.

A dispareunia, dor durante ou após o ato sexual, 
causada por trauma, infecção ou inflamação, atinge 
as mulheres em idade sexual ativa. As infecções mais 

comuns que podem causar este sintoma são cocos, 
Gardnerella e Trichomonas vaginallis.

Em estudo que relacionava dispareunia com 
outros agentes foi verificada uma porcentagem de 
26,22% da associação do Trichomonas vaginalis e 
dor durante ou após o ato sexual também através 
do papanicolaou, o que corrobora com resultados 
obtidos no presente trabalho.(29)

Conclusão

A prevalência de Trichomonas vaginalis foi de 10,5%, 
tendo o odor fétido, dispareunia e a hipertensão ar-
terial como fatores de risco independentes.
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Resumo
Objetivo: Descrever as principais causas da perda da sonda de alimentação e analisar as ações que tiveram 
impacto para a redução desta intercorrência.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal com dados secundários provenientes de 4228 pacientes/dia com 
sonda de alimentação.
Resultados: As causas da perda da sonda foram: a retirada pelo paciente (50%) e obstrução da sonda (36%). 
Observadas a correlação da perda da sonda enteral com alterações da cognição dos pacientes (delirium e 
demência) e a incrustação de resíduos no lúmen da sonda.
Conclusão: As principais causas de retirada da sonda de alimentação foram relacionadas ao paciente e à 
obstrução. As medidas proativas para evitar a obstrução da sonda foram impactantes no período em que 
foram aplicadas as demais medidas tiveram baixo impacto.

Abstract
Objective: Describe the main causes for the loss of the feeding tube and analyze the actions that had an 
impact towards the reduction of this adverse event.
Methods: Cross-sectional study with secondary data from 4228 patients/day using a feeding tube. 
Results: The main causes for the loss of the tube were: removal by the patient (50%) and obstruction of the 
tube (36%). The correlation of the loss of the feeding tube with alterations in the patients’ cognition (delirium 
and dementia) and the incrustation of residues in the lumen of the tube were observed.
Conclusion: The main causes for the removal of the feeding tube were related to the patient and the 
obstruction. Proactive measures to prevent the obstruction of the tube had a good impact during the period in 
which they were applied, whereas other measures had low impact. 
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Introdução

A incidência de perda da sonda nasoenteral por saída 
inadvertida e obstrução é considerado um indicador 
de resultado e a manutenção da sua permeabilidade, 
fixação, administração de dietas e medicamentos, 
está relacionado ao cuidado de enfermagem.

Vale ressaltar que diversos são os termos ado-
tados para avaliar o incidente relacionado à sonda 
de alimentação, tais como perda da sonda enteral, 
retirada não planejada, retirada inadvertida, retirada 
não programada, retirada acidental, entre outros.

O acesso enteral permite tanto a infusão de nu-
trientes, quanto a administração de medicamentos 
no trato gastrointestinal dos pacientes que não po-
dem manter suas necessidades com a ingestão oral.(1) 

Na terapia intensiva, é frequente a utilização da nu-
trição enteral, principalmente associada ao uso de son-
das de alimentação. As sondas de alimentação naso/oro 
entéricas permanecem por 30 dias, acima deste período 
enterostomias estão indicadas para nutrição enteral.

Embora a alimentação enteral seja benéfica exis-
tem riscos e potenciais eventos adversos inerentes a sua 
aplicação.(2)  Diversas são as terminologias relacionadas 
com a segurança do paciente no ambiente hospitalar, 
possibilitando desafios na categorização das ocorrên-
cias e na comparação de resultados de pesquisas.  Para 
a Organização Mundial de Saúde, incidente é um 
evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 
resultou, em dano desnecessário ao paciente, este dano 
em especial, considera-se como evento adverso.(3)

A perda de tubos, sondas e cateteres é frequen-
te na terapia intensiva, resultante desde a expulsão 
deliberada destes dispositivos pelo próprio paciente, 
bem como durante os cuidados de enfermagem.(4) 
Diversos são os fatores relacionados à perda da son-
da de alimentação, com consequente desnutrição 
iatrogênica e necessidade de reinstalação do disposi-
tivo para a alimentação.

As causas da perda da sonda enteral relacionam-
se à obstrução do lúmen interno por incrustação de 
medicamentos e/ou dietas, fixação ineficaz com per-
da parcial ou total desta, procedimentos médicos e 
de enfermagem (extubação, intubação, ecotranseso-
fágico e instalação de outra sonda) que condicionam 
a tração e necessidade de reposicionamento, êmese e 

tosse que propiciam à expulsão acidental, além da au-
sência de registros do motivo da perda, entre outros.

Vários estudos têm explorado os incidentes relacio-
nados com a perda de tubos, sondas e drenos durante a 
internação hospitalar.(4-7) Porém ainda necessitamos de 
estudos que possam subsidiar planos de ação para a re-
dução desta intercorrência, além da determinação dos 
riscos a que se expõem estes pacientes na perda destes 
dispositivos, em especial, a sonda de alimentação, de 
ampla utilização nas unidades hospitalares. 

Os pacientes que removem dispositivos são os que 
têm maior permanência de tempo na terapia intensiva, 
agitação persistente, necessidades diárias maiores de 
bolus de sedação e analgésico do que os que não têm 
este incidente,(5) além da insatisfação familiar e danos 
advindos destas situações.(6)  Aliado a estes fatos, o total 
de custos avaliados por dispositivos removidos (tubos, 
sondas, drenos e cateteres) encontra-se em torno de 
$7.606 e o custo /evento de $181 dólares.(5)

Um estudo realizado nas unidades de terapia 
intensiva, semi-intensiva e de internação, em um 
hospital privado do município de São Paulo, região 
sudeste do Brasil, concluiu que os eventos adversos 
ocorridos estavam relacionados a sondas gastroin-
testinais, sendo os mais frequentes a retirada não 
programada da sonda seguidos da obstrução desta.
(7) Este fato vem ao encontro dos principais inciden-
tes observados na unidade de terapia intensiva de 
um hospital privado da cidade do Rio de Janeiro, 
que é o cenário do presente estudo.

Indicadores são medidas usadas tanto para des-
crever uma situação existente, quanto subsidiar mu-
danças e tendências da prática, de forma qualitativa 
e quantitativa durante um período de tempo.(8)

Os objetivos deste estudo são: descrever as prin-
cipais causas de retirada não planejada da sonda de 
alimentação em uma unidade de terapia intensiva e 
analisar as ações que tiveram impacto para a redução 
desta intercorrência, tendo como base os planos de 
melhorias realizados no período do estudo.

Métodos

Para alcance dos objetivos propostos, utilizamos o 
desenho transversal, retrospectivo, realizado no ano 
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de 2010, na Unidade de Terapia Intensiva de um 
hospital privado da cidade do Rio de Janeiro, região 
sudeste do Brasil, onde se registra o uso prolongado 
de sondas de alimentação enteral.

Os dados foram coletados através dos relatórios 
elaborados pela enfermeira encarregada do registro 
de eventos relacionados à terapia nutricional em Te-
rapia Intensiva.

Na unidade hospitalar do presente estudo, o ter-
mo utilizado é a taxa de retirada não planejada da 
sonda de alimentação; este dado foi coletado através 
da observação direta do prontuário e informação pro-
veniente da enfermagem sobre o número de pacientes 
que apresentaram a retirada da sonda de alimentação 
(gastrostomia, jejunostomias sonda naso ou oro-en-
térica) de forma não planejada pela equipe de saúde 
ou por diversas causas. É entendido como diversas 
causas, remoção por: obstrução (incluindo medica-
ção e dieta), remoção acidental pelo cuidador ou pa-
ciente, extubação, procedimentos, dentre outros.

Os dados foram processados estatisticamente atra-
vés das frequências percentual e relativa, utilizando 
como numerador o número total de pacientes com 
registro da retirada não planejada da sonda de alimen-
tação x 1000 e o denominador o número total de pa-
cientes-dia com a sonda de alimentação. Já para a aná-
lise dos fatores envolvidos na retirada não planejada do 
dispositivo, utilizou-se como numerador as causas da 
retirada não planejadas x 100/ número total de sondas 
de alimentação retiradas não planejadas.

A avaliação deste indicador assistencial transcor-
ria de forma mensal, com periodicidade de análise 

crítica trimestral. Considerava-se como análise refe-
rencial uma série histórica do hospital de 30 even-
tos/1000 pacientes-dia, a partir do inicio da realiza-
ção do monitoramento e meta de redução gradativa 
trimestral em 20%.

Analisado os dados gráfi cos, percentuais e pla-
nos de ação utilizados no período do estudo na uni-
dade de terapia intensiva; a análise dos dados foi 
realizada através da revisão de todos os incidentes 
relacionados à retirada não planejada da sonda de 
alimentação, das taxas encontradas e dos resultados 
que favoreceram a redução dos incidentes relatados.

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Um total de 4228 pacientes/dia com sonda de ali-
mentação no ano de 2010 (256 a 452 pacientes-dia/
mês), sendo o total de 141 ocorrências de retiradas 
não planejadas, com a taxa média observada ao ano 
de 33/1000 pacientes-dia. Fizeram parte do estudo 
253 pacientes. Destes, 67% (169/253) utilizaram 
sonda enteral; 33% (84/253) ostomias alimentares 
(gastrostomias e jejunostomias) e demais sondas 
para alimentação (sonda dupla função).

A fi gura 1 demonstra que a taxa de retirada não 
planejada da sonda de alimentação apresentou va-
lores abaixo da série histórica recomendada pela 
EMTN, nos meses de janeiro, fevereiro, maio, agos-

Figura 1. Distribuição das taxas mensais de retirada não planejada da sonda enteral
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to e novembro de 2010, ou seja, abaixo de 30/1000 
pacientes dias. Das 121 ocorrências, obteve-se uma 
taxa média de 33/1000 pacientes dias, com uma 
tendência móvel flutuante. Os meses de junho, 
setembro, outubro e dezembro demonstraram as 
maiores taxas.

Vale ressaltar que a análise crítica dos resulta-
dos e realização do plano de ação condicionava-se, à 
época, a avaliação trimestral do total de incidentes e 
a taxa dos eventos ocorridos, conforme apresentado 
na tabela 1.

lho a outubro, com a implementação do plano de 
ação e envolvimento da equipe.  O principal fator 
relacionado com este evento foi à presença de deli-
rium e demência, com recorrências no mesmo pa-
ciente, em períodos diversos.

As medidas implementadas para a redução da 
retirada de sonda pelos pacientes estavam pautadas 
na avaliação da presença de delirium e demência, 
informação à equipe/familiares e acompanhantes 
dos riscos, estimulação da participação dos familia-
res/acompanhantes nas medidas não farmacológicas 
de prevenção do delirium, comunicar à equipe mé-
dica para avaliação da necessidade de medidas não 
farmacológicas no tratamento do delirium, maior 
vigilância da equipe e medidas de contenção me-
cânica por período não superior a 12 horas até re-
solução do quadro de alteração da cognição e/ ou 
permanência de familiares.

Já com análise gráfica da obstrução da sonda de 
alimentação, observamos um abrandamento nos 
períodos de abril a julho (30%, 25%, 11% e 0%), 
com reflexo das medidas de prevenção realizada no 
segundo trimestre.

Diversas foram as observações de possíveis 
causas desta intercorrência: correlação de obs-
trução da sonda de alimentação por dietas com 
fibras, uso de medicamentos revestidos e com 
potencial elevado de obstrução, lavagem irre-
gular e orifícios distais reduzidos. Os planos de 
ação foram pautados na avaliação das prescrições 
médicas de medicamentos por sonda pelo farma-
cêutico, acompanhamento e registro da lavagem 
preventiva regular, comunicação imediata de 
qualquer resistência durante procedimentos de 
rotina, redução do uso de fibras em dietas, lava-
gem semanal da sonda enteral com água morna e 
uso de guia escova para limpeza interna, quando 
houvesse a comunicação de resistência.

As demais causas de retirada não planejadas 
foram um total de 19 (14%) ocorrências, a saber: 
causa desconhecida (5), êmese (2), sepultamento da 
sonda de gastrostomia (3), tosse (2), sonda enrolada 
na boca (2), ruptura da conexão da sonda enteral 
(1), durante a endoscopia digestiva alta (1), nó na 
sonda enteral (1), higiene corporal (1), recuo inter-
no da sonda jejunal do conjunto PEG/J (1).

Tabela 1. Variáveis de estudo por trimestre

Variáveis
Trimestre

Primeiro Segundo Terceiro Quarto Total

Nº pacientes 
dias com sonda 
enteral

900 1101 1081 1146 4228

Eventos de 
retirada não 
planejada da 
sonda

22 37 42 40 141

Taxa de 
retirada não 
planejada/1000 
pacientes dia

24 33 39 35 33

Pelos dados da tabela 1, observa-se que houve 
um aumento gradativo do número de pacientes/dia 
com a sonda de alimentação enteral do terceiro ao 
quarto trimestre, porém não houve declínio nos in-
cidentes relacionados com a sonda de alimentação, 
com pouco reflexo nos valores de excelência adota-
dos pela EMTN (30/1000).

A necessidade de estratificação das principais 
causas dos incidentes de retirada não planejada da 
sonda enteral, leva-nos a definir planos de melhorias 
focadas nos principais incidentes registrados, o que 
a figura 2 demonstra na sequência.

A retirada pelo próprio paciente ocorreu em 50% 
(71/141), seguida de 36% (51/141) por obstrução e 
14% (19/141) por demais fatores, tais como: causa 
desconhecida, êmese, tosse, ruptura e nó na sonda, 
e sepultamento da sonda de gastrostomia.

Na análise gráfica da retirada não planejada pelo 
paciente, observamos uma tendência irregular, com 
impacto nas medidas preventivas no período de ju-
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Discussão

A limitação dos resultados do estudo foi o desenho 
transversal que não possibilita o estabelecimento de 
causa e efeito. A perda da sonda enteral é considera-
da como um indicador pertinente e ou muito per-
tinente de qualidade da assistência de enfermagem 
por 96% dos enfermeiros em um Hospital do inte-
rior de São Paulo em 2010.(9)

Os estudos demonstram incidências elevadas 
de perdas de sondas de alimentação na terapia in-
tensiva, quando comparados a cateteres vasculares e 
tubos traqueais, com percentuais em torno de 40%-
69,6% e taxas de 44-73/1000 pacientes/dia.(4,7,10)

Os dados do presente estudo representaram va-
lores próximos quando comparados com a literatu-
ra, com taxa anual de 33 eventos por 1000 pacien-
tes/dia com sonda de alimentação e incidência de 
56% (141/253) de retirada não planejada da sonda 
de alimentação.

Observamos que a determinação isolada das 
taxas de incidentes ocorridos na assistência não 
fornece elementos substanciais para a elaboração 
do planejamento e planos assistenciais para a pre-
venção de incidentes não desejáveis. Fato este que 
nem sempre é possível encontrarmos nos estudos 
de indicadores assistenciais.

A identifi cação de fatores correlacionados aos 
incidentes, além de elucidar as causas preponderan-
tes relacionados aos indicadores assistenciais, leva-
nos a diversos questionamentos frente às situações, 

nem sempre esperadas de ocorrência, com difi cul-
dades de análise do real fato envolvido.

Diversos são os cuidados realizados pelos enfer-
meiros para evitar falhas no sistema, tais como trocar 
equipamentos danifi cados, busca de prescrições, corri-
gir défi cits de lavanderias, manutenção, nutrição e far-
mácia, que os distanciam das evidências, do cuidado 
direto aos pacientes e assim como da supervisão dos 
auxiliares e técnicos de enfermagem.(11) Observamos 
este fato mediante as demandas na implementação das 
ações de melhoria assistencial, nas análises das causas 
dos incidentes e na própria implementação das ações 
de transformação da prática.

No que diz respeito à retirada da sonda de ali-
mentação pelo paciente, o maior fator de impacto 
foram alterações de cognição, em especial o deli-
rium e a demência. Não observamos impacto nas 
medidas de prevenção e controle desta situação 
pela fl utuação dos resultados, principalmente pelas 
difi culdades de implementação de medidas farma-
cológicas e não farmacológicas de controle do deli-
rium, envolvimento do acompanhante/familiar na 
vigilância, além da utilização da contenção mecâni-
ca que não possibilitaram a redução sustentada das 
intercorrências. Em relação à contenção mecânica, 
somente implementava-se após a prescrição médica 
e mantendo-se uma mobilidade em torno de 10-20 
cm dos membros superiores do paciente, o que não 
impediu a retirada do dispositivo.

Já em relação à obstrução da sonda, observou-se 
um declínio linear nas ocorrências em quatro meses 
consecutivos. As medidas de impacto foram a lava-

Figura 2. Incidentes de retirada não planejada da sonda de alimentação

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Percentual de retirada pelo paciente 14% 43% 63% 70% 63% 68% 86% 67% 26% 7% 29% 58% 50%

Percentual de retirada por obstrução 43% 43% 25% 30% 25% 11% 0% 22% 68% 86% 43% 32% 36%

Percentual de retirada  outras causas 43% 14% 13% 0% 13% 21% 14% 11% 5% 7% 29% 11% 14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pe
rc

en
tu

al
 d

e 
ev

en
to

s



343Acta Paul Enferm. 2013; 26(4):338-44.

Pereira SR, Coelho MJ, Mesquita AM, Teixeira AO, Graciano SA

gem da sonda de alimentação 4/4 horas com volu-
me mínimo de 20 ml, registro de permeabilidade 
do dispositivo e comunicação imediata de qualquer 
resistência na sonda ao enfermeiro da unidade. Me-
diante esta comunicação, efetuava-se a lavagem da 
sonda com água morna e a utilização de guia escova 
fornecida pela equipe de endoscopia digestiva alta 
(EDA) para retirada eventual de resíduos na sonda 
de alimentação.

Com esta medida, houve a constatação de 
grande incrustação de dieta/medicamentos na 
sonda de alimentação enteral e a necessidade de 
avaliar no mercado sondas que permitissem um 
acúmulo menor de resíduos e consequentemente 
risco reduzido de obstrução. A medida de lava-
gem da sonda de alimentação não pode ser con-
tinuada pela inexistência do guia escova e a im-
possibilidade de apenas um profissional realizar o 
procedimento.

Demais estratégias foram avaliadas como tendo 
um baixo impacto, por não poder atingir a totalida-
de de pacientes no período, tais como: redução do 
número de medicamentos administrados pela son-
da e redução no uso de fibras pelos pacientes.

Vale ressaltar que nos incidentes de sepultamen-
to da sonda de gastrostomia, houve a necessidade de 
avaliação pela equipe de endoscopia digestiva alta 
e instalação da sonda de alimentação enteral, após 
retirada da sonda sepultada. Considerado um even-
to adverso e necessidade de notificação ao Grupo 
de Gerenciamento de Risco. As causas de sepulta-
mento não foram elucidadas, mas o plano de ação 
foi pautado nos cuidados gerais com sondas de gas-
tro/jejunostomias, com análise compartilhada pelo 
Grupo de Qualidade.

Por ser o paciente o principal propósito do cui-
dado de enfermagem, a alimentação por sondas um 
dispositivo comum na terapia intensiva e o cuidado 
com a sonda ser exclusividade da enfermagem, tor-
na-se a equipe mais propensa a avaliar os principais 
fatores envolvidos nos incidentes registrados e tra-
çar estratégias de prevenção.

Quanto ao impacto das medidas apresentadas, 
ainda persiste barreiras na implementação, avalia-
ção e sustentação de medidas preventivas efetivas 
na retirada não planejada da sonda de alimentação, 

principalmente relacionada com o quadro neuroló-
gico dos pacientes.

Conclusão

As principais causas de retirada da sonda de alimen-
tação foram relacionadas ao paciente e à obstrução. 
As medidas proativas para evitar a obstrução da 
sonda foram impactantes no período em que foram 
aplicadas as demais medidas tiveram baixo impacto.
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Resumo
Objetivo: Avaliar a efetividade do filme transparente de poliuretano na prevenção de úlceras por pressão no 
calcâneo.
Métodos: Uma amostra de 100 pacientes inscritos em um ensaio controlado não-randomizado recebeu uma 
análise pareada de ambas as áreas do calcâneo; cada um deles recebeu a intervenção experimental (filme 
transparente poliuretano) no calcanhar esquerdo e a intervenção controle no calcanhar direito (somente 
diretrizes clínicas), constituindo um total de 200 áreas de calcanhar para análise.
Resultados: A incidência de úlceras por pressão foi de 32%, com 6% ocorrendo na intervenção experimental, 
18% na intervenção de controle e 8% bilateralmente, com incidência significante nos primeiros 15 dias de 
hospitalização. A duração de tempo sem ocorrências de úlceras por pressão na intervenção experimental foi 
de 19,2 dias, com um intervalo de confiança de 95%.
Conclusão: Foi concluído que o filme transparente de poliuretano associado às diretrizes clínicas das úlceras 
por pressão foi efetivo na prevenção da úlcera por pressão no calcanhar.

Abstract
Objective: Evaluate the effectiveness of transparent polyurethane film in prevention of pressure ulcer of the 
calcaneus.
Methods: A sample of  100  patients enrolled in a non-randomized controlled trialreceived a paired 
analysis of both calcaneus areas; each received the experimental intervention on the left heel and the control 
intervention on the right heel (clinical guideline only), constituting a total of 200 heel sites for analysis.
Results: The incidence of pressure ulcers was 32%, with 6% occurring in the experimental intervention, 18% 
in the control intervention, and 8% bilaterally, with significant incidence in the first 15 days of hospitalization. 
The length of time without pressure ulcers occurrence with the experimental intervention was 19.2 days, with 
a 95% confidence interval.
Conclusion: It was concluded that the transparent polyurethane film associated with the pressure ulcers clinical 
guideline was effective in the prevention of heel pressure ulcer.
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Prevenção de úlceras por pressão no calcanhar com filme transparente de poliuretano

Introdução

Úlceras por pressão (UP) são lesões causadas pela 
falta de alívio de pressão, resultando em danos ao 
tecido subjacente devido à interrupção do supri-
mento de sangue.(1) Elas são foco de atenção cres-
cente durante o período de hospitalização, pois ge-
ram custos para as instituições de saúde e riscos de 
saúde para pacientes que sofrem delas.(2)

A literatura científica destaca diversas tecno-
logias terapêuticas para o cuidado das úlceras por 
pressão, entretanto tecnologias para o tratamento de 
úlceras por pressão custam significantemente mais 
para as instituições em termos financeiros do que 
custaria a aquisição de materiais preventivos para 
evitar o desenvolvimento dessas úlceras cutâneas.(3)

No Brasil, estudos sobre úlceras por pressão nas 
unidades de terapia intensiva (UTIs) de hospitais 
universitários e públicos identificou incidências que 
variaram entre 19,2% e 44%.(4-6) Pesquisa condu-
zida nos EUA em setores como clínicas médicas, 
unidades cirúrgicas, neurológicas, de reabilitação e 
de terapia intensiva mostrou uma incidência total 
variando de 3,5% até 33%.(7)

Sob essa constatação destaca-se a importância 
da comprovação científica da efetividade de recur-
sos profiláticos como o filme transparente de poliu-
retano (FTP), sob a perspectiva da prática baseada 
em evidências, uma vez que essa tecnologia tem in-
dicação para tal uso, apesar dos estudos sob essa tec-
nologia ainda serem escassos e sem fortes evidências 
para assegurarem uma prática fundamentada, me-
nos intervencionista e de menor efeito iatrogênico 
ao paciente hospitalizado.

Úlceras por pressão também são conhecidas 
como feridas de pressão e úlceras de decúbito e po-
dem ser descritas como áreas localizadas de tecido 
necrosado que se desenvolvem quando o tecido é 
comprimido entre uma proeminência óssea e uma 
superfície externa por um período prolongado de 
tempo.(8) O aparecimento de uma úlcera por pressão 
é principalmente relacionado a uma combinação de 
fatores extrínsecos e intrínsecos aos pacientes. Os 
fatores extrínsecos envolvidos no desenvolvimento 
de úlceras por pressão são essencialmente pressão, 
fricção e cisalhamento.(8)

A pressão é o fator mais relevante para o desen-
volvimento de úlceras por pressão. Quando o tecido 
mole do corpo é comprimido entre uma proemi-
nência óssea e uma superfície rígida, causando pres-
são mais alta do que a pressão capilar, uma isque-
mia localizada ocorre. A pressão capilar geralmen-
te é descrita como sendo aproximadamente de 32 
mmHg. Pressão persistente sem alívio por períodos 
longos de tempo é seguida de necrose de tecido.(8)

Nos Estados Unidos, o National Pressure Ulcer 
Advisory Panel(9) desenvolveu uma classificação para 
categorizar o grau de úlcera de tecido. Essa classi-
ficação foi depois adotada pela European Pressure 
Ulcer Advisory Panel.(1) Assim, de acordo com a 
classificação da EPUAP (2008), o estadiamento de 
úlceras por pressão é de acordo com o grau de dano 
ao tecido.

O filme transparente de poliuretano consiste de 
material sintético, adesivo e hipoalergênico. Não é 
inativo na presença de umidade, já que possui um 
sistema de troca gasosa similar à pele saudável, que 
permite a difusão de gases como o oxigênio e vapo-
res. Ele tem uma qualidade elástica que o permite 
ser aplicado a várias partes do corpo e tem resistên-
cia a forças de fricção e cisalhamento.(9, 10)

Outra qualidade do filme transparente de poliu-
retano é a sua impermeabilidade a fluidos, secreções e 
bactérias. A permeabilidade do filme transparente de 
poliuretano é medida por uma variável chamada Taxa 
de Transmissão de Vapor e Umidade(1) (TTVU – re-
presenta a quantidade que passa através da membra-
na de cobertura num dado período de tempo. Quan-
to mais alta a TTVU, mais efetivamente a umidade 
é removida, prevenindo o acúmulo de fluído sob a 
membrana). O filme transparente de poliuretano tra-
dicional tem uma taxa de transmissão de 400 a 800g/
m¹/dia, então aqueles com alta permeabilidade, de 
aproximadamente TTVU de 3000g/m²/dia são indi-
cados para uso em locais intravenosos.(11)

Na tentativa de oferecer cuidado preventivo a pa-
cientes sob risco de desenvolver úlceras por pressão, 
esforços têm sido direcionados a avaliar a efetividade 
dos recursos profiláticos disponíveis para determinar 
a utilidade dessas tecnologias de intervenção no cui-
dado ao paciente. A prevenção a úlceras por pressão se 
mostra como uma área legítima de interesse para de-
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terminar a adequação de aplicações profiláticas, já que 
elas já estão sendo usadas clinicamente em nosso país. 
Entretanto, este uso ocorre apesar da escassez de estu-
dos científicos para provar a efetividade, o que apoiaria 
a prática baseada em evidência. O filme transparente 
de poliuretano tem sido demonstrado como uma tec-
nologia importante e tem sido indicado para a preven-
ção de úlceras por pressão em pele intacta. Entretanto, 
uma busca nas bases de dados LILACS, MEDLINE, 
SciELO, PubMed e Portal de Evidencias envolvendo 
estudos clínicos com o FTP na prevenção de UP em 
calcâneo. Essa conclusão dá suporte à relevância deste 
estudo e reflete a necessidade de estudos clínicos com 
rigor metodológico e pode contribuir para a obtenção 
da prática baseada em evidências na enfermagem.

