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Editorial

A estrutura de um artigo científico original é usualmente composta de 
quatro partes: introdução, métodos (ou material e métodos), resul-
tados e discussão. Cada uma fornece um tipo de informação, e seu 

conjunto deve fazer o leitor entender a pesquisa e sua conclusão. Na análise 
de textos submetidos para publicação, a seção de métodos frequentemente 
necessita de reparos. Tal seção será o foco deste editorial. 

A função da seção de métodos é informar como o estudo foi realizado. 
Quando bem elaborada, ela fornece informações que permitem a replicação 
da pesquisa. Diversos tópicos compõem a seção de métodos em artigo origi-
nal: o tipo de estudo, que comentaremos no próximo parágrafo; o cenário da 
pesquisa, com data, local e características; os participantes, que compõem a 
amostra do estudo; e a coleta de dados. 

Há ainda: as questões éticas, as análises e as intervenções, que aparecem 
descritas quando pertinentes. 

Entende-se por tipo de estudo, de delineamento ou de desenho, o plano 
da pesquisa. É o caminho adotado para chegar aos resultados. Alguns tipos 
de estudo são bastantes conhecidos. Basta mencionar seus nomes para que o 
leitor saiba de que se trata; por exemplo, estudo transversal. Essa informação 
ajuda também o leitor a avaliar o potencial do delineamento em alcançar 
o objetivo do estudo. É possível que os delineamentos complexos, novos 
ou pouco conhecidos precisem de explicações adicionais, acompanhados de 
referência bibliográfica. Existem guias de redação para cada delineamento 
que estão compilados no site www.equator-network.org/.

Em alguns relatos, não há menção a delineamento ou informa-se apenas 
que se trata de estudo qualitativo ou quantitativo. É necessário esclarecer 
qual tipo de estudo qualitativo ou quantitativo. A simples menção a um de-
les desperta no leitor, que seja conhecedor da matéria, detalhes da teoria so-
bre o assunto, em especial, seus aspectos positivos e limitações. Informações 
abrangentes e claras sobre o material e os métodos utilizados enriquecem o 
relato. Os leitores agradecerão se forem contemplados com tais informações.

Mauricio Gomes Pereira
Professor Emérito, Universidade de Brasília

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201400017
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Resumo
Objetivo: Estimar o padrão de consumo de bebidas alcoólicas e o perfil socioeconômico dos trabalhadores 
de um Serviço Público.
Métodos: Estudo transversal realizado com 322 sujeitos que responderam ao Alcohol Use Disorders 
Identification Test (AUDIT) e às perguntas referentes às variáveis sociodemográficas. Os dados foram 
processados e analisados por meio do Epi-Info.
Resultados: Observou-se que 12,7% fizeram consumo de risco, nocivo e provável dependência. O consumo 
pesado episódico foi de 32,5%, e 5,3% já causaram problemas a si mesmos ou a outros. A maioria não 
consumiu álcool nos últimos 12 meses, porém aqueles que consumiram o fizeram em quantidade e frequência 
elevada.
Conclusão: Os resultados mostraram elevada prevalência do padrão de consumo de risco, nocivo e provável 
dependência associada aos trabalhadores do sexo masculino e ao baixo nível de escolaridade.

Abstract
Objective: Estimate the consumption pattern of alcoholic beverages and the socioeconomic profile of workers 
at a Public Service.
Methods: Cross-sectional study, involving 322 subjects who answered the Alcohol Use Disorders Identification 
Test (AUDIT) and questions related to the sociodemographic variables. The data were processed and analyzed 
using the Epi-Info software.
Results: It was observed that the consumption of 12.7% was classified as hazardous, harmful and suggestive 
of dependence. Binge drinking was found in 32.5% and 5.3% had already caused problems for themselves 
or others. The majority has not consumed alcohol in the previous 12 months, but those that did so consumed 
large quantities and frequently.
Conclusion: The results showed a high prevalence of hazardous, harmful consumption and probable 
dependence, associated with male workers and low education levels.

Descritores
Alcoolismo; Consumo de bebidas 

alcoólicas; Trabalhadores; Saúde do 
trabalhador; Enfermagem do trabalho

Keywords
Alcoholism; Alcohol drinking; Workers; 
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health nursing
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Padrão de consumo de bebidas alcoólicas entre os trabalhadores e perfil socioeconômico

Introdução

A Organização Mundial da Saúde aponta o con-
sumo de álcool como um dos graves problemas de 
Saúde Pública na atualidade, ocupando a terceira 
posição entre os principais fatores de risco de saúde 
no mundo. Estima-se que existam cerca de dois bi-
lhões de pessoas em todo o mundo que consomem 
bebidas alcoólicas e que 76,3 milhões que fazem 
uso de álcool com diagnóstico de transtorno mental 
(dependência), representando 4% do total de todos 
os anos perdidos de vida útil.(1)

Há dez anos, o uso nocivo de álcool foi respon-
sável por 3,8% do índice de mortalidade mundial, 
sendo considerado um dos principais fatores de ris-
co para os transtornos neuropsiquiátricos e doenças 
não transmissíveis, como as doenças cardiovascula-
res, cirrose hepática e alguns tipos de câncer.(1)

O padrão de consumo de álcool pesado e espo-
rádico atinge 11,5% dos consumidores de álcool, 
sendo responsável por sérios problemas de saúde, 
conforme afirma o relatório global de 2010 sobre 
álcool. O consumo per capita de álcool no mundo 
fica entre 4,3 e 4,7 litros por ano, sendo que, na 
Europa, esse índice é de 9,5 litros. Nas Américas, 
houve uma estabilização nos últimos anos em cerca 
de 6,7 litros.(2)

No Brasil, o padrão de uso de álcool apresenta 
índices preocupantes: em média, são consumidos 
seis litros de álcool puro per capita ao ano. O pa-
drão de risco é um dos mais altos do mundo. O que 
vemos são consequências agudas muito prevalentes, 
como violências e acidentes, mas também as crô-
nicas, pois parte significativa das pessoas bebe em 
excesso ou se torna dependente.(3)

Além disso, há uma descrença pela possibilida-
de de melhora dos pacientes em relação aos proble-
mas relacionados ao uso de álcool. A abordagem na 
área de prevenção e promoção do consumo nocivo 
e abusivo de álcool raramente é colocada em práti-
ca nos serviços de saúde, onde se abordam, em sua 
maioria, os pacientes já dependentes do álcool.(4)

Nesse sentido, autores apontam que o consumo 
elevado de álcool diminui o desempenho do traba-
lhador, o que resulta no aumento do desemprego e 
em baixos rendimentos, em comparação com o uso 

em menor quantidade e frequência. Esse consumo 
acarreta em problemas na organização do processo 
de trabalho.(5,6)

Esse consumo, muitas vezes, é feito para se ten-
tar fugir do sofrimento mental e da sobrecarga emo-
cional, ligadas ou decorrentes das condições de tra-
balho e pela organização do trabalho imposta pela 
empresa, tornando o consumo uma saída, o que 
induz a quadros graves de dependência alcoólica.(7)

Essa problemática remete à necessidade de via-
bilizar estratégias, dentro da realidade de cada ser-
viço, para a promoção da saúde e a prevenção de 
doenças do trabalhador, a fim de amenizar os pro-
blemas decorrentes do consumo abusivo de álcool 
para o trabalhador, para a família e para a empresa.

O Serviço de Saúde Ocupacional poderia avaliar 
os padrões de consumo de álcool dos trabalhadores, 
funcionando como oportunidade importante para 
prevenção primária e secundária.(8,9)

Nesse contexto, a detecção precoce do padrão 
de consumo de álcool entre os trabalhadores neces-
sita de maiores investigações, a fim de melhor viabi-
lizar estratégias de prevenção específica e promoção 
da saúde nos Serviços de Saúde do Trabalhador.

O objetivo deste trabalho é estimar o padrão de 
consumo de bebidas alcoólicas entre os trabalhado-
res de um Serviço de Saúde de uma universidade e o 
perfil socioeconômico.

Métodos

Tratou-se de um estudo transversal que utilizou 
amostragem aleatória, em um Serviço de Saúde do 
Trabalhador de uma universidade pública, na cida-
de do Rio de Janeiro, Região Sudeste do Brasil.

A amostra parcial teve como base o número 
de atendimento total do ano de 2011 no serviço 
(6.252). Partindo deste, foi presumido o tamanho 
da amostra com erro percentual de 3%: uma pro-
porção de 10% da população atendida pela enfer-
meira do trabalho, no ano de 2011, estimando um 
intervalo de confiança de 95%, o que resultou em 
uma amostra de 362 servidores atendidos no Servi-
ço de Saúde do Trabalhador, no período de agosto 
de 2011 a março de 2012.
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Foram incluídos no estudo todos os trabalhado-
res, servidores públicos ativos da universidade, de 
ambos os sexos, que frequentaram o serviço no pe-
ríodo e que eram atendidos pela própria pesquisado-
ra, na triagem do Serviço de Saúde do Trabalhador.

Foram excluídos os trabalhadores que já 
haviam respondido ao formulário na primeira 
consulta; os que estavam em processo de admis-
são e demissão; os que estavam alcoolizados no 
momento da entrevista; os trabalhadores com 
transtorno mental; os de outras instituições e os 
aposentados. Dessa forma, a amostra final foi 
composta por 322 sujeitos.

O instrumento utilizado foi o questionário 
Alcohol Use Disorders Identification Test (AU-
DIT), que consiste em dez questões a respeito 
do uso de bebidas alcoólicas no último ano, sin-
tomas de dependência e problemas relacionados 
ao álcool. Os que obtiveram pontuação de zero a 
sete no AUDIT foram considerados consumido-
res de baixo risco e aqueles que obtiveram resul-
tado acima de oito foram classificados como de 
consumo de risco, nocivo e de provável depen-
dência. Foram acrescentadas a esse questionário 
variáveis referentes ao perfil socioeconômico e ao 
perfil ocupacional dos trabalhadores.

A máscara do questionário e os dados foram 
processados e analisados por meio do Programa Epi
-Info (versão 3.5.1), sendo realizado o tratamento 
estatístico, além de análises uni e bivariadas, a partir 
de estatísticas descritivas, apresentadas em frequên-
cias absolutas e relativas.

Os servidores classificados como consumidores de 
dependência foram encaminhados e acompanhados 
para o serviço especializado da própria universidade.

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

Resultados

Foram identificados como consumidores de risco, 
nocivo e provável dependência de álcool 12,7% dos 
servidores, enquanto que 87,3% informaram con-
sumo de baixo risco.

Conforme apresentado na tabela 1, houve 
significância estatística nas variáveis de sexo e es-
colaridade, mostrando que os indivíduos do sexo 
masculino apresentaram as maiores proporções 
para o grupo de padrão de consumo de risco, no-
civo e provável dependência de álcool (65,9%) 
quando comparados às proporções do mesmo 
padrão de consumo das mulheres (34,1%), com 
p=0,01.

A tabela 1 mostra que os itens do padrão de con-
sumo de álcool dos servidores atendidos no Serviço 
de Saúde do Trabalhador de uma universidade, dis-
tribuídos de acordo com a categoria de pontuação 
atingida no AUDIT, revelou significância estatística 
na maioria dos itens.