Baseado em evidências científicas insuficientes 
sobre o assunto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar 
a efetividade do filme transparente de poliuretano 
na prevenção da úlcera por pressão no calcâneo.

Métodos

O delineamento da pesquisa foi um ensaio clínico 
controlado, não-randomizado envolvendo pacien-
tes de um hospital universitário brasileiro. O estu-
do foi conduzido entre Janeiro e Junho de 2010. 
A amostragem do estudo consistiu de pacientes 
adultos hospitalizados (18 anos ou mais) em uma 
unidade de terapia intensiva adulta que atenderam 
aos seguintes critérios de inclusão: Ter sido avaliado 
pela escala de Braden e apresentar escore de risco 
elevado, risco moderado ou risco mínimo para de-
senvolvimento de UP; Ter sido avaliado até 48 ho-
ras após a internação; Possuir integridade total da 
pele de ambas as regiões calcâneas. Critérios de ex-
clusão dos participantes foram: Recusa a participar; 
alta hospitalar; morte durante o período de estudo. 

Pacientes que atenderam aos critérios de inclu-
são constituíram simultaneamente um grupo único 
a receber duas intervenções simultâneas: interven-
ção experimental e intervenção controle, mediante 
análise pareada do sítio cutâneo da região de calcâ-
neo. Para a análise dos locais, todos os calcanhares 
direitos foram usados como os locais de intervenção 
controle (recebendo intervenção baseada em dire-

trizes clínicas para a prevenção de úlcera por pres-
são), e todos os calcanhares esquerdos foram usados 
como os locais de intervenção experimental (rece-
bendo aplicação de filme transparente de poliureta-
no somada às diretrizes clínicas para a prevenção de 
úlcera por pressão).

A escolha pelo calcaneo como local de estudo foi 
justificada por estudos que analisaram a prevalência 
e incidência de Ups, já que estes locais estavam en-
tre aqueles mais sucetíveis ao desenvolvimento de 
úlcera por pressão.(12,13) A não aplicação do material 
em estudo – FTP – na região sacra decorreu do fato 
desta ser uma região ímpar e inviável de ser ana-
lisada simultaneamente num mesmo paciente no 
período destinado para a realização deste estudo. O 
filme transparente de poliuretano não foi aplicado 
em outros locais de pele mencionados na literatura 
como prováveis para desenvolver úlceras por pressão 
devido ao fato de que nós não queríamos expor uma 
área muito grande do corpo do paciente à aplicação 
do material.

Os calcanhares dos indivíduos foram avaliados 
diariamente desde o momento de admissão aos cen-
tros de terapia intensiva até qualquer surgimento 
de úlceras por pressão, alta hospitalar, afastamento 
do paciente ou morte (parâmetro final). Durante as 
avaliações o filme transparente de poliuretano so-
mente foi reposto quando necessário, em situações 
como desprendimento da pele ou uma reação loca-
lizada de pele.

Entre Novembro de 2009 e Junho de 2010, 100 
pacientes foram inscritos no estudo para um total 
de 200 locais calcâneos. Cada paciente foi avaliadao 
diariamente até o dia de afastamento do estudo, seja 
por morte, pedido para ser excluído do estudo, alta 
ou incidência de úlcera por pressão, tanto em um 
quanto em dois locais calcâneos.

O método de análise estatística usado foi o com-
parativo. Para avaliar a incidência de úlceras por 
pressão nas duas intervenções (aplicação clínica das 
diretrizes somada ao filme transparente de poliure-
tano e o uso exclusivo das diretrizes clínicas) o teste 
qui-quadrado foi usado. Para a variável primária, 
desenvolvimento de úlcera por pressão, calculamos 
o tempo livre de úlceras por pressão e o apresenta-
mos usando as curvas de Kaplan-Meiesr. Para esti-
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mar a média de tempo livre de úlceras por pressão, 
construímos intervalos de confiança de 95%. Va-
lores-P <0,05 foram considerados estatisticamente 
significantes. Para comparação da incidência de úl-
ceras por pressão usando duas intervenções simul-
tâneas, um teste binomial foi usado. Dados foram 
organizados numa planilha de Excel e analisados 
usando o programa de computador Statistica v.8.0. 
Os resultados obtidos no estudo foram expressados 
usando médias, desvios padrões, frequências e por-
centagens. Esta pesquisa recebeu aprovação do Co-
mitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
e atendeu aos padrões nacionais e internacionais de 
ética em pesquisa envolvendo seres humanos.

Resultados

O estudo incluiu 100 pacientes, o que resultou em 
200 locais de calcanhar.

Os pacientes apresentaram características de 
base idênticas para as intervenções experimental e 
controle, já que essa análise foi pareada e consistiu 
de um grupo de estudos único. A idade média dos 
participantes foi de 53,3 anos e consistiu de por-
centagens iguais de homens e mulheres (50%). A 
raça predominante foi branca (85%). Em relação a 
comorbidades, 15% eram diabéticos e 13% eram 
hipertensos. Os pacientes usaram drogas vasoativas 
e sedativas a taxas de 50% e 72%, respectivamen-
te. A escala Braden foi usada para avaliar o risco de 
pacientes desenvolverem úlceras por pressão, com 
escore de risco variando de 11 a 12 pontos.

Uma avaliação da incidência de úlceras por 
pressão nas intervenções experimental e contro-
le demonstrou que o período de monitoramento 
de pacientes durante os dias de hospitalização não 
excederam 24 dias, exceto por dois pacientes, que 
foram hospitalizados por 42 e 58 dias, respectiva-
mente, ambos por razões que não de incidência de 
úlceras por pressão.

Baseado em tais resultados, as taxas de incidência 
de úlceras por pressão foram descritas na literatura 
nacional e internacional. Para calcular a incidência, 
a duração do tempo de observação da incidência de 
novos casos deve ser especificada. O presente estudo 

utilizou-se do número de casos novos de pessoas com 
UP desenvolvidas em determinado período, em uma 
população de risco, transformado em percentual.

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos no 
estudo, baseado nos dias de monitoramento de 
pacientes. O período de acompanhamento de pa-
cientes do estudo, do momento de inscrição até o 
parâmetro final (surgimento de úlceras por pressão 
– controle, experimental ou ambos) durou em mé-
dia 24 dias. Até o 15º dia de acompanhamento, um 
número significante de pacientes (n = 18) desenvol-
veu úlceras por pressão, o que foi uma forte evidên-
cia de que a incidência de UP foi significante nesse 
período. Úlceras por pressão foram observadas em 
pacientes de ambas as intervenções no estudo, com 
a porcentagem de incidência sendo significante-
mente diferente entre elas. A quantidade de úlceras 
por pressão nas intervenções experimental, controle 
e bilateral, assim como os dias de incidência mais 
alta, foram calculados.

Resultados relacionados à presença ou ausência 
de úlceras por pressão, baseado nas intervenções 
experimental e controle, são mostradas na tabe-
la 2. Úlceras por pressão ocorreram em 32% dos 
pacientes, excluindo-se aqueles que foram removi-
dos devido a morte, pedido de afastamento ou alta 
hospitalar. Em relação aos casos com incidência de 
úlceras por pressão durante o período de monitora-
mento (n = 32), adotamos a classificação de úlcera 
bilateral, úlcera por pressão na intervenção experi-
mental e úlcera por pressão na intervenção controle. 
Usando esta classificação, testamos a hipótese nula 
de que não haveria diferença na incidência de úlce-
ras por pressão em locais recebendo a intervenção 
experimental e a intervenção controle.

Foi observado que a porcentagem de incidência 
de úlceras por pressão foi 8% bilateralmente; 6% 
ocorridos na intervenção experimental, 18% na in-
tervenção controle, para uma incidência total geral 
de 32% dos locais calcâneos. Os resultados estatís-
ticos indicam a rejeição da hipótese nula numa taxa 
de significância de 5% (p<0,001). Assim, foi inferi-
do que a distribuição de úlceras por pressão não foi 
uniforme, com uma frequência maior de casos na 
intervenção controle. Deve ser destacado que casos 
com úlceras por pressão bilaterais não fornecem in-
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Tabela 1. Avaliação da incidência de úlceras por pressão nas intervenções experimental e controle

Dia Dia de início Razão para saída Dia da saída Úlceras por pressão

Úlceras por 
pressão

Outras Intervenção experimental
n(%)

Intervenção controle
n(%)

Bilateral
n(%)

0 100 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

1 100 4 4 92 1(1,0) 3(3,0) 0(0,0)

2 92 8 5 79 1(1,1) 5(5,4) 2(2,2)

3 79 3 9 67 1(1,3) 0(0,0) 2(2,5)

4 67 2 6 59 0(0,0) 1(1,5) 1(1,5)

5 59 2 5 52 0(0,0) 1(1,7) 1(1,7)

6 52 2 5 45 0(0,0) 1(1,9) 1(1,9)

7 45 3 3 39 1(2,2) 1(2,2) 1(2,2)

8 39 2 2 35 1(2,6) 1(2,6) 0(0,0)

9 35 1 4 30 1(2,9) 0(0,0) 0(0,0)

10 30 0 2 28 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

11 28 1 2 25 0(0,0) 1(3,6) 0(0,0)

12 25 1 2 22 0(0,0) 1(4,0) 0(0,0)

13 22 1 0 21 0(0,0) 1(4,5) 0(0,0)

14 21 0 3 18 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

15 18 2 2 14 0(0,0) 2(11,1) 0(0,0)

16 14 0 4 10 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

17 10 0 3 7 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

18 7 0 2 5 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

19 5 0 1 4 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

20 4 0 0 4 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

21 4 0 0 4 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

22 4 0 1 3 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

23 3 0 1 2 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

24 2 0 0 2 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)

Legenda: Dois casos foram acompanhados por mais de 24 dias, um por 42 e outro por 58 dias; Eles abandonaram o estudo por razões que não as úlceras por pressão

Tabela 2. Comparação das intervenções experimental e controle na incidência simultânea de úlceras por pressão

Úlcera por pressão Frequência (%)

Bilateral 8(25,0)

Intervenção experimental 6(18,8)

Intervenção controle 18(56,3)

Casos totais com UP 32
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formações comparativas da intervenção experimen-
tal com a controle devido à ocorrência de ambas as 
intervenções. Assim, é possível concluir que, apesar 
do paciente poder desenvolver uma úlcera por pres-
são, a probabilidade desse evento ocorrer com a in-
tervenção controle é significantemente mais alta do 
que a probabilidade de este evento acontecer com a 
intervenção experimental.

Foi verificado que a probabilidade de incidên-
cia crescente de úlceras por pressão ocorreu com 
a intervenção controle; Uma segunda análise en-
volvendo o tempo livre de úlceras por pressão nas 
intervenções experimental e controle também se 
mostrou relevante. A figura 1 apresenta a curva cor-
respondente ao tempo sem úlceras por pressão para 
as intervenções experimental e controle. Pacientes 
afetados por úlceras por pressão foram considerados 
“casos” e pacientes que morreram, abandonaram o 
estudo voluntariamente ou tiveram alta foram re-
movidos do estudo. Pode ser visto na figura 1 que 
houve uma maior incidência de úlceras por pressão 
nos primeiros 5 dias de monitoramento e especial-
mente nas primeiras 48 horas. O tempo médio sem 
o desenvolvimento de úlceras por pressão para cal-
câneos que receberam a intervenção experimental 
foi estimado em 19,2 dias, com confiança de 95% 
entre 17,3 e 21,0 dias.

Discussão 

Como discutido, a ocorrência de úlceras por pressão 
é um tema de grande importância e é especialmente 
relevante dentro dos hospitais já que sua incidência 
leva a repercussões que geram maiores custos para 
os serviços de saúde e causam desconforto para os 
pacientes afetados por essas úlceras.(14) Um estudo 
realizado por Banks et al estimou um custo anual 
de treze milhões de dólares relacionado a úlceras 
por pressão.(15) Nos Estados Unidos, a Joint Com-
mision on the Accreditation of Healthcare Organiza-
tions (Comissão Conjunta de Credenciamento de 
Organizações de Saúde) estimou que o tratamento 
das úlceras por pressão gerou custos de aproximada-
mente de US$ 5,000 a US$ 40,000 por paciente, 
dependendo da gravidade da fase da úlcera.(15)

O presente estudo mostrou uma incidência de 
úlcera por pressão calcânea de 32% em pacientes 
internados em uma unidade de terapia intensiva 
de um hospital público, corroborando estudos an-
teriores com incidências relatadas de entre 23,1% 
e 42,4%.(2,6,16,17) Em outro estudo de pacientes que 
foram submetidos a cirurgia eletiva, os índices de 
úlceras por pressão foi de 18,1%.(17) 

Em termos de dias em que houve maior in-
cidência de úlceras por pressão, os resultados in-

Figura 1. Tempo sem úlceras por pressão em intervenção experimental e grupos controle
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dicaram uma tendência ao desenvolvimento de 
úlceras por pressão nas duas primeiras semanas de 
hospitalização, com maiores incidências ocorren-
do entre os dias 1 e 15, especialmente dentro dos 
primeiros cinco dias, com a maior incidência nas 
primeiras 48 horas. Estas conclusões foram consis-
tentes com resultados de estudo prévio.(4,5,18) Outro 
estudo mostrou que o desenvolvimento de úlce-
ras por pressão aconteceu no período entre onze e 
vinte dias de hospitalização.(19) Durante um estudo 
coorte prospectivo realizado em uma unidade de 
terapia intensiva neurocirúrgica em um hospital 
de São Paulo num período de três meses, foi obser-
vado que úlceras por pressão foram desenvolvidas 
entre os dias 1 e 12, com maior predominância en-
tre os dias 4 e 8 do pós-operatório.(20) Neste estudo 
encontramos uma associação estatisticamente rele-
vante entre a duração da internação nas unidades 
de terapia intensiva e o desenvolvimento de úlceras 
por pressão.

Estudos avaliando a incidência de úlceras por 
pressão em pacientes que receberam a aplicação do 
filme transparente de poliuretano na literatura são 
raros. Há uma desvantagem no uso do filme trans-
parente de poliuretano quando a úlcera por pressão 
apresenta infecção e exsudados.(21) Em contraste, 
outro estudo avaliou a incidência de úlceras por 
pressão em pacientes com filme transparente de po-
liuretano aplicado na região sacral.(22)

A presente pesquisa tem significância clínica 
porque ela identificou que a probabilidade de úl-
ceras por pressão ocorrerem em pacientes que não 
usam filme transparente de poliuretano é significan-
temente mais alta do que naqueles que o fazem.

Há uma necessidade de expandir recursos op-
cionais para a prevenção das úlceras por pressão 
para reduzir o desconforto e a dor causados em 
indivíduos hospitalizados assim como para baixar 
os custos com o tratamento dessas úlceras, que na 
maioria dos casos são evitáveis. Este estudo sobre 
o filme transparente de poliuretano como uma in-
tervenção para a prevenção de úlceras por pressão 
valida o atual uso clínico nas úlceras por pressão 
como um curativo secundário e é bem aceito tanto 
por profissionais quanto por pacientes recebendo 
o tratamento. Ademais, é de fácil implementação, 

exigindo apenas um profissional qualificado para 
aplicar o filme transparente de poliuretano e educar 
os pacientes sobre a duração do filme e os cuidados 
de manuseio exigidos.

Esta pesquisa aponta para fortes eficiências cien-
tíficas de que o filme transparente de poliuretano é 
efetivo para prevenir úlceras por pressão na região 
calcânea. Rejeitamos a hipótese nula de que não ha-
veria diferença na incidência das úlceras por pressão 
em locais recebendo a intervenção experimental e a 
intervenção controle. Os resultados foram também 
relevantes porque eles reforçaram a necessidade da 
conexão entre teoria e prática para a realização de 
pesquisa em enfermagem, provendo fortes evidên-
cias científicas para a prática. O filme transparente 
de poliuretano foi demonstrado como sendo uma 
intervenção tecnológica de sucesso para a prevenção 
das úlceras por pressão. Isto corrobora o atual uso 
generalizado do filme transparente de poliuretano 
na prática, já que os resultados confirmam sua efe-
tividade, especialmente como prevenção para pa-
cientes em situação crítica internados em unidades 
de terapia intensiva. Há também a necessidade de 
treinamento de enfermeiros para a pesquisa clínica 
para que eles sejam capazes de responder a pergun-
tas práticas.

Sugerimos estudos adicionais e similares usan-
do o filme transparente de poliuretano em outras 
partes do corpo, especialmente a região sacral, já 
que essa é a região com a maior incidência de 
úlceras por pressão. Para generalização através de 
diversas populações demográficas, há a necessida-
de da estratificação dos fatores de risco ser com-
parada para se obter variáveis de base similares 
entre as amostras. Deve ser destacado que este foi 
um estudo de pesquisa clínica sem precedentes 
avaliando a efetividade do filme transparente de 
poliuretano na prevenção de incidência de úlce-
ras por pressão calcâneas.

Conclusão

O filme transparente de poliuretano associado a di-
retrizes clínicas para úlceras por pressão foi efetivo 
na prevenção da úlcera por pressão no calcanhar.
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Resumo
Objetivo: Analisar a ocorrência e os fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos 
a cirurgias ortopédicas.
Métodos: Estudo transversal prospectivo com 93 pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas eletivas e 
limpas. 
Resultados: A infecção de sítio cirúrgico foi diagnosticada em 16 pacientes (17,2%). Na análise dos dados, 
após ajuste do modelo de regressão logística binária, apenas a variável tempo total de internação mostrou-se 
com relação estatisticamente significativa com a presença ou não de infecção. 
Conclusão: A ocorrência de infecção de sítio cirúrgico em cirurgia ortopédica foi mais elevada, sendo 75% 
dos casos diagnosticados após a alta hospitalar, resultado que reforça a necessidade da vigilância pós-alta. 

Abstract
Objective: To analyze the occurrence and risk factors for surgical site infection in patients undergoing 
orthopedic surgery. 
Methods: A prospective cross-sectional study with 93 patients undergoing elective and clean orthopedic 
surgery. Results: The surgical site infection was diagnosed in 16 patients (17.2%). In data analysis, after 
adjusting the binary logistic regression model, only the variable total time of hospitalization was statistically 
significant with respect to the presence or absence of infection. 
Conclusion: The occurrence of surgical site infection in orthopedic surgery was higher, with 75% of cases 
diagnosed after hospital discharge, this result reinforces the need for post-discharge surveillance.
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Introdução

A infecção relacionada à assistência à saúde é uma 
condição localizada ou sistêmica, resultante de uma 
reação adversa causada por agentes infecciosos en-
dógenos ou exógenos, e está presente ou incubada 
do momento da admissão do paciente até a sua 
saída de qualquer serviço de saúde.(1) Dentre elas 
ressalta-se a infecção de sítio cirúrgico, que ocor-
re na incisão cirúrgica ou em tecidos manipulados 
durante a operação, classificada de acordo com sua 
topografia em incisional superficial, profunda, e de 
órgão/espaço.(2) 

No Brasil, a infecção de sítio cirúrgico com-
preende entre 14% a 16% das infecções diagnosti-
cadas em pacientes hospitalizados, sendo que 93% 
dessas são sérias, chegando a invadir órgãos ou espa-
ços acessados durante o procedimento cirúrgico.(3) 

Em pacientes ortopédicos a infecção de sítio ci-
rúrgico prolonga a estadia hospitalar em média por 
duas semanas, duplica as taxas de reospitalização, e 
os custos podem aumentar em mais de 300%. Além 
disso, os pacientes podem ficar com limitações físi-
cas e reduções significativas na qualidade de vida.(4)

Em estudo multicêntrico com a participação 
de 16.291 pacientes submetidos a cirurgias orto-
pédicas, com taxa de infecção de sítio cirúrgico de 
2,23%, os resultados indicaram a idade avançada, 
tempo de internação pré-operatório, duração da ci-
rurgia, e escore ASA ≥ III como principais fatores de 
risco para ocorrência deste tipo de infecção.(5) Outra 
pesquisa, os autores acompanharam 1.073 pacientes 
em pós-operatório de cirurgias ortopédicas, e des-
ses, 58,7% desenvolveram complicações infecciosas 
pós-operatórias, infecção de sítio cirúrgico e deis-
cência. Dentre os principais fatores associados às 
complicações, alguns se mostraram mais relevantes, 
a saber: idade acima de 40 anos, duração da cirurgia 
maior que 90 minutos, escore ASA alto (≥ III), uso 
de sutura mecânica e demora para deambulação.(6) 

Em revisão de literatura, os autores indicaram 
que os principais fatores de risco para ocorrência 
de infecção em cirurgias ortopédicas são: a idade 
avançada, diabetes, tabagismo, alterações nutricio-
nais (desnutrição e obesidade), comprometimento 
imunológico, artrite reumatóide, infecção em ou-

tras partes do corpo, ser portador nasal de Sthapy-
lococcus aureus, e anemia pré e pós-operatórias.(7) 

O objetivo deste estudo é analisar a ocorrência e 
os fatores de risco para a infecção de sítio cirúrgico 
em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas.

Métodos

Estudo transversal prospectivo, o local selecionado 
para o desenvolvimento da pesquisa foi um hospital 
privado-filantrópico com 313 leitos, referência re-
gional em complexidade média e alta para popula-
ção de mais de 700 mil pessoas na cidade de Franca, 
estado de São Paulo, região sudeste do Brasil.

No estudo foram incluídos os sujeitos com ida-
de igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos, 
submetidos a cirurgias ortopédicas eletivas e clas-
sificadas como limpas (potencial de contaminação 
da ferida operatória) com implantação, ou não, de 
materiais de síntese óssea (placas e parafusos) e pró-
teses, até 30 dias após a cirurgia. Os critérios de ex-
clusão estabelecidos foram: pacientes com infecção 
ativa em outro sítio, com classificação ASA acima 
de III, óbito antes do período de acompanhamento 
estipulado e perda no seguimento ambulatorial ou 
no contato telefônico.

O tamanho amostral foi definido de acordo 
com o número de variáveis preditivas inicialmente 
delimitadas, seguindo método que preconiza en-
tre cinco a dez sujeitos para cada uma das variá-
veis preditivas integrantes do modelo de regressão 
múltipla.(8) Assim, a amostra estimada foi de 80 
pacientes, uma vez que foram oito as variáveis in-
vestigadas. A amostra inicial da pesquisa foi de 102 
sujeitos, no entanto, dois pacientes foram a óbito 
antes de apresentarem o desfecho esperado, e sete 
não foram localizados para contato telefônico, sen-
do excluídos do estudo. A amostra final foi com-
posta de 93 sujeitos.

Para a coleta de dados foi elaborado instrumen-
to composto de duas partes, sendo que na primeira 
os dados são referentes à caracterização do paciente 
e à identificação dos fatores predisponentes ao de-
senvolvimento de infecção do sítio cirúrgico. Na se-
gunda parte, os dados são relacionados aos critérios 
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diagnósticos da infecção, vigilância durante a hospi-
talização do paciente e após a sua alta. A elaboração 
do instrumento foi fundamentada em diferentes es-
tudos sobre a problemática investigada.(2,3,9,10)

O instrumento elaborado foi submetido à vali-
dação aparente e de conteúdo por três juízes (enfer-
meiros). A concordância das respostas entre os juí-
zes sobre os itens do instrumento foi acima de 80%. 
As sugestões apresentadas foram referentes à forma 
de apresentação do instrumento e inclusão de itens 
para alcance do objetivo da pesquisa, as quais foram 
acatadas pelos pesquisadores.

A coleta de dados ocorreu no perioperatório 
(pré, intra e pós-operatório), no seguimento am-
bulatorial do paciente e por contato telefônico no 
trigésimo dia após a cirurgia. Esse procedimento foi 
executado de outubro de 2011 a março de 2012.

O procedimento de coleta de dados foi realizado 
da seguinte forma:

O paciente que concordou em participar da pes-
quisa foi acompanhado desde a recepção do Centro 
Cirúrgico, sala de operação até a sua transferência 
para a sala de recuperação pós-anestésica;

A partir do primeiro dia de pós-operatório, vi-
sitas diárias foram realizadas ao paciente. As avalia-
ções prosseguiram para cada paciente até a obtenção 
do evento desfecho, ou seja, a ISC, ou até a alta 
hospitalar;

O hospital selecionado tem ambulatório de 
egressos para pacientes de ortopedia. Assim, os pa-
cientes também foram acompanhados no dia de 
retorno. Nesse momento de seguimento, a incisão 
cirúrgica foi avaliada em busca do desfecho, diag-
nosticado pelo médico do paciente;

No trigésimo dia após a cirurgia, realizou-se 
contato telefônico com o paciente para o registro 
do seu relato verbal sobre as condições gerais da in-
cisão cirúrgica, buscando evidências da ocorrência 
de infecção.

 Na análise dos dados, a amostra foi dividida em 
dois grupos: com infecção de sítio cirúrgico e sem in-
fecção, sendo utilizada a análise bivariada para análise 
dos dois grupos versus as variáveis idade, Índice de 
Massa Corporal, classificação ASA, doenças crônicas, 
uso de antibioticoprofilaxia, duração da anestesia, 
duração da cirurgia e tempo total de internação.

Para a análise bivariada dos fatores categóricos 
associados à infecção (doenças crônicas, classifica-
ção ASA e antibioticoprofilaxia), calculou-se a odds 
ratio (OR não ajustada), os respectivos intervalos 
de confiança (IC95%) e as probabilidades resultan-
tes do teste Qui-quadrado com correção de Yates 
para continuidade.

No caso dos fatores quantitativos (idade, IMC, 
duração da anestesia, duração da cirurgia e tempo 
total de internação), procederam-se os testes estatís-
ticos t de “Student” e Mann-Whitney, apresentando 
os respectivos valores médios, desvios-padrão (dp), 
intervalos de confiança (IC) para a diferença entre 
médias, valores medianos, mínimos e máximos.

Considerando as variáveis que, na análise bi-
variada, apresentaram valor de p menor que 0,25, 
para os testes de associação ou de comparação entre 
médias ou medianas com a variável resposta, ajus-
tou-se um modelo de regressão múltipla.

Após a seleção das variáveis com valores de p 
< 0,25 nas análises bivariadas (classificação ASA e 
tempo total de internação) procedeu-se ao ajuste 
do modelo de regressão logística binária, com in-
fecção categorizada em ausente (0) ou presente (1) 
como variável dependente e como co-variáveis ASA, 
codificada como variável dummy saudável ou leve 
(0) e comprometida (1) e tempo total de interna-
ção como variável quantitativa contínua. O método 
stepwise (backward) foi utilizado para a seleção das 
variáveis que permaneceram no modelo final.

Os dados foram analisados por meio do softwa-
re Statistical Package Social Sciences (SPSS), versão 
19.0 (licença número 10101111255). O nível de 
significância adotado foi α=0,05. O desenvolvi-
mento do estudo atendeu as normas nacionais e in-
ternacionais de ética em pesquisa envolvendo seres 
humanos.

Resultados

Dos 93 pacientes participantes da pesquisa, 77 
(82,8%) não apresentaram infecção de sítio cirúr-
gico e 16 (17,2%) apresentaram. A média de idade 
do grupo sem infecção foi de 42,29 anos, com idade 
mínima de 18 anos e máxima de 85 anos. No grupo 
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com infecção, a média foi de 47,31 anos, com idade 
mínima de 19 anos e máxima de 92 anos; entretan-
to, 10 pacientes (62,5%) tinham entre 18 e 48 anos, 
e essa mesma faixa etária correspondeu a 65,5% da 
amostra estudada (n=93). Em relação ao sexo, 63 
pacientes (67,7%) eram do sexo masculino, e 30 
(32,3%) do sexo feminino (32,3%). 

Na amostra estudada, o Índice de Massa Cor-
poral médio foi de 25,47 Kg/m2 (sobrepeso) com 
variação de 15,43 a 41,51 Kg/m2. A ISC foi mais 
frequente em pacientes com peso normal (18,50 a 
24,99 kg/m2), com 50% dos casos (n=8), seguida 
dos pacientes de baixo peso (< 18,49 kg/m2), com 
25% dos casos (n=4).

Em relação à classificação das condições clínicas 
dos pacientes, segundo o escore de risco cirúrgico 
da Americam Society of Anesthesiology, classifica-
ção ASA, observou-se que 68 pacientes (73,1%) fo-
ram classificados como ASA I, 22 (23,6%) ASA II 
e três (3,3%) ASA III. Dos 16 sujeitos com ISC, 10 
(62,5%) foram classificados como ASA I. 

Dos 93 pacientes investigados, 75 (80,7%) 
não apresentavam doença crônica, porém, desses, 
11 (14,6%) desenvolveram ISC. Dos 18 sujeitos 
(19,3%) com doença crônica, 16 (88,8%) tinham 
diabetes e dois eram obesos (11,1%). Desses pacien-
tes, seis (33,3 %) desenvolveram ISC.

Em relação ao uso de antibioticoprofilaxia, dos 
93 pacientes estudados, 88 (94,6%) receberam an-
tibiótico, e cinco (5,4%) não. O antimicrobiano 
foi administrado em 87 pacientes (98,8%) antes da 
incisão cirúrgica e somente em um (1,2%) após a 
realização da incisão cirúrgica. Não foi observado 
reaplicação do antibiótico em nenhum dos proce-
dimentos acompanhados. Observou-se que no gru-
po com infecção (n=16), todos os sujeitos recebe-
ram antibiotiprofilaxia. 

No tocante à duração da anestesia, a média foi 
de 103,82 minutos, com tempo mínimo de dez e 
máximo de 210 minutos, sendo que no grupo sem 
infecção a média foi de 102,53 minutos (mínimo 
– 10; máximo – 210 minutos) e no grupo com in-
fecção a média foi de 110 minutos (mínimo – 50; 
máximo – 205 minutos). 

Com relação à duração da cirurgia, 64 procedi-
mentos (68,8%) foram de porte I (procedimento 

cujo tempo de duração é de até duas horas) e 29 
procedimentos (31,2%) foram de porte II (proce-
dimento cujo tempo de duração encontra-se no 
intervalo acima de duas horas até quatro horas). 
A duração média das cirurgias foi de 1 hora e 35 
minutos. A ISC foi mais frequente nos procedi-
mentos de porte I, com 13 (81,2%), dos 16 casos 
de infecção.

Os 93 pacientes foram submetidos à diferentes ti-
pos de cirurgias ortopédicas, sendo que a osteossínte-
se de fêmur foi a mais frequente (18 procedimentos, 
19,4%), seguida da retirada de material de síntese 
(11 procedimentos,11,8%), osteossíntese de meta-
carpo (10 procedimentos, 10,8%)  e de tíbia, com 
nove procedimentos (9,7%). A ocorrência da ISC 
também foi mais frequente nos pacientes submetidos 
à osteossíntese de fêmur, com oito 8 casos (50%).

O tempo total de internação da amostra apre-
sentou média de 3,27 dias, com mínimo de um dia 
e máximo de 22 dias. A ocorrência de ISC foi maior 
nos pacientes que permaneceram internados no pe-
ríodo de um a três dias (seis casos, 37,5%), seguido 
pelos pacientes que ficaram internados pelo período 
de quatro a seis dias e de sete a nove dias (quatro 
casos cada período, 50%). 

Com relação ao momento do diagnóstico da ISC, 
dos 16 pacientes, quatro (25%) tiveram o diagnósti-
co ainda no âmbito hospitalar, ou seja, durante a sua 
internação; cinco (31,2%) foram diagnosticados por 
ocasião de seu retorno no ambulatório de egressos da 
especialidade, e, sete (43,7%) relataram o diagnósti-
co de ISC para os pesquisadores por meio de contato 
telefônico no trigésimo dia de pós-operatório. O re-
lato dos pacientes foi por meio da busca fonada, os 
quais referiram ter ocorrido complicação com o local 
da cirurgia, fato que os fizeram procurar o ambula-
tório de egressos, tendo sido diagnosticado infecção 
pelo médico e iniciado antibioticoterapia.

Na tabela 1 apresentam-se os resultados dos tes-
tes estatísticos empregados no estudo, sendo que na 
análise bivariada somente as variáveis classificação 
ASA e tempo total de internação apresentaram di-
ferença estatisticamente significante entre o grupo 
com e sem infecção, quando testado associação com 
a ISC. Após ajuste do modelo logístico, os resulta-
dos mostraram apenas a variável tempo total de in-
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Tabela 1. Distribuição dos pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas, em hospital privado-filantrópico

Variáveis
Infecção

OR IC[95%]a p-valueSim
n(%)

Não
n(%)

Doença crônica

Sim 5(27,8) 13(72,2) 2,238 [0,665;7,532] 0,329

Não 11(14,7) 64(85,3) 1 -

ASA

Comprometimento (ASA III) 2(66,7) 1(33,3) 10,857 [0,921;128,00]

Saudável ou leve (ASA I e II) 14(15,6) 76(84,4) 1 - 0,126

ABTP*

Sim 16(18,2) 72(81,2) -(c) -

Não 0(0) 5(100) - - 0,661

Média DP Média DP t IC[95%]b

Idade 47,3 24,0 42,3 17,2 0,796 [-8,2;18,3] 0,436

IMC 25,8 6,2 25,4 3,3 0,280 [-2,9;3,8] 0,783

Cirurgia** 76,9 34,9 76,2 45,1 0,059 [-23,1;24,5] 0,953

Anestesia** 110,0 42,7 102,5 48,7 0,569 [-17,4;32,3] 0,571

Internação*** Mediana 5 (Min; Max)
(2;22)

Mediana 2 (Min; Max)
(1;8)

U 271,5
-

<0,0001

Legenda: *ATBP – antibioticoprofilaxia; **duração em minutos; ***tempo total em dias; OR – Odds Ratio; IC[95%]a – Intervalo de confiança de 95% para o valor de 
Odds Ratio; IC[95%]b – Intervalo de confiança de 95% para a diferença entre médias; DP – Desvio Padrão; t –Estatística t de “Student”; U – Estatística U de Mann-
Whitney; p – probabilidade associada ao teste estatístico; (c) – não foi possível calcular o Odds Ratio

ternação, com relação estatisticamente significativa 
com presença ou não de infecção (Wald = 11,072; 
p = 0,01). O valor para o odds ratio, ajustado para 
essa variável foi igual a 1,633, maior que 1, indican-
do que um acréscimo no tempo total de internação 
aponta maior chance de infecção.

Discussão

As aplicações práticas dos resultados deste estudo 
são subsídios para os profissionais de saúde no pla-
nejamento e implementação de medidas para a pre-
venção e o controle da infecção do sítio cirúrgico.

Nesse estudo, a faixa etária com maior ocorrên-
cia de ISC foi de 18 a 48 anos, a qual é diferente 
daquela apontada na literatura como sendo a de ris-
co maior em cirurgias ortopédicas (idade superior 
a 50 anos).(11-13) Esse resultado pode ser explicado 
pelo fato de boa parte dos sujeitos da pesquisa ti-
veram como diagnóstico principal, fraturas provo-
cadas por acidentes automobilísticos com motos, e 
também quedas, sendo situações mais comuns em 
pessoas mais jovens.

Apesar do IMC de oito pacientes com infecção 
estar na categoria peso normal, quatro pacientes 
(25%) apresentavam baixo peso, dois sobrepeso 
(12,5%) e dois obesidade (12,5%). Na literatura, 
diferentes estudos apontam as alterações nutricio-
nais (desnutrição e obesidade) como fatores associa-
dos à ocorrência de ISC.(14-18)

Para análise estatística, os pacientes da pesquisa 
foram divididos em dois grupos: ASA I e II (agrupa-
dos), e ASA III. Essa variável apresentou diferença 
estatisticamente significante entre o grupo com e o 
grupo sem infecção, quando testado associação com 
a ISC, sendo que esse resultado é corroborado com 
outros estudos.(17,19,20)

A presença de doenças crônicas também foi in-
vestigada, sendo os tipos encontrados, o diabetes 
e a obesidade. Apesar dos resultados da pesquisa 
não evidenciaram associação com ISC, na litera-
tura essa variável é fator de risco para ocorrência 
de ISC.(2,11,14, 21)  

A média de duração da anestesia foi maior no 
grupo com infecção, e a ISC foi mais frequente nos 
procedimentos de porte I. As variáveis duração da 
anestesia e da cirurgia, não apresentaram diferença 



358 Acta Paul Enferm. 2013; 26(4):353-9.

Ocorrência e fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas

estatisticamente significante entre os grupos com 
e sem infecção, resultado semelhante com estudo 
dinamarquês conduzido com números de sujeitos 
próximo ao desta pesquisa.(17) No entanto, outros 
estudos apontaram que o aumento do tempo do 
procedimento anestésico cirúrgico está diretamente 
associado ao aumento de complicações pós-opera-
tórias, nas quais se inclui, além da ISC, a deiscência 
da incisão, presença de hematomas, e aumento do 
tempo de hospitalização.(6,19,22)

Para a prevenção e redução da ocorrência de 
ISC, estudos indicam que o uso de antimicrobia-
no profilático está consagrado, principalmente em 
cirurgias limpas.(11,23) Ressalta-se que na presente 
pesquisa, todos os sujeitos com ISC receberam an-
tibioticoprofilaxia.

A variável tempo total de internação apresentou 
relação estatisticamente significativa com presença 
ou não de infecção, ou seja, a ocorrência de ISC 
foi mais frequente nos pacientes que permaneceram 
internados por mais tempo. Esse resultado também 
foi evidenciado em outros estudos que investigaram 
essa relação.(15,24,25) O período longo de internação 
eleva os custos hospitalares, tanto com a estadia e 
tratamento do paciente, quanto com o diagnóstico 
e complicações.(13,15,25, 26) 

Conforme já apontado, a ocorrência de ISC foi 
de 17,2% (n=16), percentual que se mostra elevado, 
uma vez que a taxa esperada de ISC para o tipo de 
procedimento cirúrgico estudado (cirurgia limpa) é 
de 1% a 5%, de acordo com os parâmetros estabe-
lecidos pelo CDC.(2) Esse resultado também é su-
perior quando comparado com estudos conduzidos 
com pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas, 
com número maior de sujeitos(5,19,27) e ainda, de pes-
quisas com quantidade semelhante de sujeitos.(21,22)

Salienta-se que a delimitação de valores reais da 
taxa de ISC, somente é possível quando se realiza o 
acompanhamento dos pacientes, tanto no período 
de internação, quanto no segmento pós-alta, con-
forme realizado nessa pesquisa. Assim, dos pacien-
tes com ISC, 25% tiveram o diagnóstico ainda no 
âmbito hospitalar e, 75% no segmento pós-alta, 
tanto no ambulatório de egressos da especialidade, 
quanto pela busca fonada no trigésimo dia após a 
cirurgia. Esse resultado está de acordo com estudo 

nacional, o qual indicou que 15% a 77% das ISC 
manifestam-se após a alta hospitalar.(28)

A busca fonada trata-se de método barato e efe-
tivo, desde que seja realizada por pessoa qualificada 
para identificar os sinais e sintomas relatados pelo 
paciente. A vigilância pós-alta por telefone é válida 
e segura, mostrando-se como método eficiente para 
o diagnóstico de ISC.(29)

Conclusão

A ocorrência de ISC em cirurgia ortopédica foi mais 
elevada daquela preconizada na literatura para o tipo 
de procedimento cirúrgico estudado (cirurgia lim-
pa). A variável tempo total de internação mostrou-
se com relação estatisticamente significativa com a 
presença ou não de infecção. No estudo, 75% dos 
casos de infecção foram diagnosticados após a alta 
hospitalar dos pacientes, resultado que reforça a ne-
cessidade da vigilância pós-alta, e a problemática da 
subnotificação de ISC nos serviços de saúde.
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Resumo
Objetivo: Descrever/analisar o espaço geográfico dos coeficientes de incidência de dengue segundo área 
urbana da Região Norte do município de Palmas/TO, Brasil. 
Métodos: Trata-se de um estudo analítico ecológico transversal, que avalia hipóteses de relações de 
causa (variáveis socioeconômicas e ambientais) e efeito (casos confirmados de dengue) simultaneamente. 
É ecológico, pois a unidade de observação passa de indivíduos para grupos de indivíduos, onde áreas 
geográficas foram usadas como unidades de análise (epidemiologia espacial).
Resultados: Revelam que o número de casos de dengue registrados em Palmas (2011) aumentou 170% em 
relação ao ano anterior.
Conclusão: Alertarmos para uma epidemia através dos dados apresentados. Assim, sugerimos a necessidade 
de alterações nas estratégias utilizadas atualmente e aprimoramento das ações de vigilância para controlar 
o vetor Aedes aegypti, reduzindo a infestação a níveis inferiores a 1%, e consequentemente, minimizar o 
impacto da doença na saúde da população.

Abstract
Objective: To describe/analyze the geographic space of the incidence rates according to the urban area. 
Method: This was an analytical cross-sectional ecological study to evaluate hypotheses of the relationships of 
cause (socioeconomic and environmental variables) and effect (confirmed cases of dengue) simultaneously. It 
was ecological, as the observation unit passed from individuals to groups of individuals, in which geographical 
areas were used as units of analysis (spatial epidemiology).
Results: Revealed that the number of reported cases of dengue in Palmas (2011) increased 170% in 
relationship to the previous year.
Conclusion: We call attention to an epidemic through the data presented. Thus, we suggest the need for 
changes in the strategies used today and enhancement of surveillance actions to control the mosquito Aedes 
aegypti, reducing the infestation to levels below 1%, and consequently to minimize the impact of the disease 
on the health of the population. 
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Introdução

A análise espacial tem sido utilizada há muitos anos 
em ciências exatas para verificar a dispersão de con-
taminação de solo, extensão de depósitos minerais e 
a variação de características geoambientais de dados 
regionalizados.(1) Atualmente, em ciências da saúde, 
devido à reemergência de muitas doenças infeccio-
sas, bem como às freqüentes epidemias em diversas 
regiões do país, é retomada a teoria epidemiológi-
ca de John Snow, datada de 1854, que surgiu para 
explicar a contaminação ambiental e sua associação 
com a epidemia da cólera em Londres.(2,3)   

Epidemiologia geográfica, epidemiologia espa-
cial e geografia médica têm sido mencionadas na 
literatura como sinônimos “...para descreverem um 
conjunto dinâmico de teoria e métodos analíticos 
relacionados com o estudo de padrões espaciais da 
incidência e mortalidade de doenças.”(4)    

A evidente decadência dessa teoria biologicis-
ta, que tenta buscar no agente a causa de todas as 
doenças infectocontagiosas,(5) e o surgimento de 
novas teorias, dentre elas a ecológica,(6) com enfo-
que na multicausalidade, reforça a importância da 
utilização de novos procedimentos e técnicas que 
encontrem no espaço a causalidade das doenças na 
população. Se a doença é uma manifestação do in-
divíduo, a situação de saúde é uma manifestação do 
lugar. Os lugares, dentro de uma cidade ou região, 
são resultados de um acúmulo de situações históri-
cas, ambientais e sociais que promovem condições 
particulares para a produção de doenças. Uma das 
questões importantes para o diagnóstico de situa-
ções de saúde, nesse sentido, é o desenvolvimento 
de indicadores capazes de detectar e refletir condi-
ções de risco à saúde, advindos de condições am-
bientais e sociais adversas. Esses indicadores devem 
permitir a identificação dos lugares, suas relações 
com a região, bem como a relação entre a popula-
ção e seu território. É nessas relações que se desen-
volvem meios propícios para o desenvolvimento de 
doenças e também para seu controle.(7)

O novo processo saúde-doença aponta na dire-
ção da superação da dicotomia entre as chamadas 
práticas coletivas (vigilância epidemiológica e sa-
nitária) e as práticas individuais (assistência am-

bulatorial e hospitalar), por meio da incorporação 
das contribuições da nova geografia, e de análises 
geoestatísticas que apresentam uma alternativa 
para o adequado planejamento estratégico da ges-
tão pública.(8,9)

A realidade da saúde pública no Brasil e os par-
cos recursos existentes para contingenciar as ações e 
serviços assistenciais de saúde impulsionam a gestão 
pública a buscar novos métodos epidemiológicos, 
rápidos e eficazes, e que principalmente usem as 
tecnologias já existentes para uma melhor priori-
zação das ações e conseqüente resposta rápida para 
melhorar a vida da população. Diante do avanço 
da dengue no Brasil, que demonstra que as ações 
convencionais de controle aplicadas não tem efeti-
vamente reduzido a incidência de casos e dispersão 
da doença,  ou impedido a proliferação do vetor em 
ambientes urbanos, o presente trabalho propõe des-
crever metodologia geoespacial, como instrumento 
da gestão pública, para verificar a relação entre o 
Índice de Infestação Predial (IIP) e a dispersão dos 
casos de dengue na cidade de Palmas–TO. 

Métodos

O trabalho constitui-se em um estudo de valida-
ção de procedimentos metodológicos geoespa-
ciais,(10) por meio de um desenho epidemiológico 
ecológico transversal.(11,12) Como área de aplicação 
deste método, utilizou-se o perímetro urbano da 
cidade de Palmas, que está localizada no estado de 
Tocantins (Figura 1), situando-se geograficamente 
nas proximidades do encontro de coordenadas 10º 
25’ S e 48º 10’ W. 

A cidade é formada por 179 quadras, distribuí-
das em seis grandes áreas: noroeste (20 quadras-AR-
NOS), nordeste (36 quadras-ARNES), sudeste (45 
quadras – ARSES), sudoeste (35 quadras-ARSOS), 
Palmasul 1 (24 quadras) e Palmasul 2 (19 quadras) 
- além das áreas verdes (AV), áreas setoriais regionais 
(ASR), áreas comerciais (AC), áreas públicas muni-
cipais (APM) e áreas estaduais (AE). 

Os locais selecionados para a análise espacial dos 
dados foram distribuídos em todas as quadras re-
sidenciais, comerciais, APM, AV e AE, totalizando 
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Figura 1. Localização da cidade de Palmas – TO

273 centróides, segundo mapa de zoneamento,(13) 
conforme a fi gura 2.

As coordenadas geográfi cas das 273 quadras fo-
ram catalogadas e associadas ao número de casos de 
dengue e índice de infestação predial (IIP). Primei-
ramente foi realizado a aquisição dos dados, em que 
um grupo de indivíduos foram georeferenciados de 
acordo com a sorologia positiva da dengue, basea-
dos nos casos notifi cados pelo Sistema de Informa-
ção de Agravos Notifi cados (SINAN); número de 
focos de Aedes aegypti por domicílio pelo Sistema de 
Informação de Febre Amarela e Dengue (SISFAD); 

Figura 2. Delimitação geográfi ca da área de estudo, descrevendo os centróides das áreas estudadas

e coordenadas geográfi cas pelo Sistema de Informa-
ção Geográfi ca -SIG – Palmas. 

Para a classifi cação de risco no espaço geográfi co 
foi utilizada a mediana (11 casos) como parâmetro 
de corte do número de casos de dengue e IIP.(9) Fo-
ram estabelecidas três classifi cações de risco: baixa 
incidência – 0 a 10 casos; média incidência – 11 a 
30 casos e alta incidência – mais de 30 casos. 

Para modelagem espacial, foi utilizado o méto-
do(14) Krigeagem (KI), em que os dados estratifi ca-
dos por área possibilitaram a geração de mapas de 
probabilidade de ocorrência de casos, de índice de 
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infestação predial e a associação de ambos no espaço 
geográfico. Cada quadra selecionada na amostra foi 
georeferenciada no centro de seu respectivo domi-
cílio, utilizando-se o mapa resultante da restituição 
aerofotogramétrica da área de estudo na escala de 
1:2000.(8) Foram construídos semivariogramas ex-
perimentais direcionais das variáveis pesquisadas, 
assumindo ponto de corte pela mediana. Em toda 
a área de estudo, a probabilidade da ocorrência da 
dengue foi estimada em uma malha regular, conten-
do células com 1000m de lado e um raio de busca 
isotrópico de 8000m, para a avaliação do risco de 
dengue em um local não amostrado.(7)

As distribuições de dados amostrais foram defi-
nidas com seus respectivos valores de corte zk, k = 1, 
...k. A codificação foi processada para cada valor de 
corte, gerando um conjunto amostral de dados por 
indicação i(u,zk) do tipo:

i(x;zk) =
1, se z(x) ≤ zk

0, se z(x) > zk
{

Como parâmetro para o ponto de corte, utili-
zou-se a estimativa da mediana, pois, o valor de z 
que minimiza E[ L(e (u) ], quando L(e (u)) é o 
modulo de (e (u), que é a mediana da distribuição 
q0.5 (x),  definida por:

q 0.5 (u ) =  F-1 (u;0.5| (n))

A mediana foi inferida aplicando-se a função 
de ajuste da distribuição sobre os valores de corte, 
com probabilidades acumuladas vizinhas ao valor 
0.5. Foi utilizado o SURFER 8.0, onde os dados 
de centróide em coordenadas Universal Transversal 
Mercator (UTM) X,Y, seguidos dos atributos (Z) 
em matriz 0 – 1, para a geração de grades de inter-
polação e isovalores, as quais foram inseridas em um 
GIS (Global Information System).(15)

Para a geração do Mapa de Probabilidade de 
Ocorrência (MPO) da dengue e de focos de Aedes 
aegypti, foi realizada a plotagem dos planos de in-
formações vetorial. Quanto ao Mapa combinado 
de MPO da dengue e dos focos de Aedes aegypti 
utilizou-se a grade de dados previamente ortoreti-
ficados, realizando a interpolação bilinear de dados 

múltiplos, gerando uma nova grade de dados, onde 
foram plotadas informações vetoriais.

Utilizou-se como GIS, o programa Global Ma-
pper 11, em que associaram-se  os isovalores à co-
loração gradativa, que foi diferenciada conforme a 
grade. Na primeira grade, referente aos casos de den-
gue, atribuiu-se a variação colorimétrica de amarelo 
para vermelho. Na segunda associação, referente aos 
focos de vetores, atribuiu-se a variação de amarelo 
para azul. Realizou-se a variação colorimétrica entre 
as grades para melhor se evidenciar as correlações.

Finalizou-se o trabalho com a interpolação bili-
near das grades, gerando por overlay a base para o 
mapa de combinação. Esta operação de overlay, de-
fendida por Paranhos Filho,(16) consiste em uma so-
breposição de diferentes planos de trabalho que per-
mite evidenciar e caracterizar as modificações ocorri-
das em um determinado local. Esta técnica pode ser 
utilizada para a comparação de dados de diferentes 
variáveis, como foi utilizado no presente estudo.

O produto final dos mapas foi gerado em pro-
jeção Universal Transversal Mercator (UTM), zona 
-22(54° W – 48° W – Hemisfério Sul), Datum South 
American 1969 (Brasil), Meridiano Central 51° W. 

O desenvolvimento do estudo atendeu às nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Os casos de dengue em 2010 notificados em Palmas 
geraram o mapa de probabilidade de ocorrência, re-
presentado na figura 3. 

Excetuando-se partes da ARSOS e das ARNES, 
existe uma anizotropiano(9) sentido sudeste-noroes-
te: se traçarmos uma reta naquela direção, veremos 
uma maior concentração da doença, mostrando, 
assim, a tendência de risco de casos em Palmas. Os 
pontos de maior concentração localizam-se nas AR-
NOS, ARSES e há um maior deslocamento na re-
gião Palmas Sul 1 e 2.

A figura 4 consiste no produto referente à dispo-
sição dos focos do vetor da dengue (IIP).

Os Índices de Infestação Predial da cidade de 
Palmas em 2010, apresentados na figura 4 mos-
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Figura 3. Mapa de casos de dengue

Figura 4. Mapa de disposição de focos de Aedes aegypti

tram a probabilidade de ocorrência de focos de 
Aedes aegypti. Nota-se que os focos possuem uma 
distribuição heterogênea, ou seja, com vários 
pontos isolados no espaço. Outro fato detectado 

foi que as localidades de maior risco estão situa-
das próximas às áreas verdes, comerciais e nas re-
giões residenciais mais centrais das ARSES e das 
ARNOS. 
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Para verificar a relação entre as duas variáveis e 
observar se tinham relação, por meio da interpola-
ção bilinear gerou-se um overlay (Figura 5) para a 
confecção de um produto final.

Figura 5. Sobreposição (overlay) de dados quanto aos casos de 
dengue, infestação predial e malha urbana, gerando o mapa de 
combinação da ocorrência da dengue e infestação

Como produto final (Figura 6), obtiveram-se 
as informações do mapa com o cruzamento das 
duas grades, onde foi possível observações de cor-
relação espaciais.

Na figura 6, foi possivel observar áreas de inter-
secção entre quadras com alta incidência de dengue 
e alto risco de infestação predial. Notou-se que a 
ocorrência dos casos de dengue não necessariamen-
te está associada aos focos vetoriais, podendo estes 
estarem em áreas mais afastadas, não urbanas. Ob-
servou-se, ainda, que a dengue e sua transmissão 
vetorial não está somente associada à disposição dos 
focos, mas a alguma outra variável.

Figura 6. Mapa combinado entre casos de dengue e focos de 
Aedes aegypti

Discussão

É inegável que existam limitações do método aqui 
apresentado pelo trabalho, primeiro pela extensão 
territorial (escala geográfica) proposta, bem como 
pela irregularidade da malha de amostragem, que 
geram dados espaciais por estimativas apresentan-
do extrapolações de resíduo.  Quanto à utilização 
de dados secundários sobre incidência e IIP, sabe-se 
que existem sub-notificações e sub-registros rela-
tados por pesquisadores e órgãos governamentais. 
Porém, o propósito do trabalho é utilizar o método 
como instrumento para a gestão pública, e para tal, 
necessita-se adequar as realidades regionais e as difi-
culdades técnicas operacionais existentes no sistema 
público brasileiro. 