Tabela 1. Variáveis socioeconômicas associadas ao consumo 
de bebidas alcoólicas 

Variáveis

Consumo de 
baixo risco

(n=281)
n (%)

Consumo de risco,
nocivo e provável 

dependência
(n=41)
n (%)

p-value*

Gênero

Masculino 93 (33,1) 27 (65,9) <0,01

Feminino 188 (66,9) 14 (34,1)

Faixa etária, anos

18-35 38 (13,5) 3 (7,3) 0,265

>36 243 (86,5) 38 (92,7)

Situação conjugal

Casados 175 (62,3) 24 (58,5) 0,645

Não casados 106 (37,7) 17 (41,5)

Escolaridade

Até Ensino Médio completo 116 (41,3) 26 (63,4) <0,01

Ensino Superior ou mais 165 (58,7) 15 (36,6)

Renda per capita

Até 2 salários (R$510,00) 69 (24,6) 14 (34,1) 0,189

Mais que 2 salários (R$510,00) 212 (75,4) 27 (65,9)

* Teste do qui-quadrado de Pearson

A tabela 2 mostra que 53,7% dos consumido-
res de baixo risco fizeram um consumo de álcool de 
duas a quatro vezes por mês e que 29,3% o fizeram 
de duas a três vezes por semana, ou seja, a maioria 
dos servidores relatou não consumir álcool nos úl-
timos 12 meses, porém aqueles que consumiram, 
fizeram com maior frequência.

No que se refere à quantidade de doses con-
sumida em um dia, verificou-se que 56,1% dos 
servidores do padrão de consumo de risco relata-
ram ter consumido dez ou mais doses, seguidos 
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daqueles que consumiram cinco a seis doses-pa-
drão com 24,4%.

Chama atenção a frequência do consumo de 
cinco ou mais doses-padrão em uma única vez em 
relação aos servidores de consumo de baixo risco: 
29,5% relataram ter feito esse consumo com algu-
ma frequência.

Os indicadores de consumo de risco (AU-
DIT≥8), em relação ao questionário AUDIT, mos-
traram que 37,1% não conseguiram parar de beber, 
26,8% deixaram de fazer aquilo que era esperado, 

51,2% apresentaram sentimento de culpa ou re-
morso após ter bebido, e 39% foram incapazes de 
lembrar o que aconteceu após beber.

Dos servidores com padrão de consumo de 
risco, nocivo e de provável dependência, 22% 
causaram algum prejuízo ou ferimento pelo uso 
de álcool a si próprio ou a outra pessoa e a 51,2% 
deles alguém sugeriu que parassem de beber nos 
últimos 12 meses.

Discussão

Dentre as limitações deste estudo, podemos incluir 
o fato do receio dos trabalhadores de que os resul-
tados interferissem nas decisões das licenças e das 
perícias médicas, não revelando o real consumo de 
bebida alcoólica nos últimos 12 meses da entrevista, 
apesar de ser mantido o anonimato dos participan-
tes da pesquisa. Não obstante, reconhecemos as li-
mitações de estudos transversais, que não permitem 
o estabelecimento de relações de causa e efeito.

Nossos resultados contribuem para que os en-
fermeiros do trabalho reflitam sobre sua prática as-
sistencial nos serviços de saúde do trabalhador na 
perspectiva do diagnóstico e das intervenções quan-
to ao padrão de consumo de álcool, no sentido da 
promoção a saúde e da prevenção dos agravos cau-
sados pelo álcool − embora sejam poucos os estu-
dos nacionais sobre o rastreamento do padrão de 
consumo de álcool em trabalhadores, sobretudo em 
relação às atividades do enfermeiro do trabalho nes-
se contexto.(8,9)

Os resultados demonstraram elevada prevalên-
cia de consumo de risco, nocivo e provável depen-
dência entre os trabalhadores masculinos e de baixa 
escolaridade. A amostra apresentou índices de con-
sumo de risco de álcool (12,7%) semelhantes aos de 
outros estudos nacionais, principalmente entre os 
homens, que tiveram a maior proporção do padrão 
de consumo de risco e significância estatística para 
essa associação, com base em vários estudos.(10-13)

Houve associação entre os servidores com maior 
nível de escolaridade e o consumo de risco de ál-
cool. Essa associação também foi encontrada em 
trabalhadores de grandes empresas, porém o padrão 

Tabela 2. Uso de bebidas alcoólicas no último ano

Variáveis
Consumo de 
baixo risco

n (%)

Consumo de 
risco, nocivo 
e provável 

dependência
n (%)

p-value*

Frequência do consumo

Nunca 159 (56,6) 0 (0)

Mensalmente ou menos 69 (24,6) 0 (0)

2 a 4 vezes por mês 49 (17,4) 22 (53,7)

2 a 3 vezes por semana 4 (1,4) 12 (29,3)

4 ou mais vezes por semana 0 (0) 7 (17,1)

Número de doses-padrão*** em dia típico

1-2 58 (47,5) 0 (0)

3-4 46 (37,7) 6 (14,6)

5-6 15 (12,3) 10 (24,4)

7-9 2 (1,6) 2 (4,9)

10 ou mais 1 (0,8) 23 (56,1)

Frequência de cinco ou mais doses-padrão <0,01

Nunca 86 (70,5) 0 (0)

Com alguma frequência 36 (29,5) 41 (100)

Frequência de beber sem
conseguir parar

<0,01

Nunca 33 (91,7) 28 (68,3)

Com alguma frequência 3 (8,3) 13 (31,7)

Deixou de fazer o esperado
devido à bebida

<0,01

Nunca 35 (97,2) 30 (73,2)

Com alguma frequência 1 (2,8) 11 (26,8)

Necessidade de bebida pela manhã <0,01

Nunca 36 (100) 37 (90,2)

Menos que mensalmente 0 (0) 4 (9,8)

Sentimento de culpa depois de ter bebido <0,01

Nunca 32 (88,9) 20 (48,8)

Com alguma frequência 4 (11,1) 10 (51,2)

Incapacidade de lembrar o que aconteceu 
na noite anterior por causa da bebida

<0,01

Nunca 35 (97,2) 25 (61)

Com alguma frequência 1 (2,8) 16 (39)

Causou prejuízo ou ferimento a si ou a 
outra pessoa por ter bebido

<0,01

Sim 8 (2,8) 9 (22)

Não 273 (97,2) 32 (78)

Alguém sugeriu que parasse de beber <0,01

Sim 14 (5) 21 (51,2)

Não 267 (95) 20 (48,8)

*teste do qui-quadrado de Pearson
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de consumo de risco foi maior no segmento de es-
colaridade inferior.(6)

Quanto ao perfil ocupacional associado ao pa-
drão de consumo de risco, verificou-se que os traba-
lhadores com mais de dez anos de serviço na univer-
sidade e os que atuavam há menos de cinco anos em 
seu atual setor, apesar de não terem tido significân-
cia estatística, apresentaram associação com o pa-
drão de consumo de risco de álcool. Quanto maior 
o tempo na empresa, maior o desgaste emocional, 
menor o controle sobre a vida e maior o consumo 
de bebida alcoólica.

Verifica-se, na literatura, que a satisfação pro-
fissional está relacionada com a experiência pro-
fissional, envolvimento institucional e estabilidade 
adquirida, cujas características determinam a per-
manência do trabalhador em uma instituição. Ou 
seja, com os servidores entrevistados observou-se 
que tinham muito tempo de instituição, mas pou-
co tempo no setor de trabalho, supondo que havia 
pouco envolvimento com o trabalho.(14)

Em relação à associação entre o cargo ocupado 
na universidade e o padrão de consumo de risco 
de álcool, os resultados mostraram que os cargos 
de técnico administrativo de apoio e intermediá-
rio apresentaram um maior padrão de consumo de 
risco. Nessas ocupações de pessoal técnico, há uma 
frequência aumentada de consumo de álcool, já que 
se caracterizam desprestigiados perante a sociedade 
ou determinantes de rejeição, cuja possibilidade de 
ascensão por qualificação profissional é restrita, o 
que pode gerar um sofrimento mental.(7,14)

A proporção de abstêmios do estudo foi de 
49,4%. Resultados semelhantes foram encontrados 
entre servidores públicos de uma universidade da Re-
gião Sul do país, com 49,8%, e na população geral, 
com 48%.(14) Entretanto, apesar do índice elevado de 
abstêmios, essa situação não pode ser esquecida ou 
descuidada. A vigilância deve ser constante e ser ob-
jeto de ação das políticas intersetoriais e da saúde, já 
que a publicidade de bebida alcoólica se destaca na 
qualidade e criatividade. No entanto, o percentual de 
servidores que fez consumo de bebida alcoólica foi 
superior ao encontrado em nível nacional.(10-14)

Nesse contexto, o percentual de abstêmios po-
deria estar subestimado em relação aos servidores 

entrevistados no serviço de saúde do trabalhador, 
pois, mesmo com o estudo preservando sua iden-
tificação, haveria receio quanto às respostas sobre 
o consumo de álcool, pelo fato de estarem em um 
serviço de perícia médica.

No que se refere ao consumo de álcool em nú-
mero de doses em dia típico, foi verificado que 
32,5% da amostra consumiram cinco ou mais doses 
em um dia típico. Chama atenção a frequência que 
esses trabalhadores fizeram consumo do tipo binge, 
em um dia típico. Destaca-se que, no grupo de me-
nor risco (AUDIT <8), foram encontrados indícios 
de padrões de consumo pesado episódico, o binge 
drinking, em 29,5% dos servidores, que relataram 
consumo de baixo risco. Estudos têm indicado que 
o beber pesado episódico está associado a mais e 
maiores problemas físicos, sociais e mentais do que 
os padrões de consumo que se aproximam da de-
pendência.(14,15)

Isso mostrou que esses servidores consumiram 
bebida alcoólica em quantidade elevada em uma 
única ocasião nos últimos 12 meses, consolidan-
do, assim, a necessidade de uma maior intervenção 
efetiva nesses trabalhadores no Serviço de Saúde do 
Trabalhador, por meio de uma política de promo-
ção a saúde e prevenção aos problemas relacionados 
ao uso e abuso de bebidas alcoólicas.

Ao analisarmos o total de servidores que fize-
ram esse consumo com alguma frequência (mensal-
mente, semanalmente e diariamente), percebemos 
o quanto a situação se agrava: 47,2% dos servidores 
consumiram seis ou mais doses em uma ocasião.

Os prejuízos causados pelo elevado consumo 
de bebidas alcoólicas comumente se associam aos 
declínios de produtividade e à violência familiar.(15) 

No âmbito da organização do trabalho, destacam-se 
o risco aumentado de absenteísmo, aposentadoria 
precoce e licenças médicas frequentes, diminuição 
da produtividade, rotatividade de funcionários, di-
ficuldades de relacionamento entre os colegas e, ain-
da, uma diminuição da motivação na empresa.(2-5) 

Um indicativo importante dos problemas causa-
dos pelo consumo de bebidas alcoólicas nessa amos-
tra correspondeu à frequência de trabalhadores que 
tiveram o resultado de maior padrão de consumo 
de álcool. Estes admitiram que foram aconselhados 
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a parar de beber por um amigo, parente e ou profis-
sional de saúde; 10,9% da amostra já foi aconselha-
da a parar de beber. Observou-se que, mesmo que 
o consumidor não perceba seu consumo de bebida 
alcoólica, ele reflete uma inquietação sobre a possi-
bilidade de esse costume fazer mal a si ou a terceiros.