Os resultados apresentados no estudo mostram 
que o georreferenciamento espacial pode ser utiliza-
do como uma ferramenta na identificação de áreas 
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com risco de transmissão da Dengue ou de outras 
endemias e que pode ser uma ferramenta importan-
te a ser utilizada por gestores públicos. No presente 
estudo, os resultados apresentados mostraram que o 
georreferenciamento espacial pode ser usado como 
ferramenta para identificação de áreas em risco de 
transmissão de dengue ou outras doenças endêmi-
cas, e pode ser uma importante ferramenta a ser 
usada por gestores públicos. No presente estudo, foi 
possível identificar quadras com diferentes riscos de 
transmissão considerando, inclusive, áreas que roti-
neiramente não são levadas em conta por ocasião do 
planejamento do emprego de ações de controle, por 
se considerar que áreas verdes ou as comerciais não 
representam risco de transmissão da doença. Por-
tanto, esse novo olhar sobre as referidas áreas pode 
auxiliar na tomada de decisão levando-se em conta 
a estratificação por graus de risco o que seguramen-
te contribuirá no planejamento de medidas e nas 
aplicações de ações de controle reduzindo custos e o 
tempo de resposta no caso de epidemias.

Druck(17) et al, em seu trabalho Análise espacial 
de dados geográficos, fazem referência à epidemiolo-
gia e levantam, entre outros questionamentos, se as 
endemias formariam um padrão geoespacial e colo-
cam-no como uma parte da análise espacial de da-
dos geográficos.

Para o uso eficaz da interpolação de dados e 
uma melhor análise espacial, fez-se o uso do GIS 
e interpolação das informações. Segundo Jacob & 
Young,(18) trabalhos nesta linha estão se tornando 
cada vez mais freqüentes, em função da variabili-
dade de softwares e dos métodos disponíveis. Esta 
interpolação, a ser trabalhada, segundo Câmara & 
Medeiros,(13) permite a estimativa do valor de áreas 
onde não haja a informação, onde, partindo-se da 
distribuição espacial dos dados amostrados, ocor-
re a conversão pontual, em informação contínua, 
gerando padrões espaciais vetoriais que podem ser 
associados a outras entidades gráficas.

Visando a interpolação primária, estabeleceu-se o 
uso do método da Krigeagem, que, de acordo com 
Landim,(1) gera estimativas não tendenciosas e com 
o mínimo de variância, possibilitando estimar valo-
res tendo como matriz de inserção uma binária 0 e 
1 orientada por valores acima ou abaixo do nível de 

corte, estabelecendo-se a variável pela função j = 0 
ou 1.

A modelagem neste método segundo Druck  et 
al,(17) aplica-se pela função:

Z(x) = ∑bj j + e(x)
p

j = 1

Nesta situação E{Z(x)} = ∑bj j

p

j = 1

, onde βj, é um 
 
conjunto de parâmetros deconhecidos e j, um con-
junto de funções básicas. Estes passos fundamen-
tam a elaboração de modelo, para que se obtenha 
um produto que permita-nos realizar a análise final.

Analisar dados espaciais em epidemiologia, 
basicamente, consiste em utilizar ferramentas no 
sentido de responder questões acerca da distribui-
ção de casos de doença. Tem como objetivos en-
tender se a distribuição dos casos de uma doença 
é puramente aleatória ou se estabelece um padrão 
de variação; se existe associação com algum po-
tencial fator de risco; se depende de características 
da população exposta; e por último se depende de 
fatores sócio-ambientais. Os métodos epidemioló-
gicos geoespaciais utilizados para o controle des-
tas doenças tem se aprimorado a cada dia, porém 
com resultados pouco expressivos. Geralmente, 
utilizam-se métodos estatísticos para estabelecer 
correlação entre fatores de risco,(19) métodos que 
geram grupos que podem estabelecer associações 
no espaço.(5,12,18) Porém, indubitavelmente existem 
limitações operacionais, principalmente devido à 
grande diversidade locoregional e territorialização 
das cidades, impossibilitando, por vezes a forma-
ção de agrupamentos, ou se os mesmos existirem, 
apresentarem pouca correlação, dificultando assim 
a análise geográfica. Buscando sanar estas dificul-
dades, o presente estudo, apresenta uma proposta 
metodológica baseada em combinação de mapas 
previamente construídos por métodos estatísticos 
cientificamente comprovados, a Krigeagem indi-
cativa de duas variáveis.(12) Sturaro e Landim(14) 

propuseram este método para duas variáveis em 
conjunto e por pressuporem que os dois eventos 
fossem independentes, aplicaram a regra multipli-
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cativa de probabilidades para eventos independen-
tes, ou seja:

P (X 1 ≥ vc)  P(X 2 ≥ vc ) =
valor combinado de 

probabilidades,

onde vc, representa os valores de corte de interes-
se para cada variável. O resultado fornecido é um 
mapa combinado mostrando as probabilidades de 
ocorrência dos dois eventos simultaneamente.

Neste estudo, apenas duas variáveis foram utili-
zadas, porém a metodologia pode ser aplicada a di-
versas variáveis e ou fatores de risco para a dengue. 
O emprego da Krigeagem indicativa, com conota-
ção multivariada, consiste em uma alternativa para 
modelagem simultânea de diversas variáveis com 
propósitos de análise epidemiológicas, fornecendo 
um método viável para estimar incertezas referentes 
à distribuições de diversas variáveis regionalizadas.(10)

Com o propósito de melhorar a visualização 
da correlação espacial entre as variáveis estudadas, 
construiu-se um overley dos mapas de probabili-
dade de risco. Os resultados (Figura 4) mostram 
que os focos não estavam presentes apenas em áre-
as domiciliares e, o mais importante, que o maior 
risco de infestação predial encontrou-se nas áreas 
verdes, comerciais e pouco habitadas. Estes dados 
contrariam relatos de Bezerra,(19) (2007) como ain-
da desmistificam o padrão de risco estabelecido por 
órgãos governamentais,(20)  que padronizam a amos-
tragem para o estabelecimento de riscos por meio 
dos índices de infestação predial – especialmente, 
em imóveis domiciliares. Este método inovador de 
análise espacial para definição de áreas prioritárias 
poderá ser utilizado pelos órgãos competentes, para 
se estabelecer um melhor planejamento das ações de 
controle vetorial. 

Outro ponto de análise descrito pelo método 
foi o de considerar que as ações sanitárias de con-
trole devem ser estabelecidas por áreas de risco, e 
não apenas pelo índice de infestação predial, o que, 
atualmente, é realizado pelas secretarias estaduais e 
municipais de saúde em todo Brasil. 

A visualização do mapa combinado (Figura 6) 
resulta na conclusão de que a ocorrência de casos 
no espaço é inversamente proporcional ao número 
de focos, ou seja, onde há casos não existem focos, 

e onde há focos não existem casos. Tal fato resulta 
na ausência de correlação espacial na área estuda-
da, incidência de casos de dengue e a incidência de 
focos na maioria das áreas investigadas. Barcello et 
al., (2005) contraria essa hipótese em seu trabalho, 
quando verificam que a eliminação de focos dimi-
nui o número de casos, alegando existir uma “pre-
sença simultânea do vetor e de casos de dengue”.(21)

Os resultados apresentados geram uma nova vi-
são dos padrões de risco para a doença, em que a 
literatura(21) afirma existir correlação direta de risco 
da dengue associada aos altos índices de infestação 
predial. Diversas suposições e tentativas de expli-
cação podem surgir com o objetivo de justificar os 
resultados. Entre elas, a grande oscilação dos cria-
douros, como a capacidade de migração flutuante 
nas áreas comerciais, já que os trabalhadores passam 
a maior parte do dia em seus locais de trabalho e, 
em Palmas, comprovadamente, as áreas comerciais 
apresentam maior risco de transmissão do que as 
residenciais. Resultados como esses devem ser valo-
rizados e estudados com afinco pelos órgãos públi-
cos de saúde, para estabelecimento de prioridades e 
melhorar o planejamento das ações de controle da 
enfermidade.

Recomenda-se que o estudo, ao ser aplicado 
para estudos ecológicos objetivando melhor gestão 
pública, deve conter o máximo de variáveis possí-
veis, para que se possam obter resultados mais deta-
lhados, abordandonão somente a área que demanda 
por atuação, mas direcionando a atuação que deve 
ser aplicada.

Conclusão

Conclui-se que, com o uso do método abordado nes-
te trabalho, pode-se melhor estabelecer diretrizes de 
atuação, e direcionamento de esforços em áreas es-
pecificas, desta forma, obtendo menor tempo de res-
posta a epidemias, melhorando a qualidade de vida 
da população e reduzindo custos com remediação.
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Resumo
Objetivo: Analisar a percepção de graduandos em enfermagem sobre a estratégia de simulação no processo 
de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento da competência avaliação de risco para úlcera por pressão.
Métodos: Estudo descritivo com análise qualitativa, desenvolvido com 29 estudantes de enfermagem do 
último ano do curso. Os dados foram coletados durante debriefing por grupo focal, após cenário de simulação 
e analisado pela técnica de Bardin, originando cinco categorias e respectivas unidades de registro temáticas.
Resultados: A estratégia foi capaz de resgatar o raciocínio operativo dos graduandos durante a execução do 
cenário de simulação (ação), desenvolvimento de pensamento crítico-reflexivo sobre a competência, identificação 
de lacunas de aprendizagem, promoção da satisfação aos estudantes e melhoria da autoimagem profissional.
Conclusão: A estratégia de simulação desenvolve a competência avaliação de risco para úlcera por pressão 
em todas as suas dimensões: saberes (conhecimento), fazeres (habilidades) e querer-agir, saber-agir e poder-
agir (atitudes).

Abstract
Objective: To analyze the perception of undergraduate nursing students on simulation strategies in the 
teaching-learning process for developing competence in risk assessment for pressure ulcers.
Methods: Descriptive study with qualitative analysis done with 29 final-year undergraduate nursing students. 
Data were collected during debriefing by focus group after the simulation scenario and were then analyzed by 
Bardin’s technique, resulting in five categories and their respective thematic register units.
Results: The strategy facilitated reasoning of the undergraduate students during the simulation scenario 
(action), developing students’ critical thinking about competence, identifying learning gaps, promoting 
satisfaction among the students, and improving professional self-image.
Conclusion: The simulation strategy develops the competence in risk assessment for pressure ulcers in all 
their dimensions: knowing (knowledge); knowing-doing (skills); and wanting to act, knowing-acting, and ability 
to act (attitudes).
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Introdução

A estratégia de ensino por simulação clínica em En-
fermagem e Saúde promove desenvolvimento de 
competências com segurança e qualidade. A com-
petência é resultado da combinação entre conheci-
mentos (saberes), habilidades (saberes-fazer) e atitu-
des (querer, saber e poder-agir).(1)

O conhecimento sobre prevenção e tratamento 
de úlceras por pressão é considerado conteúdo bási-
co para a formação do enfermeiro.(2) O controle do 
agravo é indicador de qualidade em saúde, exigindo 
o exercício cotidiano da competência avaliação de 
risco para úlceras por pressão.

A simulação é planejada para reproduzir ambien-
tes clínicos a ser vivenciados pelos estudantes.(3) O 
Modelo de Simulação NLN/Jeffries estabelece cinco 
componentes conceituais da estratégia e suas respecti-
vas variáveis: facilitadores (experiência clínica, demo-
grafia), participantes (programa, nível e idade),práticas 
educativas (aprendizagem ativa, feedback, colaboração, 
expectativas), características do desenho da simulação 
(objetivos,fidelidade,suporte ao estudante e debriefing) 
e resultados da simulação (conhecimentos, desempe-
nho/habilidades, satisfação e pensamento crítico).(3,4)

A variável debriefing é essencial em todo tipo de 
simulação, incluindo baixa, moderada e alta fide-
lidade, ocorre após o cenário, estabelecendo ponte 
entre teoria e prática. O objetivo final é promover 
pensamento reflexivo e auxiliar os estudantes na 
transferência de competências do ambiente simula-
do para o cuidado ao paciente.(5)

O desenvolvimento do pensamento crítico-re-
flexivo tem sido focalizado desde a elaboração de 
manuais descrevendo fases do debriefing, organiza-
ção e condutas do professor durante a experiência 
pós-cenário,(6) a revisão de literatura destacando ori-
gem, objetivos, elementos estruturais, modelos de 
condução e papel do professor. Trata-se do “coração 
e a alma” da simulação.(7) O papel do professor é 
de “detetive cognitivo”, comparando a abordagem a 
inquéritos da área da advocacia.(8)

Pesquisadores sugerem que são necessários mais 
estudos para fornecer evidências que demonstrem a 
integração de reflexão guiada à estratégia de simula-
ção, ou à experiência clínica.(3,9)

O pensamento reflexivo de Dewey pode ser 
aplicado ao debriefing. A abordagem consta de cinco 
fases visando problema/solução: sugestão (como foi 
identificado o problema e resolução imediata), inte-
lectualização (definição do problema real da situa-
ção), formulação de hipótese (cálculo da solução ao 
problema identificado), raciocínio (solução aplicada 
e sua comprovação, provocação do exame mental 
da ideia de solução, ponderação e refinamento) e 
hipótese (hipótese de resolução testada).(10)

A simulação oferece experiências baseadas em 
princípios da aprendizagem experimental embasada 
por conduta reflexiva. O debriefing representa a eta-
pa de reflexão em que os estudantes são estimulados 
a desenvolver novos conhecimentos, percepções e 
representações mentais para orientar futuros julga-
mentos clínicos, a partir da ação realizada durante o 
cenário de simulação.(11)

O propósito deste estudo foi analisar a percep-
ção dos estudantes sobre a estratégia de simulação 
no processo de ensino-aprendizagem para o desen-
volvimento da competência avaliação de risco para 
úlcera por pressão.

Métodos

Estudo descritivo com análise qualitativa, realiza-
do no Laboratório de Simulação de Práticas Clíni-
cas em Enfermagem e Saúde da Universidade Fe-
deral do Piauí, cidade de Teresina, região nordeste 
do Brasil.

Participaram do estudo 29 estudantes do último 
ano do curso de graduação em enfermagem, único 
critério de inclusão, de duas instituições de ensino 
superior pública e duas privadas.

Os procedimentos para a coleta de dados ocor-
reram durante o debriefing, após aula sobre a com-
petência para avaliação de risco para úlcera por 
pressão e cenário de simulação clínica. As atividades 
de ensino desenvolvidas foram norteadas pelas reco-
mendações internacionais para prevenção de úlcera 
por pressão, a partir das quais foi selecionado e ela-
borado o conjunto de conhecimentos, habilidades 
e atitudes necessários ao exercício da competência 
mencionada. No cenário foi utilizado o simulador 
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adulto de alta fidelidade, SimMan®, versão 3.2, da 
Laerdal, operado por software.

Os estudantes foram distribuídos, por sorteio, 
em sete grupos denominados por letras de A a G. A 
coleta de dados, cronometradas em 30 minutos, foi 
realizada pela técnica de grupo focal com questões 
semiestruturadas. Cada estudante recebeu um códi-
go de identificação, denominado por letra e núme-
ros de E1 a E29.

Os dados foram analisados pela técnica de aná-
lise de conteúdo de Bardin. As entrevistas transcri-
tas foram recortadas pela contagem de frequência 
simples de palavras, sinônimos e radicais por meio 
do recurso “localizar (ctrl + L) do Microsoft Word 
2010”. A palavra com mais repetições foi “paciente” 
(113). Para efeito da definição das categorias e uni-
dades de registro temáticas, grupos de palavras cor-

respondentes à codificação do texto bruto em torno 
de “paciente” foram relacionadas.

O material foi submetido a análise temática do 
núcleo de sentido, gerando cinco categorias e suas res-
pectivas unidades de registro e contexto (quadro 1), 
resultantes da agregação dos dados, na medida em que 
se constituíam mensagens que refletissem o objetivo 
e a questão da pesquisa. As unidades de registro fo-
ram definidas pelas frequências das palavras que sig-
nificassem temas da mensagem, conforme a categoria. 
As unidades de contexto foram recortadas por frases 
e/ou parágrafos que correspondessem ao segmento da 
mensagem para a compreensão exata das unidades de 
registro geradas para cada categoria.

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Quadro 1. Categorias, unidades de registro e contexto resultantes da agregação dos dados

Categoria 1 - Descrição do problema percebido no caso clínico

Unidades de registro Unidades contextuais

Condições clínicas do paciente Destacam-se as falas do Grupo B (17,2%) “Paciente transferido de hospital de urgência, pós-operatório de 
laminectomia em T7 [...] não estava sentindo as pernas e tinha uma úlcera em estágio I na região sacral, 
ansioso [...] por causa da história de parente com úlcera [...]esposa preocupada”. No grupo F (13,8%) foi 
necessária a ajuda de todo o grupo para descrever o caso clínico

Relações enfermeiro/paciente/família Foram destacadas as preocupações dos estudantes subjacentes ao caso em 51,72% das falas “[...]esposa 
aflita [...] ficamos meio perdidos: atenção para o acompanhante e paciente [...] era um paciente que não é 
paciente [...]” (E3-E5, E8, E10, E14, E15, E17, E19, E22-E26)

Categoria 2 - Percepção imediata sobre o exercício da competência

Unidades de registro Unidades contextuais

Fatores de risco Os estudantes destacaram problema identificado imediatamente, após a leitura do caso “paciente 
dependente [...] sem mobilidade, restrito [...] acamado” (E1-E29). O grupo C, D e G (31,0%) destacaram 
fatores subjacentes à imobilidade (44,8%) “local do sítio cirúrgico” e “posicionamento”

Abordagem, registro e recursos 
disponíveis

Foram destacadas as dificuldades identificadas de imediato. Nos grupos D, F e G (41,3%), “faltavam 
registros de enfermagem do outro serviço”. Nos grupos F e G (20,6%) “tínhamos que fazer os registros de 
enfermagem”

Categoria 3 - Situações/problemas identificados: intelectualização e soluções

Unidades de registro Unidades contextuais

Problemas identificados Quanto à identificação de problemas, após contato com o contexto do cenário, 65,5% mantiveram a 
imobilidade como foco “paciente não tinha movimento nos membros inferiores [...] acamado [...] a paresia 
[...] imobilidade” (E1-E8, E10, E11, E14-E17, E24, E26, E28, E29). Identificaram-se problemas subjacentes: 
lesão, peso, acompanhante, UPP

Continua...
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Problemas priorizados Os estudantes apontaram o problema que efetivamente atuaram. Grupo A “foi priorizada a acompanhante 
e mobilidade do paciente”. Grupo C “atuamos bem mais tentando acalmar a esposa do que avaliando o 
paciente”. Grupo E e G “a acompanhante [...] passar informações, orientações [...]sobre a úlcera por pressão 
e o que causa. Grupo B e D “a visualização das escaras, exame físico geral, avaliação da pele [...]”. Grupo G 
“local da úlcera”

Soluções Discorreram sobre as condutas adotadas. No grupo A (17,2%), “a mobilidade [...] explicamos que seria 
em bloco [...]”. Grupo B (17,2%), “o que mais fizemos foi avaliar a pele [...]”. Grupos C, E, F, (37,9%) 
convergiram para a ação de acalmar a acompanhante. O melhor êxito foi demonstrado pelo grupo F 
(13,8%). Os grupos D e G (27,5%) concentraram-se em movimentar o paciente “achei bastante difícil [...] é 
um movimento que a gente vai fazendo por partes, em bloco [...] a gente foi e virou de uma vez”

Categoria 4 - Ponderação e refinamento da aprendizagem

Unidades de registro Unidades contextuais

Abordagem estruturada Questionados quanto ao que fariam diferente, todos descreveram aspectos estruturais de cuidado. Destaca-
se o Grupo F “primeiro seguiríamos uma ordem lógica [...] avaliaria de acordo com a escala [...] elaboraria 
plano de cuidados, ensinava como fazer os cuidados; a partir de uma avaliação completa do paciente, 
[...] coleta dos dados necessários, depois [...] orientar a acompanhante [...] deveríamos ter feito o exame 
baseado na escala de úlcera que tinha porque ia dar um direcionamento para o nosso exame [...] a gente 
não seguiu essa lógica”

Gerenciamento do
cuidado

Todos os estudantes avaliaram falha na organização e liderança. Grupo C, “[...] a enfermeira chefe deveria 
ter delegado para a enfermeira assistente, a recém-admitida e uma acadêmica [...] exame físico do paciente 
e ao mesmo tempo admissão; a outra enfermeira recém-admitida para conversar com a acompanhante 
[...] enquanto se avaliava a úlcera, a enfermeira chefe estava se inteirando da história do paciente para 
realmente pensar em um plano de cuidados de enfermagem”. Destaca-se que nenhum líder foi capaz de 
organizar o cuidado

Categoria 5 - percepções e atitudes diante da situação clínica

Unidades de registro Unidades contextuais

Grau de satisfação e impressões A experiência foi considerada positiva: “foi uma experiência excelente, vamos procurar melhorar, organizar a 
assistência, as ações, repensar [...] estamos com muita falha; aqui dá pra errar [...] tem que ter organização 
e planejamento [...] um aprendizado [...] uma experiência nova que faz a gente pensar nossas ações [...] 
identificar o que poderia ter feito e não fez [...] é como se estivéssemos no hospital [...] foi muito bom vivenciar, 
sentimos realidade [...]” (E1–E29). Três estudantes manifestaram receio por estarem sendo avaliados.
Destacam-se as falas de E12 “eu posso dizer que em 22 anos como técnica de enfermagem [...] as 
práticas, a vida profissional, enfrentar diversas situações e aprender como fazer, mas a gente não sabe 
porquê fazer [...] Mas hoje [...] Eu não tenho nem palavras, foi um crescimento, nunca vivenciei nada igual”. 
E, do grupo G, “porque na realidade de nossas práticas quando não lembramos como é o procedimento, 
recorremos à professora ou enfermeiro. Você não recorre a si mesmo [...] aqui tínhamos que pensar mesmo 
colocar tudo nas etapas [...] tinha que pensar”

Autorregulação Foi avaliado o exercício da competência durante o cenário. Para conhecimentos e habilidades destacam-se 
“(E25) tínhamos o conhecimento, mas exige ter habilidade para fazer”,(E19) “temos que ter em mente uma 
assistência esquematizada [...]”, (E22) “não adianta você ter o conhecimento e não fazer,acaba passando 
aquela imagem do profissional que sai e o paciente pensa ‘essa não sabe de nada’[...]por isso que é 
importante a Sistematização da Assistência de Enfermagem”, (E24, E13) “estamos no oitavo período, teria 
que ter tido mais habilidade e postura”, (E14) “acho que a questão da abordagem estruturada, tanto falado 
na aula”
Quanto a atitudes (E4, E5, E22), “[...] não conseguimos fazer os conhecimentos-habilidades-atitudes, [...] o 
saber-fazer e o saber-agir [...], pouca atitude”, (E10) “nossas atitudes foram desencontradas, não tivemos”, 
(E16) “existiu atitude [...] não foi como deveríamos fazer”, (E9) “[...] faltou iniciativa”, (E29, E10, E28) “não 
soubemos utilizar os recursos do cenário”

Discussão

Os limites dos resultados desse estudo estão relacio-
nados a baixa capacidade de generalização do mé-
todo qualitativo. Além disso, embora precedidos de 

aula e cenário de simulação sobre o tema, os estu-
dantes oriundos de diferentes instituições de ensino 
com diferenças curriculares.

A contribuição deste estudo é a análise sobre o 
processo de ensino-aprendizagem por ação-reflexão 

Continuação
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favorecido pela estratégia de simulação na formação 
de enfermeiros. O debriefing envolveu feedback ime-
diato, resultando na construção de conhecimentos, 
habilidades e atitudes da competência foco, suge-
rindo efeitos para a práxis clínica na prevenção de 
úlcera por pressão.

As duas primeiras categorias mostraram o po-
tencial do debriefing quanto a sugestões imediatas 
para a resolução do problema, despertando conhe-
cimentos, habilidades e atitudes necessários à ação.  

A aparente desorganização do pensamento, após 
a execução do cenário de simulação, é razoável. Os 
participantes gradativamente emergem da expe-
riência simulada para a realidade, impelidos pela 
responsabilidade de descrever a ação concreta que 
atuaram,(6) favorecendo exploração da capacidade 
operativa do estudante, desde que promova comu-
nicação livre. O sucesso dessa etapa é a identificação 
de lacunas de aprendizagem pelos próprios estudan-
tes, cabendo ao professor o papel de mediador ante 
aos objetivos educacionais planejados.

Os pontos subjacentes representaram a pronti-
dão para aprender diante da experiência, que sur-
gem na narrativa dos estudantes para reconstruir o 
que aconteceu.(6) Essa reflexão aberta permite aos es-
tudantes iniciar o processo de traduzir a experiência 
em conhecimento explícito.(5)

Após a descrição do caso clínico, os estudantes ex-
pressaram os problemas identificados, imediatamente, 
pela consciência da situação-problema vivenciada. Tra-
ta-se da significação imediata do problema. Esse signi-
ficado é comunicado, expresso, clarificado e validado, 
à medida que os sujeitos raciocinam a respeito dos ob-
jetos percebidos. Ao experimentar situação nova, ocor-
re adição/mudança acumulada de significados com 
maior ou menor impacto, conforme o potencial que 
represente para o sujeito.(10)

Os estudantes expressaram consciência dian-
te do problema percebido, formulando ideia 
imediata de solução. À medida que essa idéia foi 
frustrada, o pensamento tornou-se reflexivo. Esse 
problema imediato direciona condutas, à medida 
que vai sendo contextualizado. Quanto mais ca-
pacidade combinatória de saberes, saberes-fazer e 
atitudes o profissional reunir para resolução mais 
competência demonstra.(1)

Infere-se, que os problemas imediatos em torno 
dos fatores de risco, buscados no caso clínico, e as 
soluções cogitadas pelos estudantes foram induzi-
dos pelos conteúdos da aula sobre avaliação de risco 
para úlceras por pressão. Ao lerem o caso, tiveram 
ideias preconcebidas de atuação voltadas para o ele-
mento mais óbvio da tarefa: identificação de fatores 
de risco.

O cenário, propositalmente, não apresentava 
registros de enfermagem no prontuário. Tratava-se 
de uma pista sobre a necessidade de inserir a ava-
liação de risco, na sistematização da assistência de 
enfermagem. Todos os recursos foram disponibili-
zados para realização de abordagem estruturada ao 
paciente, conforme recomendações internacionais 
amplamente aceitas no Brasil. Assim, quanto mais 
realista e complexo for o cenário mais frustrante é a 
ideia de solução inicial.

A terceira categoria representou os conhecimen-
tos, habilidades e atitudes, executados durante o ce-
nário. Na fase analítica do debriefing, os estudantes 
avaliaram sistematicamente suas condutas e compa-
raram com a situação real.(6)

Os estudantes não aplicaram os pressupostos 
das políticas e práticas de avaliação de risco para úl-
cera por pressão, embora cursando o último ano de 
enfermagem. As práticas recomendadas integram a 
abordagem estruturada ao paciente, seja pela utili-
zação de uma escala de avaliação, seja durante a sis-
tematização da assistência de enfermagem.

Os componentes de competência profissional 
são formados por: conhecimentos (saberes teóricos, 
do meio e procedimentais), habilidades (saber-fa-
zer formalizado, empírico, cognitivo e relacional), 
atitudes (querer, saber e poder-agir).(1) A avaliação 
de risco para úlcera por pressão exige abordagem 
mais atenta ao longo da formação curricular pois, 
durante a ação, predominaram saberes teóricos. Os 
saberes do meio, procedimentais, o exercício de ha-
bilidades e atitudes foram insuficientes.

A experiência de simulação é promissora para o 
desenvolvimento da competência pretendida, pois 
ao relatarem o que teriam feito diferente no de-
briefing, os estudantes demonstraram conhecer as 
recomendações internacionais, com mudanças no 
nível de conhecimento de teóricos a procedimen-
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tais, favorecendo habilidades e atitudes, em situa-
ções clínicas semelhantes.

A estratégia conduz à rigorosidade metódica 
do pensamento, resultando em pensar certo e fazer 
certo. As discussões sobre os saberes, saberes-fazer e 
agir, ante um conteúdo, exige ambiente de ensino 
que favoreça reflexão crítica sobre a prática.(12) O su-
cesso do debriefing é verificado na medida em que os 
estudantes são honestos na apreciação das próprias 
falhas. É ideal para despertar o pensamento reflexi-
vo resultando em um acordo com as questões clíni-
cas encontradas durante todo o evento simulado.(7,8)

Durante a ação, os estudantes apontaram que 
não obtiveram êxito na organização do cuidado, 
evidenciando que os conteúdos da aula, atuação no 
cenário e o feedback do debriefing possibilitaram as 
relações entre teoria e prática, resultando na ressig-
nificação das recomendações e de elementos geren-
ciais para a prestação de cuidados.

O ambiente de simulação proporciona o auto-
conceito de si mesmo, como capazes de executar 
as funções pretendidas. Assim, quanto melhor for 
a mediação orientada pelo professor, durante o de-
briefing, mais a estratégia favorecerá experiências 
necessárias para atuar na segurança dos pacientes.

As habilidades para promover o engajamento 
de estudantes em um processo reflexivo podem ser 
aprendidas. Então, professores são desafiados a plane-
jar estratégias de aprendizagem que permitam explo-
rar, reconhecer e conectar novas aprendizagens, a par-
tir de situações vivenciadas por meio da simulação.(13)

Na categoria cinco destacaram-se satisfação e 
entusiasmo com a experiência, revelando efeitos da 
estratégia para o desenvolvimento de competências, 
inclusive em estudantes com receio ao se sentirem 
avaliados. Expressaram, ainda, percepção quanto: 
imersão, realismo da estratégia, feedback imediato e 
a possibilidade de transferência para a prática.

Estudos semelhantes utilizando simulação 
avançada apresentaram resultado em satisfação, 
entusiasmo e desenvolvimento da autoconfiança 
dos estudantes, reforço de aspectos da prática com 
pacientes reais, por debriefing reflexivo, eficácia na 
melhoria da autopercepção, da confiança e com-
petência de estudantes em cuidados intensivos, 
reconhecimento de pontos fortes e capacidade de 

contribuir para o cuidado com base em seu nível 
de educação em enfermagem.(14-17)

As reflexões dos estudantes, em sua maioria, são 
mais profundas e significativas para a prática clínica, 
pois o pensamento reflexivo sobre os cenários con-
tinua dias e semanas para além da experiência real 
de simulação.(18)

Em aspectos de conhecimentos e habilidades, 
demonstraram clareza quanto aos saberes teóricos. 
No entanto, nas reflexões de suas condutas durante 
o cenário reconheceram carência na sistematização 
de saberes procedimentais, habilidades formaliza-
das, empíricas e cognitivas.

As percepções diante do componente atitude se 
focaram em situações de não-ação dos estudantes. Evi-
denciou-se tomada de consciência quanto à eficácia, 
valorização e agilidade de condutas recomendadas para 
o exercício da competência capazes de fortalecer a aten-
ção integral aos pacientes, promovendo a autoimagem 
profissional, como propulsora de atitudes fundamen-
tadas em conhecimentos e habilidades. Quanto mais 
experiências clínica e de simulação os estudantes vi-
venciam maiores são as chances de melhorar a confian-
ça diante da situação clínica proposta.(16)

Conclusão

A estratégia de simulação possibilita o desenvolvimen-
to da competência avaliação de risco para úlcera por 
pressão, promovendo autoimagem positiva, articula-
ção de conhecimentos e habilidades, resultando em 
atitudes convictas e seguras ao profissional enfermeiro.
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Resumo
Objetivo: Verificar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre eventos adversos em pacientes em centro 
cirúrgico, apontar possíveis causas, identificar de quem é a responsabilidade pelos mesmos e necessidade 
de notificação
Métodos: Pesquisa descritiva realizada por meio de questionário com dez afirmativas sobre causas para a 
ocorrência de eventos adversos e quatro cenários, conduzida com 31 profissionais de enfermagem do centro 
cirúrgico de um hospital privado.
Resultados: As causas mais freqüentes foram a rotina na programação de procedimentos eletivos 
e comunicação ineficaz entre a equipe de enfermagem e médica. Todos os cenários foram identificados 
como eventos adversos e com necessidade de notificação. A segurança do paciente não é vista como 
responsabilidade de toda a equipe multiprofissional.
Conclusão: A enfermagem deve defender os interesses dos pacientes, conhecer os riscos inerentes ao 
processo cirúrgico e alertar os integrantes da equipe sobre os possíveis problemas que possam ocorrer.

Abstract
Objective: Verify the knowledge of the nursing team about adverse effects in patients at the surgical center, 
point out possible causes, identify whose is the responsibility for these causes and verify the need of notification.
Methods: Descriptive research performed by questionnaire with ten statements about causes for the 
occurrence of adverse effects and four settings, carried out with 31 nursing professionals from the surgical 
center of a private hospital.
Results: The most frequent causes have been routine in programming elective procedures and inefficient 
communication between medical and nursing teams. All settings have been identified as adverse events with 
a necessity to be notified. The patient’s safety is not seen as a responsibility of the entire professional team.
Conclusion: Nurses must defend the patient’s interests, know the risks inherent to the surgical process and 
warn team members about possible problems that may come up.
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Introdução

A segurança do paciente é a ausência de danos desne-
cessários ou potenciais para o paciente, associada aos 
cuidados de saúde. Os eventos adversos são incidentes 
que ocorrem durante a prestação do cuidado à saúde 
e que resultam em dano ao paciente, dano este que 
pode ser físico, social e psicológico, incluindo lesão, so-
frimento, incapacidade ou morte.(1) Os eventos adver-
sos associados aos procedimentos cirúrgicos merecem 
atenção especial, pois o centro cirúrgico é o local em 
que eles ocorrem com maior frequência dentro de um 
hospital e que podem ser evitados em cerca de 43%.(2,3)

Esses eventos são exemplificados porinfecções 
do sítio cirúrgico, realização de procedimentos em 
lado errado do corpo, posicionamento cirúrgico 
inadequado, problemas no ato anestésico, adminis-
tração incorreta de medicamentos. Elesaumentam 
o tempo de permanência no hospital e o risco de 
óbito,além de elevar o custo da internação.(3-5)

Estima-se que sejam realizadas no mundo cerca 
de 240 milhões de cirurgias ao ano e que haverá um 
aumento da incidência de enfermidades cirúrgicas na 
próxima década, representadas pordoenças cardiovas-
culares, traumas ecâncer,associadas à maior expectati-
va de vida da população. Pressupõe-se, também, que 
haja em torno de 3 a 16% de complicações cirúrgicas, 
resultando em 7milhões de situações incapacitantes e 
com índices de mortalidade entre 0,4 a 0,8%.(6)

A Organização Mundial da Saúde, devido à gra-
vidade e à dimensão do problema, orienta padrões 
que devem ser aplicados nas instituições de saúde 
paramelhorar a segurança do cuidado cirúrgico. 
Recomenda-se a adoção de uma lista de verifica-
ção (checklist) em três momentos: antes da indução 
anestésica, antes da incisão cutânea e antes da saída 
do paciente da sala decirurgia.(6)

O sucesso do tratamento cirúrgico depende da 
assistência prestada de maneira integral e individua-
lizada, específica em todos os momentos do período 
perioperatório, a qual inclui as etapas de pré-ope-
ratório, transoperatório e pós-operatório, afim de 
propiciar ao paciente uma recuperação mais eficaz 
e rápida, ou seja, uma assistência de qualidade.(7) A 
qualidade e a segurança do paciente é de responsa-
bilidade de todos os profissionais, inclusive da equi-

pe de enfermagem, que tem papel fundamental na 
prevenção da ocorrência de eventos adversos.

O objetivo deste trabalho foi verificar o conhe-
cimento da equipe de enfermagem sobre eventos 
adversos cirúrgicos, apontar as possíveis causas para 
sua ocorrência, identificar de quem é a responsabili-
dade e se há necessidade de notificação aos respon-
sáveis pela unidade.

Métodos

Estudo transversal e descritivo, desenvolvido em cen-
tro cirúrgico de um hospital privado da cidade de São 
Paulo (SP), no mês de abril de 2010. Compuseram a 
amostra os profissionais de enfermagem que atuavam 
na unidade, constituindo uma equipe de 40 pessoas, 
sendo8enfermeiros, 17 técnicos de enfermagem e 15 
auxiliares de enfermagem. Foram excluídos os profis-
sionais em cargo de chefia, uma vez que não tinham 
atuação direta dentro da sala operatória.

Os dados foram coletados por meio de um ro-
teiro estruturado, elaborado para esse fim e validado 
por três juízes especialistas na área. O instrumen-
to de pesquisa continha três partes: (1) perguntas 
para caracterização da equipe; (2) afirmativas que 
representavam eventuais causas para a ocorrência 
de eventos adversos cirúrgicos, para que o nível de 
concordância fosse pontuado por meio da Escala 
de Likert; e (3) análise de cenários, com situações 
da prática assistencial no ambiente cirúrgico, para 
identificar se elas eram eventos adversos, de quem 
era a responsabilidade pela situação e se havia neces-
sidade de notificação aos responsáveis pela unidade. 

Os dados foram analisados por técnicas de esta-
tística descritiva e apresentados em números absolu-
tos e relativos, sob a forma de tabelas.

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Foram distribuídos 40 questionários e retornaram 
31 (77,5%). A amostra foi representada por técni-
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cos de enfermagem (67,7%), enfermeiros (22,6%) 
e auxiliares de enfermagem (9,7%). O maior con-
tingente (58,0%) tinha de 2a 6anos de formação e 
6,5% eram recém-formados.

Verifica-se, como causa muito frequente para a 
ocorrência de eventos adversos cirúrgicos, a “rotina na 
programação de procedimentos eletivos” (35,5%), se-
guida da afirmativa de que “o membro da equipe de 
enfermagem está sobrecarregado ou é distraído por 
outros pacientes, colegas de trabalho ou ocorrências 
na unidade”, a “passagem de plantão é feita de forma 
desatenta” e a “falta de comunicação entre o membro 
da equipe de enfermagem e da equipe médica”, repre-
sentando 32,2% da opinião dos colaboradores (Tabela 
1). No entanto,quando essas situaçõessão somadas à 
opinião dos que acreditam ser causa frequente, há um 
aumento no percentual de respostas (67,8%, 45,1%, 
54,8%e 58,1%, respectivamente), alertando para o 
fato de que o ato rotineiro no cotidiano de trabalho 
dos profissionaisem procedimentos eletivose os pro-
blemas de comunicação entre os profissionais são for-
tes razões para os eventos adversos ocorrem.

Observou-se um número expressivo de respos-
tas em que as razões apresentadas são consideradas 
como pouco frequentes e sem frequência, que ao se-
rem somadas, são representadas por “não conferência 
da identificação do paciente com o aviso cirúrgico 
e quadro cirúrgico” (80,6%); “não conferência dos 
materiais e equipamentos utilizados no procedimen-
to” (80,7%), “represálias da equipe médica ao alertar 

possíveis problemas” (71%), ou “omissão da equipe 
em virtude da falta de autonomia do líder” (71%).

Todos os cenários descritos foram considera-
dos como eventos adversos (Tabela 2). Assim, 29 
(96,7%) pessoas entenderam que a não conferên-
cia das compressas em cirurgias abertas se configura 
como um evento, da mesma forma que 25 (92,6%) 
responderam positivamente à situação a respeito 
da não aplicação de medidas preventivas para o 
tromboembolismo. Verificou-se que 15 (55,6%) 
profissionais classificaram a não adequação da sala 
conforme a lateralidade do procedimento cirúrgico 
como um evento adverso, assim como o descarte 
de uma peça cirúrgica por 26 (92,9%) profissionais.

Em todos os cenários, foi apontado que a situação 
deveria ser notificada aos responsáveis da unidade. En-
tretanto, chama a atenção de fato de que o percentual 
para a notificação não é equivalente ao que o grupo en-
tende como sendo um evento adverso. Verifica-se que 
a quase totalidade das pessoas que tenham entendido 
como evento adverso a não contagem de compressas 
(7,2%)acredita que tal fato não deva ser notificado. 
A situação se repete em relação à utilização de medi-
das preventivas para o tromboembolismo (24,0%) e à 
readequação da sala conforme a lateralidade do pro-
cedimento (44,0%). Apenas no último cenário, rela-
cionado ao não encaminhamento da peça para estudo 
anatomopatológico, todos os respondentes entende-
ram que a situação deve ser notificada, embora 7,1% 
pessoas acreditam não se tratar de um evento adverso.

Tabela 1. Afirmativas quanto às razões para a ocorrência de eventos adversos cirúrgicos

Afirmativas
Muito 

frequente
n(%)

Causa 
frequente

n(%)

Pouco 
frequente

n(%)

Sem 
frequência

n(%)

A enfermagem não confere a identificação do paciente com o aviso cirúrgico e quadro cirúrgico 4(12,9) 2(6,5) 12(38,7) 13(41,9)

O membro da equipe de enfermagem está sobrecarregado ou é distraído por outros pacientes, 
colegas de trabalho ou ocorrências na unidade

10( 32,2) 4(12,9) 14(45,2) 3(9,70)

Não há marcação do local da cirurgia 8(25,9) 6(19,3) 11(35,5) 6(19,3)

Não há conferência dos materiais e equipamentos cirúrgicos a serem utilizados no procedimento - 6(19,3) 14(45,2) 11(35,5)

A passagem de plantão é feita de forma desatenta 10(32,2) 7(22,6) 8(25,9) 6(19,3)

Rotina na programação de procedimentos eletivos 11(35,5) 10(32,3) 4(12,9) 6(19,3)

O membro da equipe de enfermagem sofre represálias de algum membro da equipe médica 
devido a sua conduta em alertar possíveis problemas

6(19,3) 3(9,7) 13(42,0) 9(19,0)

O membro da equipe de enfermagem omite-se em seu ambiente de trabalho, devido à falta de 
autonomia de seu líder

6(19,3) 3(9,7) 13(42,0) 9(19,0)

Paciente chega à sala operatória munido de exames complementares de outro paciente 2(6,5) 12(38,7) 10(32,2) 7(22,6)

Há falta de comunicação entre o membro da equipe de enfermagem e equipe médica 10(32,2) 8(25,9) 6(19,3) 7(22,6)
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Tabela 2. Cenários sobre eventos adversos cirúrgicos

Cenários
Sim
n(%)

Não
n(%)

Um procedimento de videolaparoscopia abdominal foi convertido em cirurgia aberta. A contagem de compressas não foi 
realizada no início do procedimento e ao término não houve conferência das mesmas

É um evento adverso? 29(96,7) 1(3,3)

Deve ser notificado?
A responsabilidade é da equipe

26(92,8) 2(7,2)

Médica
Enfermagem
Mutidisciplinar

11(35,5) 20(64,5)

17(54,8) 14(45,2)

3(9,7) 28(90,3)

Uma mulher com 68 anos, fumante, foi submetida a uma cirurgia eletiva de grande porte. Não foram colocadas meias 
antitrombolíticas e nem se fez uso de massageador de membros inferiores, como medidas preventivas de tromboembolismo

É um evento adverso? 25(92,6) 2(7,4)

Deve ser notificado?
A responsabilidade é da equipe

19(76,0) 6(24,0)

Médica
Enfermagem
Mutidisciplinar

11(36,7) 19(63,3)

12(40,0) 18(60,0)

7(23,3) 23(76,7)

Em um dia cirúrgico, foram agendadas duas artroscopias de joelho. A sala estava montada para a primeira cirurgia, que 
seria em joelho direito, com os equipamentos posicionados do lado esquerdo. Porém, o paciente que foi chamado em 
primeiro lugar deveria realizar artroscopia em joelho esquerdo. A equipe médica insistiu em realizar o procedimento, 
alegando que não havia necessidade de reorganizar a sala

É um evento adverso? 15(55,6) 12(44,4)

Deve ser notificado?
A responsabilidade é da equipe

14(56,0) 11(44,0)

Médica
Enfermagem
Mutidisciplinar

11(45,8) 13(54,2)

7(29,2) 17(70,8)

6(25,0) 18(75,0)

Um senhor de 78 anos foi submetido a uma colectomia em virtude de um câncer de reto. Ao ser retirada a peça cirúrgica, 
o circulante de sala perguntou ao instrumentador sobre seu destino, sendo-lhe informado que deveria ser descartada. Três 
dias depois, o cirurgião solicita o laudo da anatomia patológica dessa peça

É um evento adverso? 26(92,9) 2(7,1)

Deve ser notificado?
A responsabilidade é da equipe

26(100,0) -

Médica
Enfermagem
Mutidisciplinar

14(50,0) 14(50,0)

9(32,1) 19(67,9)

5(17,9) 23(82,1)

O cenário referente àreadequação da sala para 
o procedimento de artroscopia evidenciou uma po-
larização de quase 50% versus 50% sobre se é um 
evento adverso e se o mesmo deve ser notificado.

Quanto à responsabilidade sobre as situações des-
critas nos cenários, verificou-se que ora recaem sobre 
a equipe de enfermagem (em dois cenários) ora sobre 
a equipe média (dois cenários). Grande parte dos pes-
quisados acredita que a colocação de medidas de pre-
venção para tromboembolismo (40,0%) e a contagem 
de compressas (54,8%) seja um papel específico da 
equipe de enfermagem. Por outro lado, a adequação 
da sala e o encaminhamento de peças para anatomia 

patológica são entendidas como atribuição da equipe 
médica (45,8 e 50,0%, respectivamente).

Os achados da tabela revelaram que, para todos os 
cenários, um percentual menor de respostasjulgou que 
todos da equipe multidisciplinar seriam responsáveis 
pelos atos de segurança em um centro cirúrgico.

Discussão

A assistência de enfermagem em centro cirúrgico é 
realizada por enfermeiros, técnicos e auxiliares -estes 
dois, sob supervisão do primeiro.(7) A equipe observa-
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da neste estudo foi constituída por profissionais com 
tempo de formação relativamente pequeno e pouco 
tempo de trabalho na instituição, o que pode trazer 
preocupação frente aos aspectos de segurança. Talfa-
to requer atenção das lideranças para implementação 
de programas de educação permanente, no sentido 
de subsidiar o desenvolvimento de competências no 
atendimento específico e individualizado aos pacien-
tes cirúrgicos, prevenção de acidentes egerenciamen-
to dos riscos, considerando as especificidades da área, 
tanto pelo número de especialidades, como pelas ca-
racterísticas das equipes médicas.(3,5)

A pesquisa contribuiu na identificação de causas 
dos eventos adversos cirúrgicos, sendo a de maior 
percentual a “rotina na programação de procedi-
mentos eletivos”. O atendimento a pacientes com 
cirurgias eletivas e conhecidas é, de certo modo, mais 
tranquilo em um centro cirúrgico, diferentemente 
das situações de emergências que, juntamente de 
agendamentos de última hora, uso de equipamen-
tos não usuais para a realização de cirurgias, pressão 
em relação ao tempo para o início ou finalização 
do procedimento, são apontadas como causas para 
a ocorrência de eventos adversos.(5) Já existe uma 
preocupação das instituições em ter um ambiente 
e um sistema de atendimento ao paciente cirúrgi-
cobaseado em preceitos filosóficos e estruturais,de 
modo a oferecer as melhores condições de trabalho 
possíveis e afim de que os resultados ao paciente não 
sejam comprometidos.(8) Portanto, mesmo em con-
texto rotineiro, deve-se ter elevado nível de atenção, 
pois tal fato pode representar maior flexibilização 
no seguimento de regras, desencadeando eventos 
que colocam em risco a segurança do paciente.

Este estudo mostrou “que a falta de comunica-
ção entre o membro da equipe de enfermagem e 
equipe médica” é uma forte razão para a ocorrência 
de eventos adversos, sugerindo que o bom cuidado 
à saúde é dependente de uma comunicação acurada 
e eficaz entre os profissionais.(3) A importância des-
se achado é confirmada com os dados do relatório 
de eventos de um programa americano de acredi-
tação,em que foram registrados 843 eventos e, na 
análise de causaraiz, os problemas de comunicação 
foram apontados em 533 (63,2%) ocorrências.(9) A 
unidade de centro cirúrgicoconfigura-se como um 

ambiente de estresse, com elevado número de inter-
rupções e, dentre os aspectos que podem contribuir 
para uma comunicação ineficaz, é quando a equi-
pe médica apresenta um comportamento arrogante 
ehostil junto aos profissionais.(3,7) Por conseguinte, 
não é incomum que a equipe de enfermagem se sin-
ta intimidada e omita alertas importantes que pode-
riam prevenir problemas ao paciente, por temer so-
frer represálias ou retaliações.(7,10) Como alternativa 
para o enfrentamento do problema, a enfermagem 
deve implementar protocolos assistenciais, como o 
checklist de cirurgia segura, além de utilizar ferra-
mentas para a comunicação eficaz, envolvendo a 
equipe multidisciplinar.(4,8-10)

As afirmativas que apresentaram maior percen-
tual de pouco frequente ou sem frequência estão re-
lacionadas a não haver problemas com a conferência 
de materiais e equipamentos, e com a conferência 
da identificação do paciente. Elas sugerem um ama-
durecimento da instituição para a implantação de 
medidas que previnam a ocorrência de eventos ad-
versos. Por isso, a gestão da unidade deve estar en-
volvida em prever e prover os recursos necessários 
para seu funcionamento, além de atender às deman-
das do serviço com menor desgaste dos trabalhado-
res. A falta de organização do serviço é um aspecto 
que está relacionado a eventos adversos.(8)

As afirmativas que tratam da autonomia do líder 
propiciando segurança à equipe e ausência de repre-
sálias quandose alerta para as questões de segurança, 
indica um apoderamento da equipe de enfermagem 
para tratar as questões de segurança do paciente no 
ambiente cirúrgico. Os enfermeiros devem refletir 
sobre sua atuação dentro dos centros cirúrgicos, 
com vistas a realizarem um movimento de mudança 
na estrutura organizacional, para buscar avanços e 
conquistas para a profissão,e propondo novos pa-
péis nessa área de trabalho.(7)

Embora o estudo tenha mostrado que todos os 
cenários possam ser considerados eventos adversos 
e que devam ser notificados, há situações que ainda 
não são claras para a equipe, principalmente em se 
tratando de quase-falhas, como é o contexto apre-
sentado na adequação da sala para conformidade da 
lateralidade no ato operatório. Quase-falha é o inci-
dente que não atingiu o paciente, mas a recorrência 
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pode acarretar grande chance de uma consequência 
adversa grave ao paciente.(1) Desse modo, monitorar 
quase-falhas cirúrgicas permite a revisão dos proces-
sos assistenciais e apromoção de medidas que tra-
gam segurança para o ato operatório.

Os achados evidenciam uma visão fragmentada 
sobre a segurança do paciente nesse ambiente, sendo 
vista como responsabilidade de uma categoria profis-
sional (ou equipe médica ou equipe de enfermagem). 
Se, por um lado, as afirmativas apontaram para certo 
apoderamento da equipe de enfermagem, os cená-
rios, por outro, revelaram que a responsabilidade pela 
segurança não é compartilhada igualmente por todas 
as equipes. A implantação de políticas bem delinea-
das relacionadas aos procedimentos de segurança e 
a contínua lembrança dos códigos de condutas dos 
profissionais podem propiciar melhor entendimento 
sobre a cultura de segurança nesse setor.(9,10)

Os limites deste estudo estão relacionados ao 
delineamento transversal, que não permite o estabe-
lecimento e relações de causa e efeito. Os resultados 
limitam-se à amostra investigada, não permitindo 
generalizações à população de profissionais que 
atuam na área cirúrgica.

Conclusão

A equipe de enfermagem pesquisada tem conhe-
cimento sobre o que são os eventos adversos ci-
rúrgicos e as possíveis causas para sua ocorrência. 
Os cenários analisados evidenciaram o entendi-
mento das situações apresentadas como eventos 
adversos cirúrgicos e a importância de sua noti-
ficação. Verificou-se deficiência no conhecimento 
do que seja a quase-falha no ambiente cirúrgico 
e, também, de que há entendimentos diferentes 

de quem é a responsabilidade quando os eventos 
adversos cirúrgicos ocorrem.
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Resumo
Objetivo: Compreender como ocorre a resolutividade do problema de saúde do filho na visão de pais e 
cuidadores, a partir dos atributos da atenção primária à saúde.
Métodos: Pesquisa qualitativa com abordagem hermenêutico-dialética, envolvendo 16 cuidadores de crianças 
menores de um ano, atendidas em serviços de pronto atendimento.
Resultados: Falta de acesso, ausência de vínculo e coordenação, privação do cuidado integral contribui para 
não resolutividade, levando a busca por soluções alternativas para resolver os problemas de saúde das crianças. 
Conclusão: Na apreensão do estudo observa-se que os serviços de atenção primária não se mostram 
resolutivos diante dos problemas de saúde das crianças, visto que, os atributos essenciais para efetividade 
nesse ponto de atenção não estiveram presentes.

Abstract
Objective: Understand how the health problems of a child are solved in the perspective of parents and 
caregivers, based on the attributes of primary health care.
Methods: Qualitative study using a hermeneutic-dialectic approach involving 16 caregivers of children younger 
than one year old, assisted at an emergency unit.
Results: Lack of access, absence of bonding and coordination, and comprehensive care deprivation contribute 
to the lack of resolvability, leading to a search for alternatives to solve the health problems of children.
Conclusion: As observed, primary health care services demonstrate no problem-solving capacity in children’s 
health problems, as the essential attributes for the effectiveness of such care were not present. 
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Introdução

Estratégias governamentais implementadas por 
políticas públicas de saúde à criança possibilitam 
reduzir causas que levam ao adoecimento infan-
til, aliadas a ações de distribuição de renda que 
potencializam as políticas assistenciais.(1,2) Este 
cenário pode ser demonstrado, por exemplo, pe-
los resultados nos índices de Mortalidade Infantil 
alcançados, visto que na época do Brasil colonial, 
a mortalidade infantil atingia 700/1000 nascidos 
vivos, atualmente o país mostra um índice de 
16/1000 nascidos vivos.(3)

A mortalidade no período neonatal permanece ele-
vada, pois 60% de mortes precoces poderiam ser evita-
das pelo acesso em tempo adequado a serviços de saúde 
de qualidade e resolutivos.(1,2) Esse panorama mostra à 
existência de políticas de saúde voltadas a saúde infan-
til e disponibilização de serviços da Atenção Primária 
à Saúde às famílias e suas crianças, no entanto, não há 
repercussão intensa na redução da morbimortalidade 
por causas evitáveis. A falta de ações preventivas e de 
promoção da saúde faz com que a morbimortalidade 
evitável continue acontecendo, associadas à vulnerabi-
lidade da atenção primária à saúde.(4)

Um sistema de saúde resolutivo é entendido 
como resposta social às necessidades de saúde.  