Um dos principais fatores para a violência fa-
miliar é o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, 
pela  desinibição que produz e pela redução da ca-
pacidade de julgamento, facilitando a ocorrência de 
comportamentos agressivos, principalmente contra 
mulheres e crianças. As consequências dessa violên-
cia resultam em perda de controle, negação, mini-
mização e ciclo de progressivo aumento, seguidos 
por contrição e promessas de mudança, que têm 
reflexo na vida familiar e profissional do agressor.(16)

Não há dúvidas quanto à necessidade de aplica-
ção de medidas preventivas mais eficazes nas empresas, 
com investimento em melhores condições no ambien-
te de trabalho. No entanto, infelizmente, os aspectos 
socioculturais estimulam o vício e dificultam a adesão 
dos trabalhadores aos programas de tratamento.(10-13)

Com base nos resultados do estudo, isso seria 
facilitado pelo nível de escolaridade desse grupo, 
com 55,9% de nível superior, podendo, assim, de-
terminar um maior entendimento, compreensão e 
impacto dos programas de prevenção sobre os efei-
tos do consumo abusivo de álcool. Esse fato  favore-
ceria a promoção da saúde e prevenção das doenças 
no âmbito do trabalho, reduzindo indiretamente o 
absenteísmo.(10-13)

A equipe multiprofissional do serviço ocupa 
uma posição relevante na identificação e na abor-
dagem desses trabalhadores, cujo padrão de beber 
traz risco ou danos para sua saúde.(6) Principalmen-
te, o enfermeiro do trabalho, como integrante dessa 
equipe, deve estar capacitado para atender esse tra-
balhador. Portanto, será necessário realizar treina-
mentos para essa atividade, no sentido de oferecer 
capacitação junto aos demais profissionais da equi-
pe de saúde do trabalhador, de modo que todos es-
tejam preparados para conduzir esses trabalhadores 
sobre a proposta de reduzir o padrão de consumo de 
álcool, utilizando a intervenção breve apoiada em 
um instrumento de rastreamento, conforme apon-
tam vários autores.(2,4,7-9)

O rastreamento do padrão de consumo de ál-
cool dos trabalhadores já vem sendo utilizado em 
alguns serviços de atendimento ao trabalhador para 
identificar o padrão de consumo de álcool, por 
meio do questionário AUDIT. Essa ferramenta foi 
utilizada durante esse estudo como uma das etapas 
do processo de intervenção breve, sobretudo em 
atendimentos de serviços de atenção primária, des-
tacando aqui os serviços de saúde do trabalhador 
nesse contexto. 

O uso dessa estratégia facilita a aproximação 
inicial e permite o retorno objetivo para o indiví-
duo, possibilitando a introdução, no serviço, dos 
procedimentos de intervenção breve e a motivação 
para a mudança de comportamento dos trabalha-
dores, cujo padrão de consumo é abusivo.(2,4,7-9)

Destaca-se o papel do enfermeiro do trabalho 
no serviço de saúde do trabalhador, tanto no âmbito 
privado quanto no público, no sentido de utilizar o 
questionário AUDIT como uma ferramenta de in-
tervenção breve, subsidiando a sistemática da assis-
tência de enfermagem, sobretudo nas estratégias de 
promoção da saúde e de prevenção do uso abusivo 
de álcool.

Conclusão

Os resultados mostraram elevada prevalência do pa-
drão de consumo de risco, nocivo e provável depen-
dência associada aos trabalhadores do sexo masculi-
no e ao baixo nível de escolaridade.
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Resumo
Objetivo: Identificar incidentes por queda e erros de medicação notificados em um hospital geral e privado e 
apresentar as categorias de fatores causais desses incidentes.
Métodos: Trata-se de estudo transversal e exploratório realizado com 62 incidentes notificados no período 
de estudo. O instrumento de pesquisa foi elaborado para coletar dados dos formulários de notificação e dos 
prontuários dos pacientes. A validação de conteúdo do instrumento foi realizada por juízes. Foram constituídas 
duas equipes para análise da causa raiz dos incidentes e categorização dos fatores causais.
Resultados: No período de estudo foram notificados 62 incidentes, sendo 11 quedas e 51 erros de medicação. 
A maior parte das quedas foi da própria altura, e os principais tipos de erros de medicação foram omissão e 
horário. Dos 19 incidentes analisados, um total de 118 fatores causais foram identificados, sendo a maioria 
relacionada às falhas sistêmicas, seguidas por falhas do indivíduo e do paciente.
Conclusão: Erros de medicação ocorrem com maior frequência do que acidentes por quedas. A equipe de 
causa raiz analisou 14 erros de medicação com potencial para causar danos e cinco acidentes por queda, 
sendo identificados 83 e 35 fatores causais, respectivamente.

Abstract
Objective: To identify fall incidents and medication errors reported in a general private hospital and to introduce 
the causal factors categories of these incidents.
Methods: Cross-sectional and exploratory study based on 62 reported incidents within the period of study. The 
research instrument was created in order to collect data from notification forms and patients’ medical records. 
The content validation of the instrument was performed by judges. Two teams were set up to analyze the root 
cause of incidents and to categorize the causal factors.
Results: Within the period of study, 62 incidents were reported, of which 11 were falls and 51 were medication 
errors. Most of the fall were from own height, and the main medication error types were omission and timing. 
Out of the 19 analyzed incidents, a total of 118 causal factors were identified, most of which were related to 
systemic failures, followed by individual and patients failures.
Conclusion: Medication errors occur more frequently than fall accidents. The root cause team analyzed 
14 medication errors with potential to cause harm and five fall accidents, with 83 and 35 identified 
causal factors respectively.
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Introdução

Atualmente a maioria das instituições vem buscan-
do a qualidade da assistência e a segurança dos pa-
cientes nos serviços de saúde, a fim de proporciona-
rem uma assistência livre de riscos e danos.

Há muitas definições sobre a qualidade, uti-
lizadas tanto em relação às empresas quanto em 
relação às instituições de saúde e em outras es-
feras. No uso técnico, a qualidade pode ter dois 
significados: as características de um produto ou 
serviço que afetam sua capacidade de satisfazer 
necessidades explícitas ou implícitas e um produ-
to ou serviço livre de deficiências.(1)

Segundo a Organização Mundial de Saúde, um 
serviço de saúde com qualidade é aquele que orga-
niza seus recursos da forma mais efetiva em resposta 
às necessidades sentidas, com segurança, sem des-
perdício e de acordo com os padrões de elevado ní-
vel e respeito pelos direitos humanos.(2)

E, para isto ocorrer, é necessária a inserção 
de práticas seguras neste cenário, como treina-
mentos, utilização de protocolos atualizados pela 
equipe multiprofissional, presença de comitês de 
segurança do paciente, notificação de incidentes 
pelos profissionais e, posteriormente, análises 
desses incidentes identificando suas causas, den-
tre outras estratégias, a fim de prevenir a ocor-
rência dos mesmos.

Nota-se que incidente relacionado à segurança do 
paciente é um evento ou circunstância que poderia ter 
resultado, ou que resultou, em danos desnecessários ao 
paciente. Um incidente pode ser uma circunstância re-
latada, um quase erro, um incidente sem dano ao pa-
ciente ou um incidente com dano, ou seja, um evento 
adverso. Já segurança do paciente envolve a redução 
dos riscos e danos desnecessários associados com os 
cuidados de saúde a um nível mínimo.(3)

A expressão “segurança do paciente” faz refe-
rência aos fatores que influenciam as instituições 
a empregar a cultura de segurança, levando-se em 
consideração as melhores práticas. Essa expressão 
deve ser vista como o resultado, ou seja, o trabalho 
que é desenhado em um sistema no qual protocolos 
são atualizados e baseados na literatura científica, 
a tecnologia é implementada a fim de melhorar os 

processos e o treinamento é realizado para toda a 
equipe de saúde, proporcionando mais segurança e 
menos riscos aos pacientes.

Envolve, frequentemente, a promoção de um 
ambiente seguro, explorando as possibilidades de 
ocorrência de incidentes na assistência como que-
das, erros de medicação, infecções, dentre outros.

Vários incidentes relacionados à segurança dos 
pacientes, como quedas e erros de medicação, são 
frequentemente estudados e apresentados em es-
tudos nacionais e internacionais, visto que podem 
causar danos aos pacientes.

Nos Estados Unidos da América, as quedas 
são as causas mais comuns de lesões não fatais 
para pessoas com mais de 65 anos, em comuni-
dades. Dos indivíduos residentes na comunidade 
com idade superior a 65 anos, 32% caem a cada 
ano, e as mulheres caem com maior frequência 
que os homens.(4)

Com relação aos erros de medicação, apesar de 
saber que o uso adequado de medicamentos tem 
efeitos benéficos aos indivíduos, falhas no seu uso 
podem ocorrer, acarretando efeitos indesejados e até 
mesmo maléficos aos pacientes.

Estudo identificou 2.181 erros de dispensa-
ção de medicamentos em 54.169 oportunidades, 
e a implantação de novas tecnologias, no proces-
so de distribuição de medicamentos, tem aumen-
tado a sua segurança, particularmente, a prescri-
ção eletrônica que permite a redução desses tipos 
de erros.(5)

Já no processo de preparo e administração de 
medicamentos, pela equipe de enfermagem, foi 
identificada a ocorrência de 550 eventos, nos quais 
a maioria foi relacionada à falta de checagem de, 
pelo menos, cinco certos na administração de medi-
camentos, medicamentos não administrados e ano-
tações inadequadas.(6)

Quando os níveis de qualidade apresentam perdas 
significativas, ações devem ser tomadas para corrigi-las, 
resultando em melhoria para a instituição. Para isto 
ocorrer, a análise de incidentes relacionados à segu-
rança do paciente deve ser realizada, apoiando-se em 
metodologias da qualidade.

Visto que a análise de causa raiz é uma metodolo-
gia fácil de ser aplicada, que não requer tantos recursos 
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e que promove uma análise crítica e minuciosa sobre 
os incidentes, neste estudo, foi utilizada para analisar 
as quedas que causaram danos e os erros de medicação 
que tinham potencial para dano, ou seja, envolveram a 
administração de medicamentos potencialmente peri-
gosos (MPP) e agentes anti-infecciosos.

A análise de causa raiz analisa incidentes de forma 
reativa e é capaz de apresentar ações para reduzir os 
mesmos. É um processo sistemático em que os fatores 
que contribuem para a ocorrência de um incidente são 
identificados por meio da reconstrução da sequência ló-
gica desta ocorrência e utiliza-se a pergunta “por que”, 
até que as causas ativas subjacentes sejam elucidadas.(3,7)

Após a identificação dos incidentes por meio de 
relatos voluntários e notificação, é necessário constituir 
uma equipe de análise de causa raiz, ou seja, uma equi-
pe multiprofissional, a fim de contribuir com vários 
pontos de vista sobre o incidente analisado e identi-
ficar diferentes fatores causais. Também, uma pessoa 
com conhecimento nessa análise é fundamental, para 
que possa atuar como facilitador desta equipe.

Essa análise propicia a avaliação do sistema em 
estudo, a identificação de falhas nos processos e a 
conclusão, de que, frequentemente, falhas sistêmi-
cas predominam nas instituições de saúde em re-
lação às falhas individuais. Além disso, a análise de 
causa raiz permite investigar qualquer tipo de inci-
dente relacionado à assistência em saúde e por isto 
ela foi eleita para este estudo.

Assim, foi realizada uma adaptação de metodo-
logias de análise de causa raiz propostas por Taylor- 
Adams e Charles Vincent, no Protocolo de Londres, 
pela Seeking out the underlying root causes of events 
(SOURCE) e por Andersen e Fagerhaugh, para ana-
lisar as quedas e os erros de medicação que causaram 
danos ou tinham potencial para isto.(8)

Os objetivos deste estudo são: identificar inci-
dentes pode queda e erros de medicação notificados 
em um hospital geral e privado e apresentar as cate-
gorias de fatores causais desses incidentes.

Métodos

Trata-se de um estudo transversal, exploratório reali-
zado nos meses de janeiro a março de 2012 no qual, 

ao invés de simplesmente observar e descrever um fe-
nômeno de interesse, ou seja, incidentes relacionados 
à segurança do paciente, que foram investigados em 
relação à sua natureza, o modo como se manifesta e 
outros fatores como, por exemplo, sua causa.

O estudo foi realizado em um hospital geral 
da rede privada, localizado no interior do Estado 
de São Paulo, região sudeste do Brasil. Trata-se de 
um hospital certificado pela organização Com-
promisso com a Qualidade Hospitalar que esti-
mula a autoavaliação e contém um componente 
educacional que é o incentivo à mudança de ati-
tudes e de comportamentos.

Este hospital possuía um total de 158 leitos ati-
vos e, em março de 2011, foi implantada a pres-
crição eletrônica de medicamentos na Unidade de 
Terapia Intensiva adulto, cardiológica e pediátrica.

A distribuição dos medicamentos era por dose 
individualizada, havendo cinco farmacêuticos para 
toda a instituição.

Com relação à equipe de enfermagem, esta era 
constituída por técnicos de enfermagem e enfermei-
ros. Além disso, havia formulários para notificação 
de incidentes relacionados à segurança do paciente, 
identificados pela equipe de enfermagem.

O universo em estudo foi constituído por 62 
incidentes relacionados à segurança do paciente, 
sendo 11 quedas e 51 erros de medicação que foram 
notificados em 44 formulários preenchidos pela 
equipe de enfermagem.

Destes, cinco quedas e 14 erros de medicação que 
poderiam causar danos ou com potencial para isto fo-
ram identificados e submetidos à análise de causa raiz.

Um instrumento de pesquisa foi elaborado para 
coletar dados dos formulários de notificação e dos 
prontuários dos pacientes. Para validação de con-
teúdo, o instrumento foi enviado a cinco peritos, 
sendo todos mestres ou doutores em enfermagem e 
com conhecimento na temática da qualidade e se-
gurança dos pacientes para validação de conteúdo.

Para a coleta dos dados foram utilizados os for-
mulários de notificação que ficam com os coorde-
nadores de cada setor, e os dados dos formulários de 
notificação e dos prontuários dos pacientes envolvi-
dos nos incidentes foram transcritos para o instru-
mento de coleta de dados, por três revisores.
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A pesquisadora identificou os incidentes relacio-
nados à segurança dos pacientes que causaram da-
nos, em relação às quedas, ou que tinham potenciais 
no caso dos erros de medicação, e submeteu-os à 
metodologia da análise de causa raiz.

Dessa forma, cinco quedas que causaram danos 
aos pacientes e 14 erros de medicação relacionados 
aos medicamentos potencialmente perigosos e agen-
tes anti-infecciosos foram selecionados para análise.

Duas equipes de análise de causa raiz foram or-
ganizadas, sendo uma para analisar as quedas e ou-
tra para analisar os erros de medicação, e um total 
de dez reuniões realizadas.

A equipe de análise de causa raiz de quedas foi 
constituída por dois enfermeiros assistenciais, dois en-
fermeiros coordenadores, um enfermeiro do serviço de 
controle de infecção hospitalar e um farmacêutico.

A outra equipe de análise de causa raiz de erros 
de medicação foi constituída por dois enfermeiros 
assistenciais, dois enfermeiros coordenadores, um en-
fermeiro do serviço de controle de infecção hospitalar, 
um enfermeiro auditor e um farmacêutico. Nessa equi-
pe, o enfermeiro auditor e um enfermeiro assistencial 
participaram apenas da primeira reunião devido a suas 
atividades na instituição ou a período de férias.

Profissionais médicos foram convidados a partici-
par do estudo, mas relataram que, devido a sua rotina 
de trabalho, não conseguiriam participar das reuniões.

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

Resultados

Um total de 62 incidentes relacionados às quedas 
e aos erros de medicação foi notificado de janeiro 
a março de 2012, na instituição em estudo, sendo 
11(17,7%) quedas e 51(82,3%) erros de medicação.
Desses incidentes, 9 (17,7%) ocorreram no mês de 
janeiro, 15 (33,9%), em fevereiro e 27 (48,4%), 
em março. A maior parte dos erros de medicação 
(43,5%) ocorreu em março, já a maioria das quedas 
(9,7%) ocorreu em fevereiro.

Em relação ao turno de ocorrência, 8 (12,9%) in-
cidentes ocorreram no turno da manhã, 22 (35,5%), 

à tarde e 29 (46,8%), no noturno. Em três (4,8%) in-
cidentes relacionados aos erros de medicação, não foi 
possível identificar o turno de ocorrência, pois o for-
mulário de notificação não apresentou este dado e não 
havia relato do incidente no prontuário do paciente.

A maioria dos incidentes (42, 67,8%) ocorreu 
nas alas de internação, seguida pela maternidade 
(10, 16,1%), UTI neonatal (4, 6,5%), UTI car-
diológica (1, 1,6%), pediatria (1, 1,6%), e, na UTI 
pediátrica, nenhum destes tipos de incidentes rela-
cionados à segurança do paciente foi notificado.

Com relação às quedas, a maioria delas foi da 
própria altura (5, 45,5%), seguidas da altura do lei-
to (3, 27,3%), do vaso sanitário (2, 18,2%) e da 
cadeira de repouso (1, 9,0%).

Com relação aos erros de medicação, um total de 
51 incidentes relacionados à administração de me-
dicamentos foi identificado em 33 formulários de 
notificações, sendo que ocorreram 54 tipos de erros.

Dessa forma, os erros de omissão (17, 31,5%), er-
ros de horário (12, 22,2%), erros de técnica de admi-
nistração (8, 14,8%), erros de dose (8, 14,8%), erros 
de doses extras (4, 7,4%), erros de medicamentos não 
autorizados (4, 7,4%) e erros de via de administração 
(1, 1,9%) foram envolvidos nos incidentes notificados.

Após a identificação dos incidentes, as cinco 
quedas que causaram danos aos pacientes foram 
submetidas à análise de causa raiz.

Dessa forma, houve um total de 35 fatores causais, 
sendo que 9 (25,7%) foram relacionados à categoria 
paciente, 8 (22,9%), à categoria equipe, 6 (17,1%), 
à categoria ambiente, 5 (14,3%), à categoria tarefa, 4 
(11,4%), à categoria indivíduo e 3 (8,6%), à catego-
ria gestão, conforme apresentado na tabela 1. 

Da mesma forma, a equipe de causa raiz analisou 14 
erros de medicação com potencial para causar danos e 
identificou um total de 83 fatores causais. Com relação 
às categorias de fatores causais envolvidos com os erros 
de medicação, 27 (32,6%) foram relacionados à gestão, 
18 (21,7%), ao indivíduo, 16 (19,3%), à equipe, 10 
(12,0%), ao ambiente, 8 (9,6%), à tarefa e 4 (9,6%), ao 
paciente. A tabela 2 apresenta esta distribuição.

Após a identificação dos fatores causais, as equi-
pes de análise de causa raiz identificaram as reco-
mendações, a fim de evitar esses incidentes na insti-
tuição, baseando-se nas melhores práticas.
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Tabela 1. Categorias de fatores causais relacionadas às 
quedas
Categorias de 
fatores causais

Fatores causais n(%)

Paciente Diagnóstico médico e sintomas como tontura, 
histórico de quedas, extremos de idade (menor ou 
igual a cinco anos e maior ou igual a 60 anos), pós-
operatório imediato, efeito da anestesia, não adesão à 
orientação fornecida.

9(25,7)

Equipe Falha de comunicação verbal na equipe de 
enfermagem para avisar da queda anterior; Falha de 
comunicação verbal da equipe de enfermagem com a 
recepção na liberação dos leitos;
Falha de comunicação verbal da equipe de 
enfermagem com paciente com risco de queda;
Ausência de anotação de cuidados preventivos de 
quedas na prescrição de enfermagem.
Supervisão falha da equipe para avaliar o risco de 
queda e o tipo de cama/berço que favorecia a queda 
do paciente.

8(22,9)

Ambiente Cama alta, quantidade reduzida de berços, ausência 
de campainha próxima à mesa de refeição, horário 
próximo à passagem de plantão, horário de maior 
demanda de trabalho.

6(17,1)

Tarefa Ausência de protocolo para prevenção de quedas. 5(14,3)

Indivíduo Deixar grades abaixadas e colocar coxins entre as 
grades; inexperiência; falta de avaliação do paciente 
em pós-operatório imediato na admissão pelo 
enfermeiro.

4(11,4)

Gestão Número reduzido de profissionais 3(8,6)

Total 35(100)

Tabela 2. Causas dos erros de medicação em relação às 
categorias de fatores causais

Categorias 
de fatores 
causais

Causas n(%)

Gestão Ausência de comitê em segurança do paciente, ausência 
de prescrição eletrônica no setor, ausência de horário 
preestabelecido para prescrição de medicamentos, política 
voltada para aumento na contratação de enfermeiros 
e farmacêuticos, número reduzido de profissionais de 
enfermagem e farmácia, falta de treinamento dos profissionais 
sobre o tema.

27(32,6)

Indivíduo Falta de atenção dos profissionais, não conferência de 
algum dos cinco certos ou da pulseira de identificação, 
desconhecimento do protocolo pelo profissional, dispensação 
não seguindo o protocolo da farmácia, procedimento do 
profissional em preparar e administrar medicamentos de vários 
pacientes juntos, não atentar aos medicamentos que estão 
infundidos ao paciente no início do turno.

18(21,7)

Equipe Supervisão falha ou ausente do enfermeiro e farmacêutico e 
busca de ajuda inadequada pelos técnicos de enfermagem e 
farmácia, falta de congruência entre os membros da equipe de 
enfermagem, ilegibilidade da prescrição médica, comunicação 
inadequada entre médico e enfermagem e entre os membros 
da equipe de enfermagem.

16(19,3)

Ambiente Sobrecarga de trabalho, combinação de habilidades entre 
farmácia e enfermagem inadequada, ausência de local 
estratégico para colocar prescrições atuais nos setores, 
interrupções.

10(12,0)

Tarefa Ausência de protocolo na administração de medicamentos 
focando a segurança do paciente, ausência de conferência em 
relação ao número de prescrição por paciente.

8(9,6)

Paciente Complexidade e severidade do paciente. 4(4,8)

Total 83(100)

Discussão

Este estudo apresenta limitações devido ao método 
adotado, ou seja, o desenho transversal com análise 
retrospectiva dos dados que não identifica relações 
de causa e efeito, mas identifica incidentes e permite 
entender a sua ocorrência.(9)

O método da análise de causa raiz permite 
análise profunda dos incidentes ocorridos, identi-
ficando as diversas causas que contribuíram com 
um determinado incidente e a proposta de reco-
mendações para evitar a recorrência disto, o que 
supera esta fragilidade.

A equipe de enfermagem esta inserida no cená-
rio, no qual erros de medicação e quedas ocorrem e, 
muitas vezes, no Brasil, a causa da ocorrência des-
ses tipos de incidentes relacionados à segurança dos 
pacientes incide sobre esta equipe, apesar de se ter 
conhecimento de que além de falhas individuais, 
também, falhas ambientais, estruturais, processos 
mal elaborados, contribuem para isto.

Somente após a investigação e análise de in-
cidentes, recomendações poderão ser implemen-
tadas, a fim de possibilitar um ambiente de tra-
balho seguro, sem riscos e baseado nas melhores 
práticas, o que consequentemente acarretará em 
melhoria da assistência prestada ao paciente, in-
clusive a de enfermagem.

Apesar disso, é fato que incidentes precisam ser 
relatados, notificados e analisados não somente pela 
equipe de enfermagem, mas por toda a equipe mul-
tiprofissional, para que as causas destes problemas 
sejam identificadas.

 Neste estudo foi identificado um número maior 
de notificações em relação aos erros de medicação 
(51, 82,3%) do que de quedas (11, 17,7%) ocorri-
das na instituição.

Estudo realizado analisando o relato de inciden-
tes relacionados à segurança do paciente que foram 
notificados no sistema de saúde americano identifi-
cou que 9% dos pacientes tiveram, pelo menos, um 
incidente relatado, sendo que 29% foram erros de 
medicação e 14% foram quedas.(10)

Já estudo brasileiro identificou 229 incidentes 
relacionados à segurança do paciente em um hos-
pital, sendo que 57,6% relacionaram-se à perda da 
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sonda nasogástrica, 16,6%, a quedas e 14,8%, a er-
ros na administração de medicamentos.(11)

Assim, tanto os resultados deste estudo quan-
to outros da literatura apresentaram a ocorrência 
de erros de medicação como superior à ocorrência 
de quedas, devido à elevada quantidade de medica-
mentos que são prescritos e ministrados diariamen-
te aos pacientes internados.