Define-se resolutividade como capacidade de so-
lucionar problemas de saúde de pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social e biológica, como a 
criança, independente da complexidade ou nível 
de atenção.(5) Esta capacidade deve estar norteada 
pela atenção primária à saúde, apreendida pelo 
seguimento à seus atributos, quais sejam, acesso, 
longitudinalidade, integralidade e coordenação, 
somados a atributos complementares, família, 
comunidade e cultura.(6)

Resolver os problemas de saúde das crianças 
nestas dimensões significa que as ações devem dire-
cionar-se ao contexto amplo de saúde, conduzidas 
pelo cuidado integral, pelo seguimento de elemen-
tos essenciais, como: movimento, interação, alteri-
dade, plasticidade, projeto, desejo, temporalidade, 
não-causalidade e responsabilidade.(7)

O objetivo deste estudo foi compreender como 
ocorre a resolutividade do problema de saúde do fi-

lho na visão de pais e cuidadores, a partir dos atri-
butos da Atenção Básica.

Métodos

Estudo qualitativo ancorado no referencial metodo-
lógico da hermenêutica-dialética. A hermenêutica 
parte da experiência concreta do encontro ou alteri-
dade, não se limita a uma repetição lógica do método 
tradicional do pensar, busca ampliar horizontes do 
pensamento pela compreensão e interpretação.(8) A 
dialética emerge como proposta para discutir pers-
pectivas de resolutividade no adoecer da criança.

A população do estudo foi constituída por 
crianças menores de um ano e suas famílias aten-
didas nas Unidades de Pronto Atendimento da 
cidade de Cascavel, estado do Paraná, região sul 
do Brasil em 2010. Selecionou-se aleatoriamente 
16 sujeitos residentes na área urbana do municí-
pio. Estes foram contatados por telefone e, em 
seguida, receberam visita domiciliar para realiza-
ção da entrevista. A coleta de dados documen-
tal foi nos setores de arquivo das unidade pronto 
atendimento e as entrevistas nas residências das 
famílias, no período de março a maio de 2012.

Por se tratar de pesquisa de abordagem quali-
tativa, a soma das entrevistas não foi relevante para 
a proposta metodológica, mesmo fazendo parte da 
práxis compreensiva. Quando os resultados passaram 
a gerar constructo e responder aos questionamentos 
iniciais, concluiu-se a coleta de dados.(9) Três técnicas 
de coleta foram utilizadas: inquérito domiciliar; ma-
pas falantes; entrevista semiestruturada.(10)

A construção dos resultados seguiu três pas-
sos, a saber: leituras das entrevistas transcritas 
buscando familiarizar-se com o texto e identifi-
car significados; identificação de conexões sig-
nificativas, compondo a leitura interpretativa; 
interpretação do todo, efetuando-se reflexão da 
leitura inicial perpassando a leitura interpreta-
tiva, obtendo a compreensão ampla dos dados, 
descrevendo temas e subtemas para discussão, a 
qual foi balizada nos referenciais dos atributos da 
Atenção Primária a Saúde(6) e elementos do cui-
dado integral.(7,8)
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O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Emergiram no tema resolutividade à saúde da crian-
ça subseções que demonstram dificuldades e impe-
dimentos para resolver os problemas de saúde das 
crianças, descritos a seguir.

Falta de acesso, ausência de vínculo e 
coordenação dos serviços de saúde con-
tribuindo para a não resolutividade

Apesar das transformações no pensar saúde 
atualmente, acrescida aos avanços tecnológicos, 
muitas pessoas ainda encontram dificuldades no 
acesso aos serviços para resolver os problemas de 
saúde de suas crianças.

“[...] para começar fazer o tratamento, é muito 
complicado. Que nem meu neto [...] tinha adenoi-
de e fez a cirurgia, só que levou um ano e três meses 
para conseguir a cirurgia” (sujeito 10).

Somado ao acesso, os serviços de Atenção Pri-
mária a Saúde devem apresentar como ferramenta 
essencial para o cuidado o acolhimento. Na ausên-
cia do acolhimento, dificilmente se estabelecerá vín-
culo entre profissionais e familiares.

“[...] tem horas que as meninas [recepcionistas] 
[...] atendem bem, tem hora que não. Tem hora que 
se você for pedir alguma coisa já levantam para as 
dez” [refere-se ao atendimento agressivo] (sujeito 8).

O desinteresse e não responsabilização adicio-
nou-se como propriedades para a não resolutividade 
para esta realidade.

“[...] a profissional que me atendeu [médica] se 
tivesse mais interesse em cuidar da saúde dele [fi-
lho], o que teria feito? Ido mais além, teria feito 
mais alguma coisa [...], mas simplesmente me recei-
tou um paracetamol [...]” (sujeito 4).

Para alcançar resolutividade é preciso um ser-
viço de Atenção Primária a Saúde coordenado, ou 
seja, planejado e organizado, com vistas a atender as 
pessoas de forma eficiente, ágil e resolutiva, esgotan-

do todas as possibilidades de atenção a saúde, antes 
de realizar encaminhamentos.

“A gente devia ir consultar, se a criança estivesse 
mal, consultar aqui [Unidade Básica de Saúde] que 
é mais perto [...]” (sujeito 9).

Deficiência do cuidado integral gera a 
não resolutividade

Para obter resolutividade na atenção à saúde da 
criança é fundamental ter um serviço guiado pelo 
cuidado integral. Para tanto, é necessário que os ser-
viços considerem determinantes sociais para cuidar. 
O relato a seguir ressalta que essa compreensão de 
integralidade e resolutividade não foram considera-
das pelos serviços públicos de saúde.

“No meu caso que sou mãe de cinco filhos, re-
solve o quê? [...] O que seria 100% pra mim? Se-
ria um bom atendimento, ter um lugar pra deixar 
eles [filhos] [...]. Porque se ele [filho] estivesse na 
creche e tivesse um probleminha, elas [educadoras] 
tem como levar ali [UBS], [...] eu não disponho de 
nada” (sujeito 12).

Para complementar esta concepção sobre os de-
terminantes sociais, serviços de saúde resolutivos 
voltados à integralidade devem oferecer condições 
para que as famílias cuidem de suas crianças.

“[...] acho que o governo tinha que mandar mais 
medicamentos, porque tem muitas pessoas que não 
tem condições de comprar, e como faz? [...] como 
que a mãe vai comprar se não tem dinheiro, é difí-
cil. [...] Assim a mãe sempre vai conseguir cuidar de 
sua criança” (sujeito 8).

O olhar biológico, o qual desconsidera o con-
texto social familiar, dificilmente proporcionará fe-
licidade às pessoas, pois esse olhar sumariza-se em 
solução do problema imediato e deixa de perceber o 
que levou o adoecer da criança.

“[...] a médica deixou a desejar, tanto é que nun-
ca mais a procurei. [...] tem médicos que vão bem 
além, veem o que está acontecendo [...] vamos des-
cobrir o que é, onde está, ir além, é deixar o paciente 
feliz. Ele já está com dor, vai procurar o médico, vai 
procurar para ficar bem. O médico precisa se empe-
nhar fazer seu papel como se fosse para alguém da 
família [...]. [...] falam [profissionais] assim, querem 
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tudo do bom e do melhor. Não é do bom e do me-
lhor, a gente quer o necessário [...]” (sujeito 4).

Contrapondo-se ao relato anterior, emerge a 
compreensão que resolutividade é sinônimo de tra-
tamento de doenças, ou seja, o cuidado na concep-
ção biológica.

“[...] eu considero ir consultar, passar um remédio, 
ver se está tudo certinho. [...] que nem eles fizeram um 
raio -X , eu achei que foi bom [...]” (sujeito 3).

A dispensação de fármacos, realização de exames 
laboratoriais e imagem também foram apreciados para 
um serviço de saúde resolutivo no adoecer das crianças. 

“Acho que tem que ser mais rápido, não ficar 
com essa demora [...]. Falo dos exames [...] tem que 
esperar muitos dias, se a pessoa está bem ruim, [...] 
acaba ficando pior ainda [...]. E não faltar remédio 
também, eu tomo um remédio controlado [...] ago-
ra a médica falou que esse não vai vir mais, vou ter 
que comprar” (sujeito 10).

“[...] você levar para consultar, ser atendido, não 
demorar muito [...] e sair medicado [...]. E não demo-
rar muito se precisar fazer exames [...]” (sujeito 14).

Para os cuidadores, os profissionais de saúde en-
contram-se despreparados para a integralidade no 
atendimento às crianças.

“[...] acho também que falta mais organização 
da recepção, orientações para elas [recepcionistas]. 
Os médicos que ficam lá atrás [consultórios] não 
veem o que está acontecendo [...] vai que morre lá 
na frente” (sujeito 1).

Busca por soluções alternativas para re-
solver problemas de saúde

Diante da não resolutividade dos problemas de 
saúde dos filhos, as famílias buscam alternativas que, 
muitas vezes, podem auxiliar ou prejudicar o cuida-
do à criança. Como alternativa auxiliar, a busca por 
ajuda em entidades religiosas foi mencionado.

“Ela [pediatra] me deu um monte de remédios 
[...], eu falei vou recorrer a pastoral da criança. Na 
pastoral [...] eu trato meu filho hoje, com os remé-
dios da pastoral, eu dou remédio para anemia, eu 
dou tudo” (sujeito 12).

Somado a expectativa de ajuda em entidades re-
ligiosas, emergiu também espiritualidade e fé como 
forma de solucionar problemas de saúde dos filhos. 

“[...] não comprei o leite [indicado pela pediatra 
devido à possível alergia a lactose], vim pra casa, re-
zei [...]” (sujeito 13).

Como alternativa prejudicial, descreveu-se a 
procura direta por medicamentos em farmácias sem 
o aconselhamento médico. E ainda, a exigência de 
receitas médicas para a compra de antibióticos per-
cebida como empecilho para o cuidado à criança.

“E agora nas farmácias não vende mais antibió-
tico, então é só com receita [...]” (sujeito 6).

Este cenário nos serviços públicos de saúde fez 
e faz com que as famílias procurem atenção em ser-
viços privados, demonstrando a ausência de acesso, 
coordenação, longitudinalidade e integralidade.

“[...] levei ele no posto, o pediatra pediu vários 
exames, [...] apareceu uma febre repentina [...], fui 
ao laboratório, colhi os exames e os resultados não 
deram nada. Ele não melhorou, peguei os exames e 
levei ao médico particular, que passou um medica-
mento. [...] ele melhorou [...]” (sujeito 4).

“[...] na hora que você precisa não tem [...] tem 
que esperar e até esse esperar você tem que procurar 
um particular. [...] se eu sair agora e quero marcar 
uma consulta pro meu filho eu consigo [...], mas ele 
não está precisando agora [...]” (sujeito 13).

Por fim, as famílias deixam de buscar atenção 
nos serviços públicos de saúde pela não resolutivi-
dade na atenção à saúde dos filhos.

“[...] agora eu não estou indo mais, porque vou e 
fico perdendo tempo, então não vou mais” (sujeito 8).

Deste modo, frente a essas dificuldades, as famí-
lias preferiram buscar atenção à saúde dos filhos em 
serviços de pronto atendimento, denominado Posto 
de Atendimento Continuado.

Esta busca aconteceu devido a empecilhos para 
acesso aos serviços de Atenção Primária a Saúde; fal-
ta de organização dos serviços de APS; ausência de 
acolhimento e responsabilização; morosidade nos 
atendimentos; entre outros.

Discussão

Esta pesquisa oferece subsídios para que profissionais e 
gestores atuantes na APS reflitam sobre suas práticas e 
invistam no aprimoramento de ações para potenciali-
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zar a resolutividade na atenção à saúde da criança, uma 
vez que, os serviços de saúde do município estudado 
não apresentaram resolutividade às questões de saúde 
aduzidas por crianças menores de um ano.

O estudo apresentou como limitações a percep-
ção das famílias, sendo que, a implementação das 
sugestões citadas requer também a visão dos profis-
sionais que atuam em diversos pontos de atenção, 
como exemplo, a enfermagem.

A falta de resolutividade foi evidenciada pelo 
não seguimento aos atributos da Atenção Primária 
a Saúde. Esta pode ser obtida pelo acesso aos servi-
ços, contudo, para esta realidade, esta busca esteve 
distante. Salienta-se que o acesso preferencial para o 
cuidado à saúde é a Atenção Primária à Saúde, mas 
diante da demora no atendimento nesses serviços, 
os cuidadores procuraram alternativas consideradas 
acessíveis para resolver seus problemas.(6)

A procura por serviços que não caracterizem a 
entrada prioritária ao sistema resulta em demanda 
colossal em serviços de urgência e emergência e des-
contentamento familiar por não receberem a aten-
ção necessária, uma vez que estes não dispõem de 
responsabilização pela continuidade do cuidado.(4,7) 
Essa forma de organização sem projeto para cuidar 
visto pelo aumento de demandas espontâneas e su-
marização da atenção a problemas agudos, refletem 
a não resolutividade.(4-6)

Outro problema referiu-se a falta de acolhimen-
to às famílias, gerando um ambiente de desconfian-
ça para o cuidado.(1,11) A longitudinalidade acontece 
mediante um ambiente de confiança construído 
ao longo do tempo, somente assim, o cuidado será 
próspero e se alcançará resolutividade.(4,6)

O desinteresse e não responsabilização também 
elencada pelas famílias, levou igualmente a não re-
solutividade.(7,12) Tais percepções demonstraram au-
sência de alteridade e interação dos profissionais de 
saúde, inclusive evidenciaram a carência da escuta, 
impedindo essencialmente a fusão de horizontes.(13)

Em relação à integralidade, toma-se como norte 
o olhar à criança que resgate suas subjetividades e a 
considere sujeito social e de direitos, pertencente a 
uma família que também necessita ser cuidada.(4,7,14) 
Essa concepção é possível se considerar os determi-
nantes sociais para o cuidado à criança, sejam, eco-

nômicos, habitacionais, alimentares, educacionais, 
entre outros, caracterizando uma resposta social 
aos problemas infantis.(4,14) Essa compreensão para 
a concretude da resolutividade não esteve presente 
neste estudo, bem como, notou-se a falta de con-
dições mínimas para que famílias cuidem de suas 
crianças, construídas pelo movimento do cuidar.(4,7)

Salienta-se que a busca pelo cuidado resolutivo 
edifica-se em um cuidado além do biológico, a não-
causalidade.(7) Este envolve a apreensão do ser huma-
no como indivíduo com subjetividades encontrado 
em condições vulneráveis.(5,14) No entanto, esta con-
dição momentânea não deve ser interpretada como 
um estado condicionado à decisão do profissional, 
mas refletida conjuntamente ao sujeito a ser cuida-
do, no caso da criança, a seus responsáveis. Para que 
assim, seja alcançado sucesso prático propiciando fe-
licidade. O acolhimento e responsabilização são ex-
celentes maneiras de proporcionar felicidade.(11-13,15)

Contrapondo-se a essa argumentação, algumas 
famílias compreendem que resolutividade é sinôni-
mo de tratamento de doenças, sinalizando apenas à 
causalidade. Tal argumentação demonstra o quanto 
às famílias tornam-se vítimas de um sistema de saú-
de enfraquecido. Essa concepção reducionista, cen-
trada na fragmentação do cuidado e incitada pela 
indústria médica farmacêutica emerge entre muitos 
profissionais envoltos pela falta de alteridade e plas-
ticidade.(7) Isto faz com que informações inadequa-
das cheguem às famílias, tornando-as vulneráveis 
em meio à nossa sociedade capitalista.

Para enfrentar essa problemática e resolver de 
fato problemas de saúde é preciso haver coordena-
ção, para atender as necessidades de forma ágil e 
plena. Contudo, os serviços de saúde encontram-se 
frágeis, com trabalhos isolados e não padronizados, 
resultando em ações fragmentadas e pouco resoluti-
vas.(6) Esse contexto denota as condições disponíveis 
aos serviços da APS, que os faz prestar assistência e 
não atenção à saúde, mesclando elementos da APS 
seletiva e como primeiro nível de atenção do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), caracterizando o pano 
de fundo de muitos problemas enfrentados pela 
APS no país. Serviços com o atributo coordenação 
presente atendem as crianças de forma programada 
e não apenas espontaneamente.(4)
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Os serviços de APS mostraram-se vulneráveis de-
vido à morosidade e indisponibilidade nos momentos 
que necessitam.  Esta vulnerabilidade relacionou-se a 
falta de serviços de apoio para esgotar as possibilidades 
de soluções antes de encaminhar a outras esferas de 
atenção.(4,6) E ainda, os serviços de referência apresen-
taram-se poucos funcionais e lentos, provando a au-
sência de longitudinalidade. Este fato levou as famílias, 
mesmo que em dificuldades financeiras, a onerarem-se 
na tentativa de resolver o problema de saúde do filho. 
Tais considerações denotaram ausência de desejo, pro-
jeto e movimento para cuidar.(7)

Para além da situação econômica, a ausência de 
desejo, projeto e movimento também pressupôs o 
despreparo dos profissionais ao atender às crianças.
(7) A coordenação presente em um serviço tende 
a capacitar seus membros de forma competente e 
satisfatória, envolvendo todos que participam do 
serviço. Uma equipe preparada acolhe seu usuário 
e apresenta soluções para seus problemas de saúde, 
mesmo que não resulte em uma consulta médica. 
Às vezes, um diálogo é suficiente para resolver o 
problema que os afligem.(4,6,12,13,15)

Coordenação também envolve prestação de ser-
viços em tempo preciso, reduzindo ao menor tempo 
o sofrimento das pessoas.(9) Somado à agilidade na 
atenção a saúde, a disponibilização de tecnologias 
possibilita reorganizar e transformar as práticas de 
saúde voltadas à atenção integral e resolutividade a 
saúde da criança.(14)

Por não obterem resolutividade, as famílias bus-
caram alternativas para resolver problemas de saúde, 
mesmo que dentre as soluções, algumas os afetaram 
negativamente. A procura por ajuda em entidades re-
ligiosas, espiritualidade e fé emergiram como auxilia-
res do cuidado, mas a busca direta por medicamentos 
apareceu como prejudiciais. Esta procura aconteceu 
por ser entendida como solução imediata.  E ainda, 
fez também com que buscassem atenção em serviços 
privados,(6) mesmo sem possuir condições econômicas 
favoráveis para esta busca, colaborando para potencia-
lizar suas precárias condições de subsistência.

Este cenário levou muitas famílias a deixar de 
procurar estes serviços, desacreditando que o setor 
público de saúde pode ou poderá colaborar com o 
cuidado às crianças.

Salienta-se o valor de que políticas públicas 
e práticas profissionais tenham como horizonte 
concreto, a resolutividade na APS, seja para evitar 
iatrogenias inerentes a práticas assistemáticas ou 
descomprometidas, seja para efetivar a integralida-
de em continuidade exclusivamente aos casos im-
possíveis de serem tratados neste nível assistencial. 
Longe de significar focalização da assistência a nível 
primário, oferecendo assistência pobre para pobres, 
a resolutividade deve ser o alicerce sobre o qual se 
sustenta o SUS implementado em sua plenitude, 
foco da luta dos profissionais e da população.

Conclusão

Na apreensão da compreensão dos pais e cui-
dadores o serviço não se apresentam resolutivos 
diante dos problemas de saúde das crianças, visto 
que, atributos essenciais da Atenção Primária a 
Saúde não estiveram presentes. Tendo em vista 
que, inúmeros problemas foram identificados, 
como, falta de acesso e morosidade na atenção às 
crianças; ausência de vínculo desencadeado pelo 
desinteresse e não responsabilização; carência da 
integralidade; falta de organização dos serviços 
pela privação da coordenação.
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Resumo
Objetivo: Correlacionar a capacidade funcional do idoso com a gravidade do trauma e compará-la nos 
momentos antes e após a ocorrência do trauma.
Métodos: Estudo prospectivo e observacional realizado no Serviço de Emergência. Foram incluídos 55 idosos 
com idade a partir de 60 anos, ambos os sexos, vítimas de trauma. Foram avaliados a incapacidade de 
pacientes com restrições funcionais de origem variada. Os instrumentos de pesquisa aplicados em três 
momentos foram: a Medida de Independência Funcional e o Injury Severity Score para avaliar a gravidade do 
trauma. 
Resultados: A capacidade funcional em até 48 horas foi significativamente maior que a capacidade funcional 
na alta e após um mês. Quanto menor a gravidade do trauma maior a capacidade funcional do idoso. 
Conclusão: Os idosos apresentaram piora da capacidade funcional durante o período de internação e após 
um mês de na alta hospitalar.

Abstract
Objective: Correlate functional capacity in elderly people with the severity of the trauma and compare it before 
and after the trauma.
Methods: Prospective observational study conducted in an emergency department, comprised of 55 elderly 
people, age 60 and over, of both sexes, who suffered trauma. The incapacity of patients with functional 
limitations of various origins was assessed. The research instruments applied at three different times were: the 
Functional Independence Measure and the Injury Severity Score to assess the severity of the trauma. 
Results: Functional capacity within 48 hours of the trauma was significantly higher than functional capacity at 
discharge and after one month. The lower the severity of the trauma was the greater the functional capacity 
of the aged.
Conclusion: The functional capacity of the elderly deteriorated during the time of hospital stay and one month 
after discharge.
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Introdução

O Brasil encontra-se em um processo de transição 
demográfica conhecida como envelhecimento po-
pulacional, processo resultante do declínio da taxa 
de fecundidade e do aumento na expectativa de 
vida. As melhores condições sociais e de saneamen-
to, além do uso de antibióticos e de vacinas propi-
ciaram o aumento da expectativa de vida.(1)

A Organização Mundial da Saúde considera 
idosos, pessoas a partir de 65 anos nos países desen-
volvidos e 60 anos naqueles em desenvolvimento.(1)

O envelhecimento da população traz conse-
quências para a sociedade brasileira, uma vez que o 
país, ainda, não tem conseguido subsidiar mudan-
ças sociais e econômicas que favoreçam a qualidade 
de vida dos idosos.(2)

O processo de envelhecimento é caracteriza-
do pela perda da capacidade funcional que oca-
siona maior vulnerabilidade e dependência nesta 
fase da vida.(3) O comprometimento da capacida-
de funcional traz implicações importantes para 
a família, a comunidade, o sistema de saúde e a 
vida do próprio idoso. A capacidade funcional 
surge como um novo componente no modelo de 
saúde dos idosos, porque envelhecer mantendo 
todas as funções significa maior autonomia e me-
nor risco de institucionalização.(4,5)

O aumento da incidência de eventos traumáti-
cos em idosos pode estar relacionado aos avanços 
nos cuidados à saúde que garantem a mais indiví-
duos a oportunidade de atingir uma idade avançada 
e anos produtivos. O idoso apresenta características 
da população adulta com menos de 60 anos, man-
tendo sua independência e autonomia, tornando-se 
exposto a eventos traumáticos de natureza variada.(2)

 Estudos mostram que as quedas são o tipo 
de trauma mais frequente na população idosa, se-
guido de acidentes de transporte, agressões e vio-
lência. Tanto nas quedas quanto nos acidentes de 
transporte, os membros inferiores são os mais atin-
gidos, levando ao comprometimento funcional, 
aproximadamente 32% destes idosos necessitam 
de cuidadores.(6,7) 

A capacidade funcional sofre influência de 
fatores externos, ambientais, físicos ou mesmo 

culturais, interferindo na independência do in-
divíduo. Sendo assim, a independência funcional 
pode sofrer alterações durante o processo de hos-
pitalização do idoso, por se trata de um evento 
complexo e peculiar que ocorre num momento 
de fragilidade e desequilíbrio.(8) 

Este estudo teve como objetivo correlacionar a 
capacidade funcional do idoso com a gravidade do 
trauma e compará-la nos momentos antes e após a 
ocorrência do trauma.

Métodos

Estudo prospectivo e observacional, realizado no 
Serviço de Emergência do Hospital São Paulo da 
Universidade Federal de São Paulo, no período de 
maio a outubro de 2012. Foram incluídos 55 idosos 
com idade a partir de 60 anos, ambos os sexos, víti-
mas de trauma. 

O instrumento de pesquisa foi um questio-
nário com variáveis sociodemográficas (idade, 
gênero, escolaridade, situação conjugal e ocu-
pação). Os instrumentos utilizados para avaliar 
a capacidade funcional e a gravidade do trauma 
foram, respectivamente, a Medida de Indepen-
dência Funcional e o Injury Severity Score.(9,10) 

A Medida de Independência Funcional foi 
traduzida e validada no Brasil e foi utilizada nes-
te estudo por ser uma medida que atende a crité-
rios de confiabilidade, validade, precisão, prati-
cidade e facilidade.  A Medida de Independência 
Funcional, que avalia a incapacidade de pacien-
tes com restrições funcionais de origem variada, 
foi aplicada neste estudo em três momentos. O 
primeiro momento foi até 48 horas da admissão 
do paciente no hospital com o objetivo de avaliar 
a capacidade funcional do idoso antes do trau-
ma. No segundo momento o paciente foi ava-
liado na alta hospitalar, devido a interferência 
que este ambiente pode provocar na capacidade 
funcional. O terceiro momento foi após um mês 
da alta para avaliar se a capacidade funcional do 
idoso sofreu alteração quando comparada com 
os momentos até 48 horas da admissão e alta 
hospitalar.(11)
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Entre as atividades avaliadas por esse instru-
mento estão: autocuidado, mobilidade/transfe-
rência, locomoção, controle esfincteriano, comu-
nicação e cognição social, que inclui memória, 
interação social e resolução de problemas. Cada 
uma dessas atividades é avaliada e é atribuído um 
escore que varia de um (dependência total) a sete 
(independência completa), e a pontuação total 
varia de 18 a 126.  Uma pontuação baixa indica 
maior dependência do paciente. 

O Injury Severity Score avalia a gravidade glo-
bal do paciente vítima de trauma, somando-se 
os quadrados das três piores lesões, sendo elas 
obrigatoriamente de regiões diferentes. O seu 
cálculo tem como base a gravidade de cada lesão 
contida no Abbreviated Injury Scale 2005. A pon-
tuação do Injury Severity Score varia de um a 75. 
Os escores mais altos indicam maior gravidade 
do trauma e mais elevada é a probabilidade de 
morte.(10)

O questionário com informações sociodemo-
gráficas e a Medida de Independência Funcional 
foram aplicados pela pesquisadora, até 48 ho-
ras da data de admissão do idoso no Serviço de 
Emergência, com a presença de acompanhante 
apenas quando o idoso não era capaz de respon-
der aos questionamentos, sendo que a Medida de 
Independência Funcional foi reaplicada durante 
o período de hospitalização, no momento da alta 
e um mês após a alta hospitalar por meio de en-
trevista telefônica, com duração média de 20 mi-
nutos. Não houve coleta de dados do prontuário.