A maioria dos incidentes relacionados às que-
das e aos erros de medicação ocorreu nas alas de 
internação (42, 67,8%), visto que este setor possui 
um maior número de leitos em relação aos outros 
setores avaliados. Também, na unidade de terapia 
intensiva pediátrica, nesse período de três meses, 
não foram notificados esses tipos de incidentes.

É necessário que os gestores e administradores 
encorajem os profissionais a notificar a ocorrência 
de incidentes relacionados à segurança do pacien-
te, focando a cultura de segurança e a não punição, 
pois frequentemente o medo da punição envolve a 
não notificação dos incidentes ocorridos.

O sucesso de um sistema de notificação depende 
da eliminação de alguns tabus associados a ela, por-
tanto mudanças culturais para tornar a notificação 
uma ação voluntária devem ser desenvolvidas.

Com relação ao tipo de queda ocorrida, a maio-
ria foi da própria altura (5, 45,5%) e do leito (3, 
27,3%) e ocorreu, principalmente, devido ao pa-
ciente ir ao banheiro para realizar eliminações fisio-
lógicas ou tentar sair do leito.

Pacientes internados, frequentemente, estão 
mais fragilizados e necessitam da ajuda da equipe de 
enfermagem, quando vão realizar atividades simples 
da vida diária, como, por exemplo, levantar do leito 
ou tomar banho.

Por isto, as instituições de saúde, com a equi-
pe de enfermagem, devem focar a sua participação 
nessas atividades e orientar adequadamente sobre o 
risco que o paciente pode ter, como a ocorrência de 
quedas e, para isto ocorrer é necessária uma quanti-
dade adequada de profissionais de enfermagem para 
atender esta demanda e devidamente treinados a 
fim de prevenir as quedas.

No estudo, 54 tipos de erros de medicação 
foram identificados, sendo que a maioria deles 
foi erro de omissão (17, 31,5%), de horário (12, 

22,2%), de técnica de administração (8, 14,8%) e 
de dose (8, 14,8%).

Estudo norte-americano, no qual foi realizada a 
avaliação de um sistema de notificação de erros de 
medicação, identificou que 631 erros foram relata-
dos, sendo os mais comuns erros de omissão (32%) 
e de dose (21%).(12)

Já estudo brasileiro identificou que erros de 
dose (24,3%) e de horário (22,9%) ocorreram com 
maior frequência em um hospital universitário.(13)

Neste estudo, com a aplicação da metodologia 
da análise de causa raiz, as causas foram catego-
rizadas em relação aos fatores causais. Portanto, 
com relação às quedas e aos erros de medicação, 
a maioria dos fatores causais identificados foram 
falhas sistêmicas, seguidas por falhas do indiví-
duo e do paciente, confirmando que incidentes 
ocorrem principalmente devido a falhas sistêmi-
cas do que individuais.

O psicólogo Reason propõe duas formas de 
abordar o incidente – a abordagem do indivíduo e a 
abordagem do sistema. A primeira se detém nos atos 
inseguros dos indivíduos que trabalham na ponta, 
isto é, nos erros e na violação de procedimentos, a 
partir de um processo mental fora do padrão tais 
como: esquecimento, desatenção, descuido, moti-
vação pobre, negligência e imprudência. Enquanto 
a segunda considera que incidentes ocorrem devido 
a um sistema mal elaborado.

Nesse sistema, falhas ativas e falhas latentes 
levam à ocorrência dos incidentes. As falhas ati-
vas são aquelas que ocorrem no nível do operador 
da linha de frente do trabalho, sendo seus efei-
tos sentidos quase que imediatamente e apresen-
tando-se em forma de lapsos, deslizes e falhas no 
processo. Falhas latentes ficam adormecidas den-
tro deste sistema e são relacionadas a influências 
organizacionais, supervisão insegura e precondi-
ções para atos inseguros.(14)

Outro aspecto importante do estudo foi a 
identificação de que grande parte dos fatores cau-
sais das quedas foi influenciada pela ausência do 
protocolo de prevenção de quedas na instituição 
em estudo.

O protocolo institucional voltado para a pre-
venção de quedas tem papel ímpar nas instituições 
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de saúde, a fim de evitar incidentes relacionados 
à segurança dos pacientes. A partir do momento 
em que ele é elaborado, focando as melhores práti-
cas, uma escala de avaliação de risco é incorporada 
utilizando a avaliação do paciente, rotineiramente, 
para identificação do risco, e medidas preventivas 
adequadas podem ser adotadas pelos membros da 
equipe de saúde.(15)

Para a implantação do protocolo, um programa 
deve ser realizado a fim de implementá-lo com eficácia, 
buscando a meta de redução de quedas na instituição e, 
frequentemente, esse programa deve ser avaliado, a fim 
de identificar se está sendo realizado adequadamente.(15)

Já em relação aos fatores causais dos erros de 
medicação, vários fatores influenciaram suas ocor-
rências como ausência de comitê em segurança do 
paciente, prescrição eletrônica apenas em alguns se-
tores, falhas individuais, dentre outros.

Quando erros de medicação ocorrem, causas 
multifatoriais num sistema mal elaborado influen-
ciam a sua ocorrência, bem como, prescrições ma-
nuais, ausência de código de barras, estresse, fadiga, 
desatenção, falha de habilidades.(16,17)

Atualmente, é recomendado que instituições de 
saúde organizem um comitê em segurança do pa-
ciente, visto que é fundamental no desenvolvimen-
to da cultura de segurança que envolve principal-
mente o foco da não punição, quando algum inci-
dente é detectado, e promove a implementação de 
recomendações voltadas para as melhores práticas, a 
fim de contribuir com a segurança dos pacientes, re-
duzindo consequentemente o número de incidentes 
relacionados a isso.

Dessa forma, as instituições devem focar essa 
cultura de segurança, para estimular o envolvi-
mento dos profissionais com a segurança dos 
pacientes, com a finalidade de propocionar iden-
tificação, notificação e análise dos incidentes e, 
consequentemente, melhorias na qualidade da 
assistência prestada.

Conclusão

Além disso, com a aplicação da metodologia da aná-
lise de causa raiz, as causas foram elucidadas e catego-

rizadas em relação aos fatores causais. Portanto, com 
relação às quedas e aos erros de medicação, a maioria 
dos fatores causais identificados foram falhas sistêmi-
cas, seguidas por falhas do indivíduo e do paciente, 
confirmando que incidentes ocorrem, principalmen-
te, devido a falhas sistêmicas do que individuais.
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Resumo
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Abstract
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Introdução

A Interpersonal Communication Competence Scale é 
um instrumento auto administrado que avalia dez 
dimensões da competência de comunicação inter-
pessoal (autorrevelação, empatia, convívio social, 
assertividade, altercentrismo, manejo das intera-
ções, expressividade, apoio, disponibilidade e con-
trole do ambiente).(1)

Competência é a capacidade que o indivíduo 
possui de expressar um juízo de valor sobre algo a 
respeito do que é versado; soma de conhecimentos 
ou de habilidades. Habilidades de competência in-
terpessoal são importantes para uma comunicação 
eficaz e podem ser melhoradas com a instrução e 
mudadas ao longo do tempo.(1)

A análise de confiabilidade interna da escala com 
60 itens obteve um coeficiente de alfa total de 0,77 e 
itens com baixas correlações foram removidos. A escala 
foi reduzida para 30 itens com coeficiente de alfa total 
de 0,86 aplicada em 247 estudantes. Os itens devem 
ser aplicados randomizados e renumerados e sem os 
nomes das habilidades. A escala de medida utilizada na 
escala original foi a Likert de cinco pontos.(1)

A escala  tem 24 itens positivos e seis negati-
vos (código reverso). Os códigos reversos precisam 
ser recodificados antes do escore final. Assim, por 
exemplo, num item com código reverso, a pontua-
ção cinco receberia uma pontuação de um no escore 
final (4=2, 3=3, 2=4, 1=5) e, assim por diante. O 
escore total da escala pode variar de 30 a 150, tendo 
uma média de 90 pontos.(1)

Considerando a necessidade de instrumentos 
para avaliação da comunicação interpessoal e a es-
cassa disponibilidade na língua portuguesa destes 
instrumentos, o presente estudo teve como objeti-
vo validar e adaptar culturalmente a Interpersonal 
Communication Competence Scale  para o português, 
trazendo uma nova ferramenta que possa ser utiliza-
da pelos profissionais da Enfermagem.

Métodos

Trata-se de um estudo de validação descritivo e 
transversal desenvolvido em duas fases: a primeira 

fase incluiu especialistas na língua inglesa e em co-
municação nas traduções e comitê de juízes, bem 
como 13 professores avaliaram qualitativamente a 
versão pré-teste da escala e, na segunda fase, 177 
alunos de graduação em Enfermagem responderam 
quantitativamente o teste pré-final da escala.

A adaptação cultural foi um processo que com-
preendeu cinco etapas internacionalmente reco-
mendadas, nas quais foi realizada a avaliação das 
equivalências semântica, idiomática, cultural e 
conceitual entre as versões original e traduzida, na 
busca da validade de conteúdo e de constructo do 
instrumento.(2)

Na primeira etapa as traduções T1 e T2 foram 
realizadas por tradutores bilíngues independentes, 
um que conhecia a temática da escala e outro que 
não a conhecia. Na segunda etapa, um terceiro pro-
fissional bilíngue com domínio da cultura brasileira 
e da língua portuguesa do Brasil e da língua inglesa 
compôs uma versão final (síntese T12) das duas tra-
duções trabalhando com o instrumento original e 
com as duas traduções iniciais.

Na terceira etapa os tradutores eram nascidos e 
alfabetizados no país de língua igual à da escala a ser 
adaptada, ou seja, eram americanos. Eles não tive-
ram acesso ao instrumento original neste momento, 
trabalharam apenas com a síntese T12 e elaboraram 
as retraduções (RT1 e RT2).

Na quarta etapa foi realizada uma revisão das 
versões por um comitê de juízes composto por nove 
membros bilíngues (três tradutores, um linguista, 
uma aluna de graduação e quatro especialistas em 
comunicação). A autora da escala fez contribuições 
importantes baseadas nas retraduções.

No comitê de juízes, os membros receberam 
todas as versões da escala a ser adaptada para 
apontar os problemas levantados e propor solu-
ções. Receberam também as instruções de aplica-
ção da escala, bem como as diretrizes para cálcu-
lo do escore. Neste estágio, os juízes avaliaram as 
equivalências semântica e idiomática, conceitual 
e cultural do instrumento e propuseram a versão 
pré-teste.

Na quinta etapa a versão pré-teste foi avaliada 
qualitativamente e a versão pré-final foi avaliada 
quantitativamente. No pré-teste, 13 professores 
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responderam os itens da escala e depois foram 
entrevistados para verificar se houve alguma di-
ficuldade de compreensão nos itens com as se-
guintes questões norteadoras: (1) Em geral, você 
teve dificuldade na compreensão e preenchimen-
to dos itens da escala?; (2) Você poderia apontar-
me e justificar quais itens você teve mais dificul-
dade ou leu mais de uma vez para entender o que 
era proposto? e (3) O que você achou da escala 
aplicada? Os dados qualitativos foram transcritos 
e analisados individualmente com a finalidade de 
melhorar a compreensão do instrumento. A ver-
são pré-final foi elaborada.

O cálculo da amostra mínima para validação do 
instrumento foi obtido com o critério preconizado 
de cinco sujeitos por item da escala original a ser 
validada, ou seja, esta deveria ser de no mínimo 150 
participantes.(3)

Para confirmar os domínios da versão pré-final 
foi realizada a análise fatorial confirmatória, tendo 
como critério de seleção da quantidade de domínios 
o método do autovalor > 1, e de seleção de variáreis 
o flag de 40. Como os domínios não se confirma-
ram, foi realizada uma nova seleção das variáveis 
com estudo da correlação pelo Alpha de Cronbach 
(α) e pelo método de análise de componentes prin-
cipais com flag de 40. Em seguida, as variáveis sele-
cionadas foram novamente estudadas por meio de 
análise fatorial comparativa com determinação da 
quantidade de domínios pelo mesmo método (au-
tovalor) e de variáveis pelo flag de 40, e consistência 
interna por meio do α.

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

Resultados

A amostra de conveniência dos 177 alunos de 
graduação em Enfermagem tinham em média 
21,51 (dp±3,59) anos de idade, constituiu-se 
na maioria de participantes do sexo feminino 
(n=164; 92,66%), solteiros (n=173; 97,74%) e 
que nunca tinham realizado curso em comuni-
cação (n=165; 93,22%). Em relação ao ano de 

graduação em Enfermagem, 33,90% (n=60) dos 
alunos estavam cursando o terceiro ano, 27,12% 
(n=48) o primeiro ano, 23,16% (n=41) o segun-
do ano e 15,82% (n=28) cursavam o quarto ano 
de graduação.

Na validação de constructo do instrumento, o 
α dos 30 itens da escala foi de 0,80; no entanto, na 
análise fatorial, os domínios não se confirmaram em 
relação a escala original e quatro itens foram elimi-
nados devido à baixa correlação; mesmo assim, o α 
entre os domínios foi de 0,64. Portanto, foi reali-
zada a análise considerando os principais compo-
nentes com flag de 40. Desta forma, 13 itens foram 
excluídos. Uma nova análise fatorial dos 17 itens 
restantes revelou 5 domínios com α de 0,71 entre 
eles e α de 0,82 entre os itens.

Para os 19 dados faltantes no instrumento, foi 
assumido o método de imputação de dados faltan-
tes pela maior frequência absoluta de cada questão 
entre as possíveis respostas.

A versão final da escala foi nomeada Escala 
de Competência em Comunicação Interpessoal 
e compôs-se de 17 itens e cinco domínios. O 
α para cada domínio e os respectivos itens são 
apresentados na tabela 1. Considerando o α em 
cada domínio, não recomendamos o uso dos do-
mínios como subescalas.
Tabela 1. Domínios, itens e Alpha de Cronbach

Domínios Itens α

Controle do 
ambiente

É difícil encontrar as palavras certas para me expressar.
Atinjo meus objetivos de comunicação.
Consigo persuadir os outros quanto à minha opinião.
Expresso-me bem verbalmente.

0,71

Autorrevelação Outros me descreveriam como caloroso, ou seja, afetuoso.
Revelo como me sinto para os outros.
Digo às pessoas quando me sinto próxima delas.
Outras pessoas acham que eu as entendo.

0,69

Assertividade Quando sou injustiçado, confronto a pessoa que me injustiçou.
Assumo o controle das conversas em que estou envolvido, 
negociando os tópicos sobre os quais falaremos.
Tenho dificuldade em me defender.
Defendo meus direitos.

0,68

Manejo das 
interações

Deixo que os outros saibam que compreendo o que eles dizem.
Em conversas com amigos, percebo não apenas o que eles 
dizem, mas o que não dizem.

0,59

Disponibilidade Permito que os amigos vejam quem realmente sou.
Meus amigos realmente acreditam que me preocupo com eles.
Tento olhar os outros nos olhos quando falo com eles.

0,53

(α) Alpha de Cronbach
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Discussão

O objetivo da escala validada é avaliar a compe-
tência em comunicação interpessoal. Entende-se 
como competência em comunicação interpessoal 
a capacidade ou habilidade que um indivíduo 
possui de trocar informações entre duas ou mais 
pessoas, expressando-se e interpretando os códi-
gos comunicacionais do outro, que podem ser 
verbais ou não verbais.

Competência interpessoal pode ser definida 
como habilidade de relacionar-se eficazmente 
com outras pessoas, de forma adequada às neces-
sidades de cada uma e à exigência da situação. 
É um processo que atinge o objetivo dos comu-
nicadores, pressupõe conhecimentos básicos de 
comunicação, consciência verbal e não verbal nas 
interações, clareza e objetividade, além de pro-
mover o autoconhecimento.(3)

A habilidade em comunicação interpessoal de 
um indivíduo pode ser influenciada pelo ambiente 
e situação em que ocorre a interação, bem como, 
pela capacidade do indivíduo em demonstrar seus 
sentimentos, ser proativo, dar feedbacks e estar dis-
ponível na relação.

O domínio Controle do Ambiente demonstra 
a capacidade da pessoa em estar adequada ao am-
biente para atingir seus objetivos. Se esta adequa-
ção existir, o indivíduo é capaz de se expressar mais 
adequadamente e persuadir os outros encontrando 
as palavras e comportamentos mais apropriados na-
quele ambiente e situação.

Esta dimensão apresenta de maneira implícita 
a influência do espaço e do ambiente na expressão, 
percepção e persuasão dos indivíduos. Os espaços 
são construídos pelo indivíduo, bem como, o in-
divíduo é moldado pelo espaço e pelo ambiente a 
sua volta, ou seja, quanto melhor a capacidade de 
adaptação do indivíduo em um ambiente, melhor e 
mais rápido esse indivíduo consegue se comunicar 
de maneira eficaz.(4)

O domínio Autorrevelação apresenta a habili-
dade da pessoa em demonstrar seus pensamentos, 
ideias e sentimentos por meio da comunicação. 
Somente por meio da autorrevelação podem ser 
estabelecidas as relações interpessoais (não apenas 

“contatos”) e esta deve ser apropriada para a pessoa 
e para a situação.

Comportamentos, tais como meneios positi-
vos de cabeça, olhar direto e frequente, inclina-
ção do tórax para a frente, toque quando ade-
quado, além das palavras corretas e empáticas, 
revelam aceitação, afeto, proximidade e confian-
ça, bem como os sentimentos do indivíduo na 
interação.(4-6)

O domínio Assertividade envolve a habilidade 
proativa em defender seus direitos sem negar os di-
reitos do outro, demonstrando segurança, decisão e 
firmeza nas atitudes e palavras. Uma pessoa proativa 
pensa e age antecipadamente defendendo seu ponto 
de vista sustentado em argumentos, fatos e razões. 
Ser assertivo também envolve a maneira como as 
pessoas interpretam os acontecimentos em sua vida, 
ao atribuí-los a si próprio isso poderia facilitar o 
comportamento assertivo.

O domínio Manejo das interações envolve a 
questão do feedback de maneira bidirecional, tanto 
em relação a demonstrar compreensão quanto em 
relação a perceber por meio do não verbal o que 
as outras pessoas sentem. As relações interpessoais 
são dinâmicas e bidirecionais em que os indivíduos 
em interação estão constantemente dando e rece-
bendo feedback.

Feedback é a informação que o emissor obtém 
da reação do receptor à sua mensagem, e que serve 
para avaliar os resultados da transmissão. Se a pessoa 
estiver atenta ao feedback do outro, será capaz de 
perceber o que o outro está sentindo, bem como, 
será capaz de demonstrar adequadamente os seus 
próprios sentimentos.

Perceber o que as pessoas sentem sem que elas 
o digam constitui uma importante habilidade em 
comunicação, pois raramente as pessoas nos dizem 
por meio de palavras aquilo que elas sentem. A ca-
pacidade de captar essas sutis comunicações se apoia 
em competências básicas, essencialmente a auto 
percepção e o autocontrole.(7)

O domínio Disponibilidade aponta que as pes-
soas disponíveis conseguem demonstrar aos outros 
que elas são acessíveis e abertas para comunicação 
interpessoal. Para aprofundar uma relação é neces-
sário certo grau de disponibilidade dos dois lados, 
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em que há a necessidade tanto de exposição quanto 
de percepção e atenção ao outro.

Nesta dimensão aparece a importância do olhar 
no processo de comunicação. Para mostrar-se dis-
ponível e prestar atenção o indivíduo minimamente 
precisa olhar para o outro. Olhar pode ser conside-
rado o primeiro sinal de interesse por uma pessoa.(4)

A escala de medida que deve ser utilizada é a mes-
ma da escala original. Para a obtenção do escore total, 
os itens “Tenho dificuldade em me defender” e “É di-
fícil encontrar as palavras certas para me expressar” são 
código reverso e precisam ser recodificados. O escore 
total varia de 17 a 35. Quanto maior a pontuação, 
maior é a habilidade em comunicação interpessoal. 
Os itens devem ser aplicados randomizados.

Na comissão de juízes foi considerada a dificul-
dade de pensar na competência em comunicação in-
terpessoal de uma maneira geral, sem contextualizar; 
portanto, sugere-se que o participante da pesquisa 
pense em uma situação interacional para responder 
ao questionário. Na coleta de dados com os alunos 
foi solicitado que eles focassem na interação entre 
eles no ambiente da sala de aula. A escala pode ser 
utilizada para analisar a competência em comunica-
ção interpessoal em diferentes interações e situações, 
tais como, entre colegas de classe, entre colegas de 
trabalho, entre os membros da família, entre profes-
sor e aluno, entre profissional e paciente.

A comunicação interpessoal é um tema comple-
xo e de difícil avaliação,  e há poucos  instrumentos 
validados e adaptados para a cultura brasileira.(8-10)

Além disso, instrumentos que se propõem ava-
liar o processo de comunicação  apresentam limi-
tações; tanto por não oferecerem uma avaliação 
exaustiva dos aspectos comunicativos, quanto por 
não terem como objetivo a avaliação de fatores que 
podem influenciar diretamente ou indiretamen-
te a comunicação interpessoal, tais como déficits 
cognitivos, de atenção, percepção visual e espacial, 
bem como, a memória.(10) No entanto, ter um ins-
trumento objetivo e direto para avaliação da comu-
nicação interpessoal em diferentes contextos pode 
indicar os pontos críticos nas relações.

A validade pode ser compreendida como o grau 
em que os instrumentos medem o que eles deveriam 
medir, isto é, os resultados de uma aferição corres-

pondem ao estado verdadeiro do fenômeno aferido. 
A validade de um instrumento pode ser obtida em 
três níveis de evidência: validade de conteúdo, de 
constructo e de critério.(11)

Validade de conteúdo refere-se ao grau em que 
um instrumento reflete um domínio específico de 
conteúdo; validade de constructo refere-se à quão 
a aferição está relacionada internamente de forma 
coerente e confiável; validade de critério refere-se ao 
grau em que o instrumento comparado com outros 
critérios externos mensura a mesmo conceito.(11)

Neste estudo, a validação de conteúdo foi reali-
zada com a comparação entre as traduções e retra-
duções, bem como, com o consenso da comissão de 
juízes. A validação de constructo foi realizada por 
meio do α, análise fatorial e análise dos principais 
componentes, sendo considerada provavelmente a 
etapa mais importante do ponto de vista científico. 
A validação de critério não foi possível ser realizada 
devido à escassez de instrumentos que mensurem a 
variável estudada.

Análise Fatorial e Análise de Componentes Prin-
cipais têm sido procedimentos estatísticos muito 
utilizados na elaboração e validação de instrumen-
tos psicológicos e podem ser conceituados como 
técnicas  estatísticas  destinadas a representar um 
processo aleatório multivariado por meio da criação 
de novas variáveis, derivadas das variáveis originais, 
em menor número e que melhor representem um 
conjunto.(12,13)

A análise fatorial da Escala de Competência em 
Comunicação Interpessoal não confirmou os do-
mínios propostos na escala original, provavelmente 
porque os domínios da escala original foram elabo-
rados por aproximação semântica e subjetiva e não 
por métodos estatísticos.