Os dados coletados foram analisados por 
meio de estatística descritiva. Para as variáveis 
contínuas calculou-se média, desvio padrão, 
mediana, mínimo e máximo, para as variáveis 
categóricas calculou-se frequência e percentual. 
Utilizou-se o teste de Friedman para comparar 
a MIF (48 horas, alta e após um mês da alta) e 
ANOVA para comparar a MIF (alta e um mês) 
com o ISS. O nível de significância considerado 
foi de 95% (p-valor <0,05), sendo os dados com-
putados no SPSS versão 19.

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Tabela 1. Variáveis sociodemográficas, comorbidades e 
medicamentos utilizados pelos idosos vítimas de trauma

Variáveis sociodemográficas n(%)

Faixa etária (anos)

60-80 29(52)

81-100 26(48)

Gênero

Feminino 39(71)

Masculino 16(29)

Cor da pele

Branca 40 (73)

Parda 9(16)

Outras* 6(11)

Arranjo familiar

Mora sozinho 9(16)

Mora com cônjuge 10(18)

Mora com filhos 34(62)

Institucionalizados 2(4)

Escolaridade

Nenhuma 3(5)

Ensino Fundamental incompleto 33(60)

Ensino Fundamental completo 8(15)

Ensino Médio completo 4(7)

Ensino Superior completo 7(13)

Comorbidades

Hipertensão arterial 32(59)

Diabetes mellitus 13(25)

Cardiopatia 9(16)

Classe dos medicamentos**

Anti-hipertensivos 39(71)

Diuréticos 12(22)

Anti-glicêmicos 12(22)

Atividade física

Sim 41(25)

Não 14(75)

Legenda: *Cor da pele (outras): preta e amarela; **A somatória da amostra e  
porcentagem da classe dos medicamentos totalizam mais do que 55 e 100%, 
respectivamente, devido a grande quantidade de idosos que usavam mais de 
um medicamento

Disseram ter sofrido trauma anterior no último ano, 
71% dos idosos, sendo que 87% foi queda da própria 
altura e os outros 13% caíram da cadeira ao sentar ou 
levantar, da escada e acidentes de carro (Tabela 1).
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Em relação aos mecanismos de trauma que aco-
meteram os idosos atendidos no Serviço de Emer-
gência, 69% apresentaram queda da própria altura, 
24% tiveram outros mecanismos de trauma, queda 
de um a dois metros de altura (31%), queda da cama 
(31%), queda da escada (22%), queda de objeto 
pesado na cabeça (8%) e 8% não sabiam referir o 
mecanismo de trauma, e 7% foram atropelamentos.

Observa-se na tabela 2 que houve diferença sig-
nificativa do escore total da Medida de Independên-
cia Funcional em relação aos momentos avaliados. 
A Medida de Independência Funcional em até 48 
horas foi significativamente maior que nos momen-
tos alta e após um mês da alta hospitalar.

Tabela 2. Comparação os escores da Medida de Independência 
Funcional

MIF Total Até 48 horas Alta Após um mês p-value

Média (DP) 120(14) 113(19) 114(18) <0,0001*

Mediana 126 125 125

Mínimo/
Máximo

69-126 68-126 70-126

Legenda: *Teste de Friedman.  Utilizou-se o ajuste de Bonferroni; MIF: Medida 
de Independência Funcional

A tabela 3 mostra que há relação entre os escores 
da Medida de Independência Funcional nos momen-
tos alta e após um mês com o Injury Severity Score. 
Verifica-se que quanto menor a gravidade do trauma, 
maior foi a capacidade funcional do idoso. 

Tabela 3. Correlação entre os MIF total da alta e após um mês 
do trauma com o ISS

MIF total x ISS

Alta Após um mês da alta

R* -0,555 -0,542

p-value 0,001 0,001

n 33 33

Legenda: *R = Coeficiente de correlação de Spearman; MIF: Medida de Inde-
pendência Funcional; ISS: Injury Severity Score

sistema público e privado, podendo não repre-
sentar outras realidades.

A escassez de pesquisas que mencionem a gravi-
dade do trauma relacionada à capacidade funcional 
do idoso dificultou a comparação e discussão dos 
resultados deste estudo.

A avaliação da capacidade funcional dos ido-
sos permite a enfermeira uma visão mais precisa 
quanto à capacidade do idoso para se autocuidar 
e atender as necessidades básicas diárias, ou seja, 
a atuação da enfermeira está centrada no proces-
so educativo com o idoso e seus familiares, tendo 
como finalidade a sua independência funcional, 
a prevenção de complicações secundárias, sua 
adaptação e da família à nova situação de com-
prometimento da capacidade funcional.

Neste estudo, houve predomínio do trauma 
em idosas (71%) e de cor branca (73%), resulta-
do semelhante foi encontrado em outro estudo 
com idosos, vítimas de trauma, atendidos em um 
Serviço de Emergência.(12)

Nesta pesquisa 16% dos idosos moravam 
sozinhos. As modificações estruturais observa-
das nas famílias, assim como as expressivas mo-
dificações nos papéis desempenhados por seus 
membros, dificultam a participação da família 
na assistência ao idoso, o que pode contribuir 
para uma carência assistencial dos idosos mais 
incapacitados.(6)

Em relação ao nível de escolaridade, observou-
se baixo nível de escolaridade, 60% dos idosos ti-
nham apenas o ensino fundamental incompleto. 
Este resultado corrobora com outro estudo em que 
a baixa escolaridade estava associada à maior inca-
pacidade funcional.(4)

Quanto às comorbidades, a hipertensão ar-
terial foi a mais prevalente (58%) neste estudo, 
com resultado semelhante na literatura.(5) A res-
posta hemodinâmica é limitada na população 
idosa, o que pode acarretar prejuízos na capa-
cidade funcional e, nos casos de trauma, levar a 
um atraso no diagnóstico de choque, mascaran-
do a gravidade do trauma e precipitando estados 
de hipoperfusão e hipóxia.(5)

Os anti-hipertensivos foram às medicações 
de uso contínuo mais comum entre os idosos 

Discussão

A principal limitação do presente estudo é o fato 
de ter sido realizado em um único hospital, uni-
versitário, que presta assistência à pacientes do 
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deste estudo, seguidos dos diuréticos. Estes me-
dicamentos podem provocar como efeito cola-
teral hipotensão postural, tonturas, necessidade 
de urinar com maior frequência, dentre outros 
efeitos que podem propiciar quedas.(6)

Um fator inerente ao idoso é a recidiva do 
mesmo trauma, sendo que a presença de comor-
bidades está associada a esta recorrência.(1) Neste 
estudo, a maioria dos idosos (71%), referiu ter 
sofrido trauma anterior no último ano. 

Neste estudo, 75% dos idosos referiram não 
praticar qualquer atividade física, o que gera preo-
cupação, uma vez que a literatura traz que a prática 
de exercícios físicos apresenta associação significativa 
com o equilíbrio. Estudos mostram que idosos que 
praticam exercício apresentam diminuição significa-
tiva do risco de queda em cinco anos comparados 
aos idosos que não praticam.(13)

Em relação à natureza do evento traumático, 
neste estudo as quedas da própria altura apresen-
taram-se como causa predominante (69%), cor-
roborando com outros achados da literatura.(2,14) 
A queda pode ser considerada como um evento 
sentinela na vida do idoso, como potencial declí-
nio da capacidade funcional.(2) Mais de dois terços 
daqueles que têm uma queda cairão novamente 
nos seis meses subsequentes, sendo que este evento 
pode assumir significado de perda de autonomia 
gerado pela percepção da perda de capacidade.(2) 

Neste estudo, observou-se que os idosos apre-
sentaram maior independência nas primeiras 48 
horas após o trauma que quando na alta e após 
um mês. Outro estudo, também, encontrou re-
sultado semelhante, com piora da capacidade 
funcional do idoso após o trauma.(6)

A correlação entre a Medida de Independência 
Funcional total na alta e após um mês com o Inju-
ry Severity Score mostrou que, quanto menor a gra-
vidade do trauma maior a independência do idoso. 
Outro estudo revelou que a gravidade da lesão está 
diretamente relacionada à extensão de injúrias, o 
risco que elas causam à vida, o grau de dependên-
cia e a proporção de incapacidades permanentes.
(15) Esta é uma informação de grande relevância, 
uma vez que a gravidade do trauma influencia ne-
gativamente na capacidade funcional.

Conclusão

Os idosos apresentaram piora da capacidade funcio-
nal na alta hospitalar e após um mês de seguimento 
e que quanto menor a gravidade do trauma, maior 
a independência funcional do idoso.
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Resumo
Objetivos: Estimar a prevalência de violência por parceiro íntimo relatada puérperas, classificar o tipo de 
violência, o período do ciclo gravídico puerperal na ocorrência e caracterizar o perfil do companheiro.
Métodos: Estudo transversal realizado com 207 puérperas. O instrumento de pesquisa utilizado foi baseado 
no modelo proposto por Schraiberet.
Resultados: A prevalência de violência por parceiro íntimo antes, durante e/ou depois da gestação foi de 
51,2%. O perfil do companheiro foi caracterizado como um grupo jovem, com boa escolaridade, trabalhador, 
não usuários de drogas lícitas e ilícitas.
Conclusão: A prevalência da ocorrência de violência por parceiro íntimo relatado por puérperas foi de 51,2%. 
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Introdução

A violência é um dos principais problemas de 
saúde pública em todo mundo, e a violência con-
tra a mulher, perpetrada pelo seu parceiro íntimo, 
assume especial relevância, pois vem sendo referi-
da como uma das principais formas de violência 
na população.(1,2)

A este respeito, estudos internacionais realizados 
nos últimos anos, mostraram que a prevalência es-
timada de violência por parceiro íntimo em algum 
momento da vida variou de 33% a 77%, sendo 
maior nos países menos desenvolvidos.(3-7)

No Brasil, a prevalência oscilou entre 29% 
e 37%,(8) sendo que na cidade de São Paulo, re-
gião sudeste do Brasil, as freqüências encontra-
das foram mais elevadas, variando de 59,8% a 
76,5%%.(9,10)

Vale considerar que a violência contra a mulher 
pode estar presente nos diferentes âmbitos e mo-
mentos de sua vida, com repercussões em sua saúde 
e de sua família. Nesta perspectiva, está presente até 
mesmo durante a gestação e pós-parto, períodos da 
vida da mulher em que seu bem-estar deveria ser 
especialmente assegurado.

Durante a gestação, a prevalência encontrada 
de algum tipo de violência por parceiro íntimo, 
seja psicológica, física ou sexual, em diversos paí-
ses, variou desde 3,3% no Canada até 52,2% no 
Peru.(11-14) No Brasil, as freqüências encontradas 
em estudo realizado na cidade de Recife, região 
nordeste do Brasil e na cidade de São Paulo, re-
gião sudeste do Brasil, foram de 30,6% e 31,8%, 
respectivamente.(15)

Já no período pós-parto, as prevalências encon-
tradas variam entre 10,9% no Canadá a 22,6% na 
cidade de Recife, região nordeste do Brasil.(14-16)

Apesar da crescente literatura sobre a ocorrência 
de violência de gênero na gestação, poucos são os 
estudos que avaliaram sua ocorrência nos primeiros 
meses após o parto.

Sendo assim, os objetivos do presente estudo fo-
ram estimar a prevalência de VPI entre puérperas, 
classificar quanto ao tipo e período de vida da ocor-
rênciae caracterizar o perfil do companheiro.

Métodos

Estudo transversal realizado no Centro de Incentivo e 
Apoio ao Aleitamento Materno da Universidade Fe-
deral de São Paulo, São Paulo, Brasil. A população do 
estudo foi constituída de 271 puérperas que compare-
ceram à consulta de enfermagem para a promoção e 
incentivo ao aleitamento materno e revisão pós-parto 
no período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012.

Os critérios de exclusão foram: puérperas que 
se declararam não alfabetizadas e/ou com déficits 
cognitivos, independente da escolaridade, com defi-
ciências auditivas e/ou visuais, desorientadas quan-
to ao tempo, espaço ou pessoas; gestação atual múl-
tipla; e as mulheres cujos filhos apresentaram anor-
malidades, especialmente, malformações orofaciais. 

As entrevistas foram realizadas em dois momen-
tos distintos, por profissionais diferentes: a primeira 
consulta ocorreu em torno de sete a dez dias após o 
parto, na qual foram coletados os dados referentes à 
caracterização da população,(17) A segunda consulta 
ocorreu em torno de 45 a 60 dias após o parto, nesse 
momento, procedeu-se à coleta dos dados referentes 
à ocorrência de violência por parceiro íntimo.

O instrumento de pesquisa foi baseado no mo-
delo proposto por Schraiberetal, que é abrangente 
e contempla a violência física, psicológica e sexual, 
adaptado por Marinheiro e Rodrigues e pelos auto-
res, por não existir um específico para identificar a 
violência no período pós-parto.(18-20)

Para garantir o anonimato, um profissional realizou 
a coleta dos dados relacionados à violência e outro, a 
dados referentes à caracterização da população. As en-
trevistadoras eram enfermeiras, tinham experiência em 
lidar com a temática e foram devidamente treinadas.

A análise foi realizada com o software Stata, 
versão 10.0 e StatisticalPackage for the Social Scien-
ces20 (SPSS).  Para prevalência de violência por 
parceiro íntimo foram considerados todos os casos 
de violência psicológica, física e sexual, exclusivos 
e com sobreposições, infligidos pelo parceiro atual 
ou mais recente, com o qual a mulher vivia ou 
vivera, independentemente de união formal e da 
coabitação e ocorridos antes e durante a gravidez 
e após o parto.
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As mulheres que se referiram expostas à violên-
cia durante a presente pesquisa foram encaminhadas 
a um serviço especializado na mesma instituição, e 
também foi entregue uma relação de serviços dispo-
níveis no Município de São Paulo, região sudeste do 
Brasil, que visam à proteção da mulher.

O desenvolvimento do estudo atendeu às nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Em relação aos dados sociodemograficos observou-
se que as mulheres, em sua maioria, eram jovens, 
sem vícios, de religião católica, com ensino médio, 
vivendo com o companheiro, o qual era o provedor 
da família, sendo o tempo médio de relacionamento 
entre eles em torno de sete anos. Quase metade de-
las residia em imóvel próprio e estava desempregada 
ou realizava trabalho no lar. A renda familiar situou-
se entre um e três salários-mínimos brasileiros.

No que diz respeito aos antecedentes pessoais e 
obstétricos, apesar da amostra ser de mulheres jo-
vens, 30,4% delas apresentavam doenças de base, 
sendo a hipertensão arterial sistêmica e as cardiopa-
tias as mais frequentes; a maioria delas tinha entre 
uma ou duas gestações e a primiparidade esteve pre-
sente em 40,1%. Em relação ao abortamento, sua 
ocorrência esteve presente em 30% das mulheres, 
e 28% desses foram caracterizados como espontâ-
neos. A maioria das mulheres declarou ter deseja-
do a gestação atual, apesar de 63,3% citarem que a 
mesma não foi planejada.

A tabela 1 mostra a prevalência, o tipo de vio-
lência e a frequência.

Tabela 1. Prevalência e tipo de violência por parceiro íntimo

Tipo de violência Sim
n(%)

Não
n(%)

Total

VPI 106(51,2) 101(48,8) 207

Psicológica 102(49,3) 105(50,7) 207

Física 38(18,4) 169(81,6) 207

Sexual 10(4,8) 197(95,2) 207

Legenda: VPI = violência por parceiro íntimo 

Os dados da tabela 2 mostram a interface entre 
os tipos de VPI.

Tabela 2. Tipos de violência por parceiro íntimo

Tipos de violência
Sim
n(%)

Não
n(%)

Total

Psicológica 65(31,4) 142(68,6) 207

Física 2(1,0) 205(99,0) 207

Sexual 2(1,0) 205(99,0) 207

Psicológica e física 29(14,0) 178(86,0) 207

Psicológica e sexual 1(0,5) 206(99,5) 207

Psicológica, física e sexual 7(3,4) 200(96,6) 207

Os dados da tabela 3 mostram o relato da vio-
lência por parceiro íntimo segundo o momento do 
ciclo gravídico puerperal.

Tabela 3. Tipos de violência por parceiro íntimo durante o ciclo 
gravídico puerperal

Tipos de violência Categorias n(%) % Acumulado

Durante a gestação Não 131(63,3) 63,3

Sim 76(36,7) 100,0

Psicológica Não 139(67,1) 67,1

Sim 68(32,9) 100,0

Física Não 178(86,0) 86,0

Sim 29(14,0) 100,0

Sexual Não 206(99,5) 99,5

Sim 1(0,5) 100,0

Período pós-parto Não 154(74,4) 74,4

Sim 53(25,6) 100,0

Psicológica Não 155(74,9) 74,9

Sim 52(25,1) 100,0

Física Não 198(95,7) 95,7

Sim 9(4,3) 100,0

Sexual Não 206(99,5) 99.5

Sim 1(0,5) 100,0

Quanto aos companheiros das mulheres estu-
dadas, observou-se tratar de um grupo jovem, com 
boa escolaridade, trabalhador, não usuários de ál-
cool, tabaco e outras drogas.
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Discussão

As limitações do estudo estão relacionadas ao deli-
neamento transversal o qual não permite o estabe-
lecimento de relações causais, além disso, o estudo 
foi desenvolvido em um único serviço de saúde com 
particularidades locais. Por outro lado, os resultados 
permitiram compreender a magnitude da violência 
contra a mulher antes, durante a gestação e após o 
parto, bem como a importância de utilizarmos o 
acompanhamento pré-natal e pós-parto para iden-
tificação precoce da mesma, permitindo assim, os 
encaminhamentos necessários e a possível desconti-
nuidade da violência.

Os resultados mostraram alta prevalência de vio-
lência por parceiro íntimo de 51,2%, outros estudos 
em várias regiões brasileiras e, também em outras 
cidades do estado de São Paulo, apresentaram resul-
tados semelhantes.(9,10,16,20-23)

Das mulheres expostas à violência por parceiro 
íntimo, quase metade delas relatou violência psico-
lógica, frequência quase três vezes maior que a física 
(18,4%) e dez vezes maior que a sexual (4,8%). Esse 
percentual mais elevado de violência psicológica em 
detrimento das demais foi coincidente com outros 
estudos e indica que os relatos de violência têm sido 
obtidos graças ao acesso à informação aos direitos 
humanos, criação de órgãos de proteção à mulher e 
conscientização da população feminina.(16,20,21,24)

Estudos brasileiros como internacionais mos-
tram a elevada magnitude da violência por par-
ceiro íntimo.(6,7,21,23,25) Os episódios de violência 
podem ser graves, recorrentes, e sobrepostos. 
Em geral, diferentes tipos de abuso coexistem no 
mesmo relacionamento, conforme os resultados 
deste estudo. A violência psicológica associada à 
física foi a mais frequente, seguida por todos os 
tipos de violência.

Dessa forma, os achados do presente estudo 
foram consistentes com a literatura ao indicar que 
a maioria da violência física vem acompanhada da 
psicológica.(26) A ausência de casos de violência se-
xual acompanhada de agressão física, o que pode 
demonstrar a dificuldade de reação da vítima frente 
à violência ou até mesmo a coerção moral da mu-
lher, para que o ato fosse consentido.

Os resultados mostraram os tipos de violência, 
sendo a situação mais freqüente a violência psico-
lógica exclusiva (31,4%), seguida pela física acom-
panhada da psicológica (14,0%) e pelas três formas 
juntas (3,4%). A violência mais grave pareceu estar 
associada à violência psicológica, e respondeu por, 
aproximadamente, 30% dos casos e constituiu-se 
situação muito grave.

As três formas mais frequentes de expressão (vio-
lência psicológica exclusiva e acompanhada de física e 
as três formas juntas) devem ser alvo de estudos pos-
teriores, para que se investiguem possíveis diferenças 
entre elas. Tais diferenças poderiam ser explicadas, 
conforme os fatores associados e as repercussões para 
a saúde, além de seu comportamento ao longo do 
tempo em termos de presença da evolução das for-
mas mais moderadas para as mais severas.

Quanto ao momento de exposição à violência, 
no presente estudo observou-se diminuição da ocor-
rência de violência durante a última gestação e no 
período pós-parto, em relação ao período anterior. 
É importante considerar que a entrevista referente à 
exposição à violência foi realizada com 45 a 60 dias 
após o parto, e este curto período pode estar asso-
ciado à menor freqüência encontrada no puerpério, 
quando comparada ao período de gravidez. No en-
tanto, mesmo com menores frequências, todos os 
tipos de violência foram relatados, demonstrando a 
continuidade das agressões antes, durante a gestação 
e após o parto.

Nesse sentido, os resultados sobre a prevalência 
de violência por parceiro íntimo durante a gestação 
se assemelham às freqüências apontadas em outros 
estudos.(11,12,14-16,20,27) Nesses casos, a violência não é 
dirigida apenas contra a mulher, há também o en-
volvimento de um filho intrauterino, recém-nasci-
do ou que já está no seu primeiro ano de vida, o 
qual cresce em situação de violência.

No pós-parto, a frequência encontrada no pre-
sente estudo superou outros estudos.(14,16)

No que diz respeito aos tipos de violência relata-
dos durante a gestação, a psicológica foi a mais fre-
quente, seguida da física e sexual. Em outros estudos 
realizados na região sudeste do Brasil a prevalência é 
variou de quase três vezes maior até a praticamente 
a metade.(20,23)
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Durante a gestação, a violência física é a mais 
estudada em pesquisas internacionais, as menores 
taxas são observadas em estudos europeus, com pre-
valência abaixo de 4%, enquanto que na América 
Latina os índices variam entre 7,4% e 18,2%%.(23)

Em 2009, pesquisa realizada na cidade do Rio 
de Janeiro, região sudeste do Brasil, com o objeti-
vo de estimar a prevalência de violência física entre 
parceiros íntimos, encontrou uma taxa de 37,8% 
na gestação, e de 16,1% nos primeiros meses após 
o parto.(28)

Também no período pós-parto, a violência fí-
sica mostra-se mais prevalente e varia entre 1,2% e 
19,7% diferente do encontrado nesta pesquisa, na 
qual este evento ocorre com maior prevalência du-
rante a gestação.(29)

Esses resultados diversos devem ser interpreta-
dos com cuidado devido às diferentes metodologias, 
instrumentos de coleta, composições de amostra e 
período de realização da entrevista, o que preju-
dica sua comparabilidade, sobretudo com relação 
aos tipos de violência estudados. Entre os trabalhos 
analisados, somente dois avaliaram os três tipos de 
violência nos três períodos do ciclo gravídico puer-
peral, tal como o presente estudo.(14,16)

Podemos dizer que não há um consenso entre os 
estudos quanto à gestação ser um fator protetor ou 
promotor da violência, o que é evidenciado pelos 
resultados discordantes. No entanto, a análise do 
conjunto mostra uma tendência a considerar a ges-
tação como fator protetor, com redução dos índices 
de violência. O fato talvez possa ser explicado pelo 
modo como a mulher é vista pela sociedade durante 
a gestação, como uma figura mais frágil. Nessa fase, 
a ocorrência de agressões colocaria o agressor mais 
exposto ao julgamento social, e a relação do casal 
ficaria exposta publicamente.

As prevalências encontradas no presente es-
tudo corroboram na ilustração da magnitude da 
violência contra a mulher perpetrada pelo par-
ceiro íntimo. Assim, pode-se afirmar, que o reco-
nhecimento social e político da violência contra 
a mulher como fenômeno relevante na vida em 
sociedade é fator fundamental para o desenvol-
vimento de ações de políticas públicas para o en-
frentamento da violência.

Com base nos resultados do presente estudo, é 
possível considerar que a violência contra a mulher 
é um importante problema de saúde pública e está 
presente em todas asclasses sociais e fases de vida da 
mulher. Os períodos de acompanhamento pré-natal 
e pós-parto são oportunidades para que o profissio-
nal de saúde possa identificar situações de violência.

Conclusão

 A prevalência da ocorrência de violência por parcei-
ro íntimo relatado por puérperas foi de 51,2%. O 
perfil do companheiro foi caracterizado como um 
grupo jovem, com boa escolaridade, trabalhador, 
não usuários de drogas lícitas e ilícitas.

Agradecimentos
Pesquisa realizada com o apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES.

Colaborações
Marcacine KO; Abuchaim ESV; Abrahão AR; Mi-
chelone CSL e Abrão ACFV declaram que contri-
buíram com a concepção e projeto, análise e inter-
pretação dos dados; redação do artigo, revisão crí-
tica relevante do conteúdo intelectual e aprovação 
final da versão a ser publicada.

Referências

1. Kronbauer JF, Meneghel SN. Profile of gender violence by intimate 
partners. Rev Saúde Pública. 2005;39(5):695-701.

2. Reichenheim ME, Moraes CL, Szklo A, Hasselmann MH, de Souza ER, 
Lozana J de A, et al. The magnitude of intimate partner violence in 
Brazil: portraits from 15 capital cities and the Federal District. Cad 
Saúde Pública. 2006;22(2):425-37.

3. Rodriguez-Borrego MA, Vaquero-Abellan M, Rosa LB. Estudo 
transversal sobre fatores de risco de violência por parceiro íntimo entre 
enfermeiras. Rev Latinoam Enferm. 2012;20(1):11-8.

4. Tumwesigye NM, Kyomuhendo GB, Greenfield TK, Wanyenze RK. 
Problem drinking and physical intimate partner violence against 
women: evidence from a national survey in Uganda. BMC Public 
Health. 2012;12:399.

5. Lamichhane P, Puri M, Tamang J, Dulal B. Women´s status and violence 
against young married women in rural Nepal. BMC Women’s Health. 
201;11:19.



400 Acta Paul Enferm. 2013; 26(4):395-400.

Prevalência de violência por parceiro íntimo relatada por puérperas

6. Zacarias AE, Massaca G,Svanström L, Soares JJF, Antai D. Intimate 
partner violence against women in Maputo city, Mozambique. BMC Int 
Health Human Rights.   2012;12:35.

7. Abeya G, Afework MF, Yalew AW. Intimate partner violence against 
women in western Ethiopia: prevalence, patterns, and associated 
factors. BMC Public Health. 2011;11:913.

8. Organización Mundial de laSalud. Estudio multipaís de la OMS sobre 
salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer: primeros 
resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas 
de las mujeres adicha violencia. Genebra; 2005 [citado 2009 Out 12]. 
Disponível em: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
violence/9241593512/es/index.html

9. Barros C, Schraiber LB, França-Junior I.  Associação entre violência por 
parceiro íntimo contra a mulher e infecção por HIV. Rev Saúde Pública. 
2011;45(2):365-72.

10. Osis MJ, Duarte GA, Faúndes A. Violência entre usuárias de unidades de 
saúde: prevalência, perspectiva e conduta de gestores e profissionais. 
Rev Saúde Pública.2012;46(2):351-8.

11. Makayoto LA, Omolo J, Kamweya AM, Harder VS, Mutai J. Prevalence 
and associated factors of intimate partner violence among pregnant 
women attending Kisumu District Hospital, Kenya. Matern Child Health 
J. 2013;17(3):441-7.

12. Sanchez SE, Alva AV, Diez Chang G, Qiu C, Yanez D, Gelaye B, et al. 
Risk of spontaneous preterm birth in relation to maternal exposure 
to intimate partner violence during pregnancy in Peru. Matern Child 
Health J. 2013;17(3):485-92.