O α mede o grau de covariância de uma série de 
itens e varia de 0 a 1 e, quanto mais elevada a con-
tagem, maior a confiabilidade do instrumento. Um 
valor de pelo menos 0,7 reflete uma confiabilidade 
aceitável. Confiabilidade de um instrumento refere-
se ao grau em que um instrumento produz resulta-
dos consistentes e coerentes a partir de seus escores.

Para garantir a confiabilidade optou-se pela re-
dução da escala em 17 itens com um bom índice 
de correlação (α=0,71) entre os cinco domínios. 
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Apesar da grande redução no número de itens (de 
30 para 17) devido à baixa correlação inicial entre 
os domínios, a escala validada atende pressupostos 
básicos para uma comunicação interpessoal com-
petente e aborda habilidades tanto relacionadas a 
expressão quanto a percepção dos sinais comunica-
cionais nas relações.

A Escala de Competência em Comunicação Inter-
pessoal pode ser usada tanto para avaliar a competência 
em comunicação interpessoal quanto para fortalecer 
essas habilidades comunicacionais nos grupos ou indi-
víduos, pois estas podem ser melhoradas com a instru-
ção e modificadas ao longo do tempo. Além disso, o 
presente instrumento pode ser utilizado para melhorar 
a compreensão do processo de comunicação.

A comunicação interpessoal é complexa e este 
instrumento pode ser importante em diferentes 
situações e dar diretrizes para intervenção indivi-
dual ou em grupos com a finalidade de melhorar 
as relações e o bem-estar naquele contexto, bem 
como, refletir sobre o tema de maneira educativa. 
Entretanto, para avaliar a comunicação interpes-
soal na sua totalidade pode ser necessário o uso 
de diferentes instrumentos e técnicas, como por 
exemplo, a observação das interações, dinâmicas 
em grupo, filmagem e interpretação da comunica-
ção não verbal etc.

Conclusão

A Escala de Competência em Comunicação Inter-
pessoal foi validada e adaptada em relação ao con-
teúdo e ao constructo com um bom índice de cor-
relação entre os domínios e os itens.
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Validação e adaptação cultural para o português da Interpersonal Communication Competence Scale

1 Defendo meus direitos. 5   4   3   2   1

2 Em conversas com amigos, percebo não apenas o que eles dizem, mas o que não dizem. 5   4   3   2   1

3 Consigo persuadir os outros quanto à minha opinião. 5   4   3   2   1

4 Revelo como me sinto para os outros. 5   4   3   2   1

5 Assumo o controle das conversas em que estou envolvido, negociando os tópicos sobre os quais falaremos. 5   4   3   2   1

6 Digo às pessoas quando me sinto próxima delas. 5   4   3   2   1

7 Atinjo meus objetivos de comunicação. 5   4   3   2   1

8 Tenho dificuldade em me defender. 5   4   3   2   1

9 Deixo que os outros saibam que compreendo o que eles dizem. 5   4   3   2   1

10 Meus amigos realmente acreditam que me preocupo com eles. 5   4   3   2   1

11 Permito que os amigos vejam quem realmente sou. 5   4   3   2   1

12 Outros me descreveriam como caloroso, ou seja, afetuoso. 5   4   3   2   1

13 Expresso-me bem verbalmente. 5   4   3   2   1

14 Tento olhar os outros nos olhos quando falo com eles. 5   4   3   2   1

15 Quando sou injustiçado, confronto a pessoa que me injustiçou. 5   4   3   2   1

16 Outras pessoas acham que eu as entendo. 5   4   3   2   1

17 É difícil encontrar as palavras certas para me expressar. 5   4   3   2   1

Apêndice – Versão validada e adaptada para o português da escala ICCS

Escala de Competência EM Comunicação InterpessoaL (ECCI)

INSTRUÇÕES: aqui estão algumas afirmações sobre como as pessoas interagem entre si. Para cada afirma-
ção, circule a resposta que melhor reflete SUA comunicação com os outros. Seja honesto em suas respostas 
e reflita, com muito cuidado, sobre o seu comportamento de comunicação. Marque só uma alternativa em 
cada item. Não deixe nenhuma questão em branco.

Especifique a interação que será analisada:
(  ) entre colegas de classe;
(  ) entre colegas de trabalho;
(  ) entre os membros da família;
(  ) entre professor e aluno;
(  ) entre profissional e paciente;
(  ) outra (qual?): _____________

Se você quase sempre interage desta maneira, circule 5.
Se você geralmente se comunica desta maneira, circule 4.
Se você às vezes se comporta desta maneira, circule 3.
Se você interage assim raramente, circule 2.
Se você quase nunca se comporta desta maneira, circule 1.
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Resumo
Objetivo: Caracterizar o transporte de pacientes críticos em unidade de terapia intensiva adulto.
Métodos: Estudo transversal onde foram incluídos 459 transportes de pacientes críticos na modalidade intra-
hospitalar. Os dados foram coletados nos prontuários clínicos dos pacientes e em um formulário com a 
descrição dos materiais e equipamentos necessários ao procedimento, descrição de ocorrências adversas e 
da equipe que realizou.
Resultados: Foram realizados 459 transportes de 262 pacientes críticos com média de 51 transportes por 
mês. Eram pacientes em suporte ventilatório (41,3%) e 34,5% em uso de drogas vasoativas. Em 9,4% dos 
transportes ocorreram eventos adversos sendo 77,3% das equipes compostas por médico, enfermeiro e 
técnico de enfermagem.
Conclusão: Os transportes de pacientes críticos ocorreram no período da manhã, para realização de 
tomografia computadorizada, com pacientes dependentes de suporte ventilatório e drogas vasoativas. Os 
equipamentos durante o transporte estavam funcionando e, os eventos adversos ocorridos foram atribuídos 
a alterações clínicas dos pacientes.

Abstract
Objective: Characterizing the transport of critically ill patients in an adult intensive care unit.
Methods: Cross-sectional study in which 459 intra -hospital transports of critically ill patients were included. 
Data were collected from clinical records of patients and from a form with the description of the materials and 
equipment necessary for the procedure, description of adverse events and of the transport team.
Results: A total of 459 transports of 262 critically ill patients were carried out, with an average of 51 transports 
per month. Patients were on ventilatory support (41.3 %) and 34.5 % in use of vasoactive drugs. Adverse 
events occurred in 9.4% of transports and 77.3 % of the teams were composed of physicians, nurses and 
nurse technicians.
Conclusion: The transport of critically ill patients occurred in the morning period for performing computerized 
tomographies (CT scans) with patients dependent on mechanical ventilation and vasoactive drugs. During the 
transports the equipment was functioning, and the adverse events were attributed to clinical changes of patients.
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Introdução

O transporte de pacientes críticos, que é a modali-
dade intra-hospitalar, está associado à realização de 
exames diagnósticos ou terapêuticos em pacientes 
graves e requer a substituição de equipamentos de 
suporte, de monitorização, além da continuidade 
da infusão de medicamentos e transferência para 
maca de transporte.(1,2)

O transporte intra-hospitalar é um período de 
instabilidade e riscos para o paciente, com possibi-
lidade de intercorrências relacionadas à falhas téc-
nicas, alterações fisiológicas do paciente, tempo de 
transporte, bem como a equipe que o realiza.(3-5)

Além disso, deve-se considerar que os setores para 
os quais se encaminha o paciente nem sempre dispõem 
dos mesmos equipamentos que as unidades de terapia 
intensiva. Neste contexto, destaca-se a importância 
da indicação, planejamento, execução e estabilização 
após procedimento, a fim de minimizar complicações, 
intercorrências e riscos desnecessários ao paciente.(3) A 
indicação é médica e deve ser realizada mediante ava-
liação da condição clínica do paciente, dos riscos e dos 
benefícios do procedimento a que será submetido.(6) O 
transporte deve assegurar a continuidade do cuidado 
intensivo e, portanto, deve ser eficiente e seguro, a fim 
de evitar o agravamento do paciente.(3)

A realização de alguns exames diagnósticos, que 
envolvem a necessidade de transporte de pacientes 
críticos, alteram a conduta terapêutica em 24 a 39% 
dos casos, determinando a necessidade de pondera-
ção dos riscos e benefícios.(7)

O planejamento deve ser pautado na tríade es-
tabilização, principalmente do sistema respiratório 
e cardiovascular, equipamentos adequados e equi-
pe de transporte.(3,6)  Nesta etapa, é imprescindível a 
comunicação intersetorial para que o local a que se 
destina o paciente esteja preparado para recebê-lo.(3)

A execução refere-se à concretização do trans-
porte propriamente dito e o principal objetivo desta 
fase é manter a estabilidade hemodinâmica e evitar 
iatrogenias que possam agravar o quadro clínico.

 A análise dos aspectos relacionados ao trans-
porte intra-hospitalar pode contribuir para apri-
morar a segurança do paciente, no sentido de 
minimizar os riscos.

O objetivo deste estudo foi caracterizar o trans-
porte de pacientes críticos, em unidade de terapia 
intensiva, de hospital público terciário.

Métodos

Estudo transversal realizado em uma unidade de te-
rapia intensiva de adulto com 25 leitos, em um hos-
pital público terciário do interior do estado de São 
Paulo, região sudeste do Brasil, onde foram realiza-
dos 459 transportes de pacientes críticos intra-hos-
pitalares no período de março a dezembro de 2011.

As variáveis de estudo foram: sociodemográficas, 
diagnóstico médico, características do transporte de 
pacientes, ocorrência de eventos adversos durante o 
transporte, tipo de procedimentos e constituição da 
equipe de transporte.

Os dados foram coletados nos prontuários clínicos 
dos pacientes e de um formulário disponível no servi-
ço onde estão descritos os materiais e equipamentos 
necessários ao procedimento, bem como, a descrição 
de eventuais intercorrências, após sua execução.

Os dados foram processados pelo programa 
SPSS 15.0 for Windows, sendo categorizados e apre-
sentados em frequências absolutas e relativas.

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

Resultados

Durante o período do estudo foram realizados 459 
transportes de 262 pacientes críticos com média de 
51 transportes por mês. Os pacientes críticos eram 
do sexo masculino (56,1%) com idade média de 57 
anos. A maior parte com distúrbios clínicos e ci-
rúrgicos de diversas especialidades médicas e média 
de internação de 15,3 dias na unidade de terapia 
intensiva de adulto.

No período da manhã foram realizados 229 
(49,9%) transportes sendo 202 (44,0%) para rea-
lização de tomografia computadorizada, 27 (5,9%) 
ressonância magnética e 140 (30,5%) outros exa-
mes tais como: ultrassonográficos, radiográficos, he-
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modinâmicos, endoscópicos e eletroencefalograma. 
Além destes, foram realizados 90 (19,6%) transpor-
tes para o centro cirúrgico. (Tabela1)

Tabela 1. Transporte de pacientes críticos na modalidade intra-
hospitalar
Características n(%)

Período

Manhã 229(49,9)

Tarde 217(47,3)

Noite 13(2,8)

Tipo de transporte

Diagnóstico 369(80,4)

Intervenção cirúrgica 90(19,6)

Destino

Tomografia computadorizada 202(44,0)

Ressonância magnética 27(5,9)

Outros exames diagnósticos 140(30,5)

Centro cirúrgico 90(19,6)

Tabela 2. Eventos adversos durante o transporte de pacientes 
críticos
Eventos adversos n(%)

Relacionados ao paciente

Hemodinâmico 18(4,0)

Respiratórios 12(2,6)

Neurológicos 10(2,2)

Gastrointestinais 3(0,6)

Relacionadas à instituição

Cancelamento do exame 5(1,1)

Relacionados aos equipamentos

Falência da bateria 4(0,8)

O suporte ventilatório mecânico foi utilizado 
em 63,6% casos, sendo que destes, 76,3%  intuba-
ções e 23,7% a  traqueostomias.