13. Johri M, Morales RE, Boivin JF, Samayoa BE, Hoch JS, Grazioso CF, et 
al. Increase drisk of miscarriage among women experiencing physical 
or sexual intimate partner violence during pregnancy in Guatemala 
City, Guatemala: cross-sectional study. BMC Pregnancy Childbirth. 
2011;11: 49.

14. Urquia ML, O´Campo PJ, Heaman MI, Janssen PA, Thiessen KR. 
Experiences of violence before and during pregnancy and adverse 
pregnancy outcomes: An analysis of the Canadian Maternity 
Experiences Survey. BMC Pregnancy Childbirth. 2011;11:42.

15. Schraiber LB, D’Oliveira AF, Kiss LB, Durand J, Hanada H, Silva VN, 
et al. Saúde da mulher, relações familiares e serviços de saúde do 
Sistema Único de Saúde (SUS) em duas capitais - Recife e São Paulo. 
São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 
2007. [Projeto CNPq: Linha de pesquisa Violência, Acidentes e Trauma, 
nº 506705/2004-8. Caderno de primeiros resultados extraídos do 
Relatório Final da Pesquisa do CNPq].

16. Silva EP, Ludermier AB, Araújo TV, Valongueiro AS. Freqüência e padrão 
da violência por parceiro íntimo antes, durante e depois da gravidez. 
Rev Saúde Pública. 2011;45(6):1044-53.

17. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas públicas de Saúde. 
Parto aborto e puerpério. Assistência humanizada à mulher [Internet]. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2001. [citado 2010 Set 15]. Disponível 
em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/parto_aborto_
puerperio.pdf

18. Schraiber LB, D´Oliveira AF, França-Junior I, Pinho AA.  Violência contra 
a mulher: estudo em uma unidade de atenção primária à saúde. Rev 
Saúde Pública. 2002;36(4):470-7.

19. Marinheiro AL, Vieira EM, Souza L. Prevalência da violência 
contra a mulher usuária de serviço de saúde. Rev Saúde Pública. 
2006;40(4):604-10.

20. Rodrigues DT. Análise da violência doméstica entre as mulheres 
atendidas em uma maternidade de baixo risco [dissertação]. Ribeirão 
Preto: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2007.

21. Schraiber LB, D´Oliveira AN, França-Junior I, Diniz S, Portella AP, 
Ludermir AB,  et al. Prevalência da violência contra a mulher por parceiro 
íntimo em regiões do Brasil. Rev Saúde Pública. 2007;41(5):797-807. 

22. Vieira EM, Perdona GS, Santos MA. Fatores associados à violência 
física por parceiro íntimo em usuárias de serviços de saúde. Rev Saúde 
Pública. 201;45(4):730-7.

23. Durand JG, Schraiber LB. Violência na gestação entre usuárias de 
serviços públicos de saúde da Grande São Paulo: prevalência e fatores 
associados. Rev Bras Epidemiol. 2007;10(3):310-22.

24. Al-Tawil NG. Association of violence against women with religion 
and culture in Erbil Iraq: a cross-sectional study. BMC Public Health. 
2012;12:800.

25. Audi CA, Correa MA, Latorre MR, Santiago SM. Associação entre 
violência doméstica na gestação e peso ao nascer ou prematuridade. 
J Pediatr (Rio J.). 2008;84(1):60-7.

26. Silva LL, Coelho EBS, Caponi SNC. Violência silenciosa: violência 
psicológica como condição da violência física doméstica. Interface 
(Botucatu). 2007;11(21):93-103.

27. El-Zanaty F, Way A. Egypt demographic and health survey 2008. 
Cairo, Egypt: Ministry of Health, El-Zanaty and Associates, and Macro 
International; 2009. [cited 2010 Jul 21]. Available from: http://www.
measuredhs.com/pubs/pdf/FR220/FR220.pdf

28. Moraes CL, Dias AS, Reichenheim ME, Lobato G. Severe physical 
violence between intimate partners during pregnancy: a risk factor 
for early cessation of exclusive breast-feeding. Public Health Nutr. 
2011;14(12):2148-55.

29. Macy RJ, Martin SL, Kupper LL, Casanueva C, Guo S. Partner 
violence among women before, during, and after postpartum: 
multiple opportunities for intervention. Womens Health Issues. 
2007;17(5):290-9. 



401Acta Paul Enferm. 2013; 26(4):401-8.

Artigo Original

Comparação entre as intervenções de 
enfermagem realizadas e os registros em 

sistema informatizado para atenção básica
Comparison of nursing interventions performed and the records 

in a computerized system for primary health care
Daiana Bonfim1

Ana Maria Laus2

Fernanda Maria Togeiro Fugulin1

Raquel Rapone Gaidzinski1

Autor correspondente
Daiana Bonfim
Av. Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 
419, São Paulo, SP, Brasil. 
CEP: 05403-000
daienf@hotmil.com

1Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
2Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil.
Conflitos de interesse: não há conflito de interesse a declarar.

Resumo
Objetivo: Comparar as intervenções realizadas pela equipe de enfermagem em uma Unidade de Atenção 
Primária à Saúde com as intervenções registradas em sistema de informação.
Métodos: Estudo descritivo, exploratório realizado em duas etapas em uma Unidade de Saúde considerada de 
boas práticas de enfermagem. Etapa 1: observação direta, não participativa e estruturada durante cinco dias. 
Etapa 2: aplicação da técnica de mapeamento cruzado nas atividades registradas no sistema informatizado, 
adequando-as em linguagem padronizada de intervenções de enfermagem.
Resultados: Identificou-se que 23,5% e 27,2% das intervenções realizadas pela equipe de enfermagem e 
enfermeiros foram registradas no sistema informatizado.
Conclusão: O sistema informatizado apresenta campos insuficientes para relatar o trabalho realizado pela 
equipe de enfermagem em Unidade de Atenção Primária à Saúde.

Abstract
Objective: Compare the interventions performed by the nursing staff in a Primary Health Care Unit with the 
interventions recorded in the information system.
Methods: Descriptive, exploratory study conducted in two stages at a Health Unit considered as having good 
practices in nursing. Stage 1: direct, non-participatory and structured observation for five days. Stage 2: 
application of the cross-mapping technique in the activities recorded in the computerized system, adapting 
them in standardized language for nursing interventions.
Results: It was found that 23.5% and 27.2% of the interventions made by the nursing staff and nurses were 
recorded in the computerized system.
Conclusion: The computerized system displays insufficient fields to report the work carried out by the nursing 
team at the Primary Health Care Unit.  
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Introdução

A Estratégia de Saúde da Família tem suas raízes 
na atenção primária à saúde e, enquanto estratégia 
de mudança do modelo de assistência apresenta a 
proposta de uso de tecnologias especificas para o 
desenvolvimento das práticas de cuidado. É conce-
bida como eixo estruturante para a reorganização 
da atenção primária com repercussões reordenadas 
para todo o sistema de saúde brasileiro.(1)

Esse novo modelo de atenção inaugurou um 
paradigma que impôs a revisão do conceito de pro-
cesso de trabalho em saúde e da operacionalização 
das políticas de recursos humanos para o setor, ten-
do em vista que as condições históricas relativas ao 
contingente de trabalhadores do Sistema Único de 
Saúde constituem fatores relacionados, intrinseca-
mente, à efetiva consolidação desse Sistema.

Para alcance das metas propostas pela Estraté-
gia de Saúde da Família, houve necessidade de uma 
melhor estruturação dos sistemas de informações 
em saúde, assegurando a avaliação permanente da 
situação de saúde da população e dos resultados das 
ações executadas, fundamental para o acompanha-
mento, controle e repasse de recursos. Dessa forma, 
os municípios passaram a ser responsáveis, também, 
pela produção, organização e coordenação das in-
formações em saúde.(2)

Diante da acentuada expansão da Estratégia de 
Saúde da Família e da discussão das questões rela-
cionadas ao montante de dados coletados por essas 
equipes, foi necessária a criação de um sistema de 
informação que contemplasse a complexidade da 
organização da Atenção Primária à Saúde.(3)

Há 15 anos, no ano de 1998, foi criado o Sis-
tema de Informação da Atenção Básica, no qual os 
profissionais de saúde das equipes de saúde da fa-
mília, advindos das visitas domiciliares, inserem os 
dados do atendimento médico e de enfermagem. 
Especificamente, a ficha D é utilizada por toda a 
equipe de Unidades com Estratégia de Saúde da Fa-
mília, para realizar o registro das atividades diárias 
referentes a consultas médicas e de enfermagem, 
solicitação de exames complementares, encaminha-
mentos, entre outros, bem como para a notificação 
de algumas doenças.(3)

Este Sistema deveria possibilitar informações aos 
gestores para avaliação da produtividade da Unida-
de e adequação dos recursos para melhor atender as 
necessidades de saúde da comunidade.

Assim, os sistemas de informação devem con-
tribuir para que os dados se transformem em in-
formação e, posteriormente, em conhecimento que 
direcione a prática das equipes de saúde no seu ter-
ritório.(4) Entre as possibilidades de uso e aplicação 
das informações geradas está o planejamento da for-
ça de trabalho de enfermagem na Atenção Primária 
à Saúde que adquire relevância, na medida em que 
se busca adequar o quadro de pessoal às necessida-
des da comunidade, à segurança dos usuários e tra-
balhadores, bem como aos objetivos institucionais.

Uma maneira para dimensionar a força de tra-
balho da equipe de enfermagem refere-se à identi-
ficação das intervenções/atividades que são desen-
volvidas, bem como sua frequência de realização. 
O objetivo deste trabalho foi Comparar as inter-
venções realizadas pela equipe de enfermagem em 
uma Unidade de Atenção Primária à Saúde com as 
intervenções registradas em sistema de informação. 

Métodos

Trata-se de estudo descritivo exploratório, de abor-
dagem quantitativa.

A unidade foi selecionada por manter convênio 
com a Universidade de São Paulo, instituição dos 
pesquisadores e por desenvolver atividades com a 
comunidade e é considerada de boas práticas. Loca-
liza-se na região oeste da cidade de São Paulo, onde 
há nove anos foi implantada a Estratégia de Saúde 
da Família.

 Compõem a equipe de trabalho desta unidade, 
seis equipes de saúde (seis médicos, seis enfermei-
ros, 12 auxiliares de enfermagem, 35 agentes comu-
nitários de saúde); um enfermeiro, gerente da uni-
dade; um enfermeiro e um técnico de enfermagem 
para vigilância epidemiológica e esterilização de 
materiais; um médico para atividades exclusivas de 
ensino e vigilância epidemiológica; dez profissionais 
administrativos; quatro dentistas; um auxiliar de 
consultório dentário; uma técnica em higiene bu-
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cal; um psicólogo; um assistente social; um terapeu-
ta ocupacional, uma farmacêutica; três técnicos de 
farmácia; três auxiliares de limpeza e um vigilante.

A unidade é responsável por um território com 
5.639 famílias, o que equivale à, aproximadamente, 
19.526 pessoas, distribuídas em uma população de 
20 a 39 anos (7503 pessoas), um número de crian-
ças: menor 1 ano (204), 1 a 4 anos (1042), 5 a 9 
anos (1603), número de gestantes: 10 a 19 anos: 21 
(18,2%), 20 ou mais: 94 (81,8%), número de ido-
sos: maior de 60 anos (1769) e pessoas cobertas com 
plano saúde: 2.749 (14,05%). Os atendimentos da 
unidade são realizados de segunda a sexta-feira (7 às 
18 horas), com agendamento semanal e atendimen-
to diário em acolhimento à demanda espontânea.

Para apreender o tipo e a frequência das inter-
venções de enfermagem, realizou-se observação di-
reta estruturada e não participativa, das atividades 
desenvolvidas pela equipe de enfermagem, durante 
uma semana considerada de atendimento típico da 
unidade. Participaram do estudo todos os trabalha-
dores de enfermagem que estiveram presentes na 
unidade no período da coleta e aceitaram participar.

A observação foi estruturada a partir do instru-
mento proposto e validado por Bonfim (2012),(5) 
que contempla 49 intervenções de enfermagem de-
senvolvidas na Atenção Primária à Saúde em uma 
linguagem padronizada, segundo a taxonomia Nur-
sing Interventions Classification (NIC).(6) O levanta-
mento das atividades que compõe o instrumento foi 
realizado por meio de revisão bibliográfica, observa-
ção de campo e leitura de prontuários.

Dois alunos de enfermagem receberam treina-
mento teórico-prático para aplicar o instrumento.

Para a coleta dos dados utilizou-se a técnica de 
amostragem do trabalho, que consiste em [...] fazer 
observações intermitentes, em um período conside-
ravelmente maior do que em geral utilizado no estu-
do de cronometragem, e envolve uma estimativa da 
proporção do tempo despendido em um dado tipo 
de atividade, em certo período, através de observa-
ções instantâneas, intermitentes...(7)

Foram realizadas observações intermitentes a 
cada dez minutos, seguido de anotação no instru-
mento. Distribuiu-se um observador para até seis 
trabalhadores de enfermagem.

Para análise, os dados foram agrupados segundo 
a classificação:(6,8)

- Intervenções de cuidados diretos: tratamento 
realizado por meio da interação com o usuário, fa-
mília e comunidade, configurando-se nas ações de 
aspecto fisiológico e psicossociais que abarcam as 
ações práticas e as de apoio e aconselhamento.

- Intervenções de cuidados indiretos: tratamen-
to realizado distante do usuário, família e comuni-
dade, mas, em seu benefício que abrangem ações 
voltadas para o gerenciamento da unidade e de co-
laboração interdisciplinar.

- Atividades associada ao trabalho: aquelas que 
devem ser executadas por outros trabalhadores de 
outras categorias, mas que o profissional de enfer-
magem assume.

- Atividades pessoais: pausas necessárias na jor-
nada de trabalho para o atendimento das neces-
sidades fisiológicas e de comunicação pessoal dos 
trabalhadores.

Para possibilitar a comparação dos dados pro-
venientes da observação com os dados presentes na 
ficha – D, as atividades constantes na ficha foram 
mapeadas em intervenções segundo a taxonomia 
NIC, utilizando-se a técnica de mapeamento cru-
zado. Essa técnica “possibilita realizar estudos que 
demonstram que os dados de enfermagem existen-
tes, em diferentes locais, podem ser mapeados nas 
Classificações de Enfermagem, e assim, adaptados 
para linguagem padronizada”.(9)

O desenvolvimento do estudo atendeu as nor-
mas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

Os dados foram coletados no período de 14 a 18 
de fevereiro de 2011 obtendo-se 5079 amostras das 
intervenções/atividades realizadas pela equipe de 
enfermagem. 

A equipe estuda foi composta por seis enfermei-
ros e 11 auxiliares/técnicos de enfermagem, todos 
do sexo feminino, com média de idade entre 35 
anos para os enfermeiros e 51 anos para técnicos/
auxiliares de enfermagem, 9 e 12 anos de experiên-
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cia na Atenção Primária à Saúde e 5 a 10 anos de 
experiência na Unidade estudada, para enfermeiro 
e técnicos/auxiliar de enfermagem respectivamente. 
Ambos os profissionais tem jornada de trabalho de 
40 horas semanais.

Verificou-se que 14 (29%) das intervenções 
de enfermagem propostas no instrumento de 
Bonfim(5) não foram realizadas pela equipe du-
rante o período de coleta dos dados ou compuse-
ram outra intervenção, como a intervenção rela-
tiva a atividade de  encaminhamento, que acon-
tece, com maior frequência durante a atividade 
de consulta. 

Tabela 1. Intervenções/atividades realizadas 

Classificação Intervenções
Auxiliares/Técnicos de 

Enfermagem
%

Enfermeiro
%

Intervenções Diretas Visita domiciliar 7,8 3,7

Atendimento à demanda 
espontânea

3,6 8,8

7910 Consulta 0,0 10,8

5604 Ensino: Grupo 2,2 5,0

7680 Assistência em exames 3,2 2,3

6530 Controle de imunização/
vacinação

4,2 0,0

7400 Orientação quanto ao sistema 
de saúde

2,3 1,4

2300 Administração de 
medicamentos

2,3 0,2

6680 Monitoração de sinais vitais 1,8 0,4

4238 Punção de Vaso: Amostra do 
sangue venoso

1,8 0,2

3660 Cuidados com lesões 1,4 0,2

6200 Cuidados de emergência 0,6 0,9

5618 Ensino: procedimento/
tratamento

0,7 0,2

5510 Educação para a saúde 0,1 1,0

0960 Transporte 0,4 0,2

3440 Cuidados com local da 
incisão

0,4 0,0

2000 Controle de eletrólitos 0,1 0,0

Total 32,8 35,1

A frequência de realização das intervenções/ ati-
vidades de enfermagem pela equipe estudada está 
apresentada na tabela 1.

Para o registro destas atividades o sistema informa-
tizado apresenta a ficha D, composta por 19 ativida-
des, foi mapeada em quatro domínios, sete classes e 10 
intervenções, segundo a taxonomia NIC. Comparan-
do o mapeamento da ficha D com as intervenções ob-
servadas e sua respectiva frequência, evidencia-se que 
somente 23,5% e 27,2% das intervenções/atividades 
realizadas pelos auxiliares/técnicos de enfermagem e 
enfermeiros respectivamente, têm possibilidade de se-
rem registradas na ficha (Tabela 2).

Continua...
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Classificação Intervenções
Auxiliares/Técnicos de 

Enfermagem
%

Enfermeiro
%

Intervenções Indiretas 8020 Reunião para avaliação dos 
cuidados multidisciplinares

8,5 22,1

7920 Documentação 9,3 6,5

7960 Troca de info sobre cuidados 
de saúde

3,3 10,7

7850 Desenvolvimento de 
funcionários

4,9 4,5

6480 Controle do ambiente 3,2 0,8

7840 Controle de suprimentos 2,5 0,4

6540 Controle de infecção 1,1 0,1

8500 Desenvolvimento da saúde 
comunitária

0,9 0,0

6554 Supervisão: Segurança 0,4 0,1

8120 Coleta de dados de pesquisa 0,3 0,2

7650 Delegação 0,1 0,5

8820 Controle de doenças 
transmissíveis

0,3 0,2

7830 Supervisão de funcionários 0,0 0,5

7690 Interpretação de dados 
laboratoriais

0,0 0,3

6610 Identificação de risco 0,0 0,2

7710 Apoio ao médico 0,1 0,0

7726 Preceptor: Estudante 0,0 0,1

Total 34,9 47,0

Atividade Associada 6,0 5,5

  Pessoal 26,2 12,4

Tabela 2. Comparação entre as atividades, intervenções e tempo dispendido

SIAB - Ficha D Atividades Intervenções
% Tempo dispendido

Auxiliares/Técnicos de 
enfermagem

Enfermeiro

Atendimento de 
Enfermeiro

Puericultura 7910 Consulta 0,00 10,80

Pré-natal

Prevenção de câncer cérvico- uterino

Diabetes

DST/AIDS

Hipertensão arterial

Hanseníase

Tuberculose

Continua...

Continuação
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SIAB - Ficha D Atividades Intervenções
% Tempo dispendido

Auxiliares/Técnicos de 
enfermagem

Enfermeiro

Procedimentos Atendimento individual de profissional nível 
superior

Visita de inspeção sanitária 6480 Controle do ambiente: 
comunidade

0,00 0,00

Curativos 3660 Cuidados com lesões 1,40 0,20

Inalações 2300 Administração de 
medicamentos

2,30 0,20

Injeções

Retirada de pontos 3440 Cuidados com local de 
incisão

0,40 0,00

Terapia de reidratação oral 2000 Controle de eletrólitos 0,10 0,00

Atendimento em grupo - Educação em 
Saúde

5604 Ensino - grupo 2,20 4,90

Procedimentos coletivos 5510 Educação para a saúde 0,10 1,00

Visita domiciliar Visita domiciliar 7,80 3,70

Notificações 
enfermagem

Notificações enfermagem 7920 Documentação 9,30% 6,50

Doença hemolítica perinatal

Fratura de colo de fêmur em > 50 anos

Meningite tuberculosa em < 5 anos

Hanseníase Incapacidade II e III

Citologia oncótico NIC III/ carcinoma in situ

Total     23,50% 27,20

Continuação

Discussão 

O fato desta investigação ter sido realizada  em 
uma Unidade de Atenção Primária á Saúde com 
Estratégia de Saúde da Família constitui uma li-
mitação dos resultados da pesquisa, uma vez que 
estudos observacionais demandam uma diversi-
dade de realidades.  

A escassez de estudos que abordem o sistema de 
informação como ferramenta gerencial para o pla-
nejamento da força de trabalho restringiu as possi-
bilidades de discussão dos resultados encontrados.

O propósito do presente estudo foi verificar o 
quanto o sistema de informação existente para re-
gistro das intervenções/atividades enfermagem con-
segue retratar o escopo do trabalho desenvolvido, 
proporcionando, assim, evidências para subsidiar 
ações de planejamento da força de trabalho de en-
fermagem da unidade. 

A finalidade da informação em saúde consiste 
em identificar problemas individuais e coletivos do 
quadro sanitário de uma população, propiciando 
elementos para análise da situação encontrada e 
subsidiar o planejamento em saúde. Dessa manei-
ra, os sistemas de informações são considerados ele-
mentos importantes para ações de controle, moni-
toramento e avaliação da atenção à saúde.(10) 

O instrumento utilizado na coleta de dados con-
seguiu retratar o trabalho desenvolvido pela equipe 
de enfermagem em Unidade de Atenção Primária à 
Saúde, mostrando-se amplo e diversificado, apreen-
dendo todos os domínios da NIC, ou seja, consegue 
retratar ações dirigidas ao usuário/família/território. 

 A ficha D mostrou-se pouco informativa para 
expressar o trabalho desenvolvido pela equipe de 
enfermagem em Unidade de Atenção Primária à 
Saúde com Estratégia de Saúde da Família, uma 
vez que a limitação do número de atividades e a 
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pequena diversidade das intervenções presentes na 
ficha-D restringem e fragilizam o uso deste sistema 
para descrever e auxiliar no planejamento da força 
de trabalho de enfermagem para Unidades de Aten-
ção Primária à Saúde. 

Em relação à distribuição de frequência da rea-
lização das atividades pelos enfermeiros, as inter-
venções que mais dispenderam tempo de trabalho 
foram de cuidados indiretos (47%), representadas 
pela reunião para avaliação dos cuidados multidisci-
plinares (22,1%), troca de informações sobre cuida-
dos de saúde (10,7%) e documentação (6,5%). Es-
ses dados corroboram com estudo realizado na rede 
básica de Ribeirão Preto, onde 46% do tempo dos 
enfermeiros eram voltadas para organização, coor-
denação e articulação das atividades de enfermagem 
e destas com os outros trabalhadores, e 39% corres-
ponderam às atividades realizadas diretamente com 
o usuário.(11) 

A frequência das intervenções de cuidado dire-
to representou 35% do tempo do enfermeiro, com 
destaque para a consulta (10,8%), atendimento à 
demanda espontânea (8,8%), ensino: grupo (5%) e 
visita domiciliar (3,7%).

No que tange às intervenções realizadas pelos 
auxiliares/técnicos de enfermagem, o percentual de 
tempo despendido durante a jornada de trabalho 
foi mais expressivo também para as intervenções in-
diretas (34,9%), com destaque para as intervenções 
documentação (9,3%) e reunião para avaliação dos 
cuidados multidisciplinares (8,5%).

Dentre as intervenções/atividades realizadas pela 
equipe de enfermagem, observaram-se somente al-
gumas passiveis de registro na ficha – D, que estão, 
em sua maior parte, relacionadas às intervenções de 
cuidados diretos, realizados especificamente com o 
usuário. Isto indica que a maior utilização do SIAB 
visa o levantamento numérico de algumas condições 
de saúde, com objetivo de gerar relatórios de produ-
ção para unidade, limitando a possibilidade de regis-
tro das intervenções que tem complementaridade ao 
trabalho da equipe de enfermagem e são relevantes 
dentro da proposta da Estratégia de Saúde da Família, 
além da importância para uma assistência integral.

Atividades como educação permanente, partici-
pação de reuniões (reuniões de equipe, reuniões com 

a comunidade e reuniões com equipamentos sociais) 
são ações, dentre outras, consideradas centrais dentro 
das diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família e o Progra-
ma Agentes Comunitários de Saúde.(12) Entretanto, 
essas não compõem os registros regulares do sistema 
informatizado de atenção básica, dificultando a vi-
sualização da abrangência do trabalho desenvolvido 
pela equipe de enfermagem nas unidades com Estra-
tégia de Saúde da Família.

Vários estudos que analisaram a utilização do 
SIAB apontam para as potencialidades do sistema 
quanto ao apoio para gestão das unidades, porém, 
mesmo diante da sua importância, são relatadas fra-
gilidades que perpassa por questões como: a falta de 
capacitação para o manuseio do sistema, o preen-
chimento incorreto e a subnotificação; a não utiliza-
ção como norteador das ações e atividades profissio-
nais, bem como no processo de tomada de decisão e 
controle de ações; e a ausência de dados sobre saúde 
bucal na ficha-D.(4)

Considerando a finalidade do sistema de regis-
tro para as Unidades de Atenção Primária à Saúde 
com Estratégia de Saúde da Família, enquanto fer-
ramenta de avaliação e acompanhamento sistemáti-
co das ações implementadas e dos resultados alcan-
çados, como parte do processo de planejamento e 
programação visando à readequação do processo de 
trabalho, considera-se que sua importância poderia 
ser ampliada caso ocorressem algumas melhorias no 
software, nas fichas e relatórios.

Com vistas a essas mudanças o Ministério da 
Saúde assumiu o compromisso de reestruturação do 
sistema de informação da atenção básica, objetivan-
do a melhora na qualidade da informação em saúde 
e o seu uso pelos gestores, profissionais de saúde e 
cidadãos. As mudanças objetivaram tornar o siste-
ma de avaliação e monitoramento capaz de refletir a 
complexidade e heterogeneidade das várias realida-
des municipais e dos diferentes níveis de gestão do 
Sistema Único de Saúde.(13)

O ponto de partida dessa reestruturação foi apri-
morar o detalhamento da informação, que anterior-
mente era consolidada, para a perspectiva de uso de 
dados individualizados, permitindo o acompanha-
mento de cada usuário atendido, assim como as ações 



408 Acta Paul Enferm. 2013; 26(4):401-8.

Comparação entre as intervenções de enfermagem realizadas e os registros em sistema informatizado para atenção básica

desenvolvidas por cada profissional da equipe.  Além 
disso, passou a integrar os diversos sistemas de infor-
mação existentes na Atenção Primária à Saúde, redu-
zindo a necessidade de registrar as mesmas informa-
ções em mais de um instrumento (fichas/sistemas), 
aproximando a informação produzida ao processo de 
trabalho dos profissionais, qualificando o cuidado em 
saúde e a cultura do uso da informação.(13)

Conclusão

O sistema informatizado da atenção básica, ficha de 
registro oficial (ficha-D), é incompleta, reduzindo 
informações sobre o trabalho da equipe de enfer-
magem em Unidades de Atenção Primária à Saúde 
com Estratégia de Saúde da Família, bem como para 
apreensão de dados que possam retratar a prática 
diária e auxiliar o planejamento da força de trabalho 
da equipe de enfermagem.
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