Nos transportes realizados 159 (34,6%) pacien-
tes utilizavam drogas vasoativas, sendo noradrenali-
na em 132 casos (28,7%), nitroprussiato de sódio 
em 12 (2,6%), trinitrato de propanotriol 10 (2,2% 
) e dobutamina 5 (1,1%).

Quanto à equipe transporte, 77,3% foram com-
postas por médico, enfermeiro e técnico de enferma-
gem; 18,3% com enfermeiro e técnico; 2,9% com 
o técnico de enfermagem e, 1,5% com  enfermeiro.

Na maior parte dos transportes (94,3%) entre os 
materiais foi incluída maleta contendo materiais e 
medicamentos para urgências; 95,2% de ressuscita-
dor manual e 88,4% com monitor multiparamétrico.

Os eventos adversos registrados foram atribuí-
dos ao paciente (9,4%), a problemas burocráticos 
institucionais (1,1%) e falhas técnicas com equipa-
mentos de transporte (0,8%) (Tabela 2).

Discussão

Os limites dos resultados deste estudo estão relacio-
nados ao método transversal que não permite esta-
belecer relações de causa e efeito. Por outro lado, 
os resultados visam contribuir para a qualidade do 
transporte de pacientes críticos na instituição.

Cada instituição hospitalar deve avaliar a ne-
cessidade de ter uma equipe especializada para 
realizar o transporte de pacientes, as evidências 
na literatura de que a ocorrência de eventos ad-
versos diminui quando este recurso é utilizado, 
são poucas.(8) A utilização de sistemas de classifi-
cação do paciente, em relação à gravidade, pode 
ter aplicabilidade na prática clínica, mas a pre-
dição de risco relacionado ao transporte não é 
bem determinada, pois alguns são inerentes ao 
próprio transporte e independem da distância e 
do tempo.

Duraten o transporte de pacientes críticos na 
modalidade intra-hospitalar, deve-se ponderar os 
riscos pois o paciente pode evoluir para parada car-
diorrespiratória e óbito,(9) no entanto alguns autores 
consideram o transporte seguro e atribuem o óbito 
à gravidade do paciente, independente da realização 
do procedimento.(10)

Os pacientes críticos usufruem de recursos na uni-
dade de terapia intensiva que asseguram sua estabili-
dade hemodinâmica e contam com equipe treinada e 
especializada. Porém, durante o transporte intra-hospi-
talar, nem sempre essa mesma segurança é preservada. 
Neste estudo, o registro de incidentes foi baixo (11,3% 
dos casos), quando comparado a outros estudos, mes-
mo considerando planejamento antecipado, que im-
plica na checagem das condições dos equipamentos e 
materiais necessários ao transporte.

Os resultados mostraram que, os eventos ad-
versos relacionados ao paciente foram os mais 
prevalentes (9,4%) e estão corroborados por es-
tudo realizado em dois hospitais terciários, em 
que dos 58 transportes, 67% tiveram alterações 
cardiorrespiratórias.(11) Em outra análise, eviden-
ciou-se 26% de alterações fisiológicas em 452 
transportes analisados.(12)

A prevalência de eventos adversos encontrada 
nesta investigação foi compatível com a literatura, 
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em que a incidência de complicações fisiológicas 
apresenta variação de 6 a 68 %, atribuída a diver-
sidade populacional analisada, bem como aos crité-
rios utilizados para se definir estas alterações.(13)

Pelos dados, o serviço dispõe de recursos pes-
soais e materiais eficientes para minimizar as  in-
tercorrências no transporte de pacientes. Porém, é 
possível que os registros estejam sub-notificados, 
considerando a gravidade dos pacientes e o eleva-
do número de transportes realizados mensalmente 
(média de 51).

Os equipamentos portáteis para atender as ne-
cessidades de monitorização, infusão contínua de 
medicamentos e suporte ventilatório durante o 
transporte de pacientes críticos, devem estar perfei-
to funcionamento e com a bateria carregada.

Neste estudo, o aos problemas técnicos dos 
equipamentos foram notificados em quatro 
(0,8%) eventos por falência de bateria durante o 
procedimento, dado que sugere falta de planeja-
mento da assistência.

Quanto à estrutura física, é de fundamental 
importância enfatizar que a unidade de terapia in-
tensiva localiza-se no mesmo piso dos serviços de 
diagnóstico por imagem e outros. Além disso, estes 
equipamentos devem ser mantidos na unidade de 
origem e, durante o exame, conectados a uma fonte 
de energia. Em serviço hospitalar australiano, num 
período de seis anos, 191 intercorrências acontece-
ram durante o transporte de pacientes intra-hos-
pitalar, sendo 75 (39%) relacionadas a falhas nos 
equipamentos.

A equipe que acompanha o transporte de pa-
cientes pode ser oriunda de outra unidade hospi-
talar ou composta por profissionais que atuam na 
unidade de terapia intensiva; independente deste 
fato, devem ser capacitadas e treinadas para realizar 
o procedimento com eficiência e eficácia.(14,15)

A organização do trabalho de transporte de pa-
cientes críticos deve ser otimizada desde o plane-
jamento até a execução. É imprescindível a defini-
ção dos componentes da equipe e do número de 
profissionais necessários, de acordo com a condição 
clínica do paciente, que deve ser no mínimo dois 
membros, sendo um deles o enfermeiro da unidade 
de terapia intensiva.(2)

A presença do médico é necessária durante o 
transporte de pacientes hemodinamicamente instá-
veis, ventilados mecanicamente, com monitorização 
invasiva e em uso de drogas vasoativas.(2) Neste estu-
do, 77,3% dos transportes foram realizados com a 
participação do médico, enfermeiro e técnico de en-
fermagem. Nos demais, 84 foram realizados pelo en-
fermeiro e técnico, 13 apenas pelo técnico e sete pelo 
enfermeiro. A justificativa para redução do quadro de 
pessoal pode ser atribuída à estabilidade do paciente, 
porém não atende as recomendações de segurança.

Deve haver comunicação efetiva entre as equipes 
para evitar o deslocamento desnecessário de pacien-
tes e, consequente, exposição a riscos. Em 1,1% dos 
transportes de pacientes realizados o exame havia sido 
cancelado e o paciente já havia sido transportado.

Os problemas de comunicação entre a unidade 
de origem e de destino têm sido apontados como 
um dos principais fatores que contribuem para ocor-
rência de eventos adversos durante o transporte in-
tra-hospitalar, como mostra estudo sobre a temática.
(12) Portanto, a comunicação é fundamental durante 
o planejamento do transporte, pois contribui para re-
duzir o período de espera para o exame, bem como, o 
tempo total gasto no procedimento em questão.

Quanto ao local de destino, 44% dos pacientes 
foram transportados para a tomografia, resultado 
condizente com resultados de outros estudos.(11,12) 
Para alguns autores, apenas a tomografia abdominal 
e angiografia resultam em mudanças de condutas 
terapêuticas, para pacientes vítimas de trauma.(6)

Em relação aos equipamentos utilizados durante o 
transporte, constatou-se que as recomendações foram 
seguidas. A aderência às recomendações de equipa-
mentos requeridos para o transporte intra-hospitalar 
também foi avaliada em estudo que identificou moni-
torização da saturação de oxigênio e pressão sanguínea 
em 97% dos casos, frequência cardíaca em 90,5%, 
monitorização cardíaca 84,5% e capnometria em 
75%.(16) Em situações que não há monitor multipa-
ramétrico disponível para o transporte, recomenda-se 
utilização de pelo menos o oxímetro de pulso.

O transporte intra-hospitalar de pacientes críti-
cos é procedimento complexo, que requer adequada 
ponderação de riscos e benefícios, além do plane-
jamento prévio para minimizar os riscos. É funda-
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mental que seja sistematizado, realizado por equipe 
capacitada e com recursos materiais adequados.

Conclusão

Os transportes de pacientes críticos ocorreram no 
período da manhã, para realização de tomografia 
computadorizada, com pacientes dependentes de 
suporte ventilatório e drogas vasoativas. Os equipa-
mentos durante o transporte estavam funcionando 
e, os eventos adversos ocorridos foram atribuídos a 
alterações clínicas dos pacientes.
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Resumo
Objetivo: Analisar a associação entre a frequência de cochilo com os níveis de fragilidade, gênero, idade, 
escolaridade, renda familiar e os cinco critérios de fragilidade.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal com avaliação de 3.075 idosos que atenderam aos critérios de 
inclusão. Foi realizada a caracterização sociodemográfica, as medidas de status cognitivo, de fragilidade e 
de cochilo. Os dados foram analisados por estatística descritiva, bem como testes não paramétricos para a 
estatística inferencial.
Resultados: A maioria dos idosos cochilava durante o dia (61,7%), com uma frequência média de 5,9 dias 
por semana (DP=1,9). Associação significativa foi verificada entre a frequência de cochilo e o critério de 
fragilidade “gasto calórico em atividade física”.
Conclusão: Nenhuma associação significativa foi verificada entre a frequência de cochilo e as variáveis 
sociodemográficas selecionadas e os níveis de fragilidade entre idosos, com exceção para o critério de 
fragilidade “gasto calórico em atividade física”.

Abstract
Objective: To analyze the association between nap frequency with frailty status, gender, age, education, family 
income and the five criteria of frailty.
Methods: This is a cross-sectional study assessing 3,075 elderly who met the inclusion criteria. The 
sociodemographic characterization, cognitive status measures, frailty and nap status were performed. Data 
were analyzed using descriptive statistics and non-parametric tests for statistical inference.
Results: Most elderly napped during the day (61.7%), with an average frequency of 5.9 days per week 
(SD=1.9). A significant association was found between nap frequency and the frailty dimension of “energy 
expenditure in physical activity”.
Conclusion: No significant association was found between nap frequency and selected sociodemographic variables 
and frailty status among the elderly, except for the criterion of frailty “energy expenditure in physical activity”.
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Introdução

O cochilo entre pessoas idosas é algo comum, ou 
seja, é um hábito da rotina diária.(1,2) Em locais de 
clima quente, como por exemplo, China, América 
Latina e Mediterrâneo, cochilar é um hábito con-
siderado como um estilo de vida saudável para os 
idosos.(3) O aumento da tendência ao sono no pe-
ríodo da tarde faz com que os cochilos sejam mais 
prováveis de acontecer neste momento do dia.

Um cochilo pode ser planejado ou não. Cochi-
los intencionais podem ser causados por qualquer 
sonolência ou por alterações no estilo de vida que 
permitem dormir durante o dia, como é o caso, por 
exemplo, do período pós-aposentadoria. Cochilos 
não intencionais durante o dia estão mais relaciona-
dos a condições patológicas.(4) Descobertas recentes 
indicam que a presença de comorbidades está alta-
mente associada com a probabilidade de um idoso 
relatar cochilos regulares.(5)

Comorbidades também são frequentes entre 
idosos frágeis.(6) Os distúrbios do sono e a síndrome 
da fragilidade são cada vez mais comuns no enve-
lhecimento.(7) Os distúrbios do sono são caracte-
rizados por processos biológicos semelhantes aos 
observados na fragilidade.(8) Problemas relativos ao 
sono podem agravar o curso de uma comorbidade 
ou doença psiquiátrica, aumentando assim a vulne-
rabilidade para o desenvolvimento da fragilidade.(9)

A associação entre os distúrbios do sono e a fragi-
lidade pode ser vista como algo bidirecional, em que a 
fragilidade pode levar a rupturas dos ritmos de ativida-
de/descanso com ciclos irregulares, que são frequente-
mente observados em idosos com doenças crônicas.(10)

Vários estudos têm encontrado que a sonolên-
cia diurna e o cochilo estão relacionados com risco 
aumentado de mortalidade, com doenças cardio-
vasculares, quedas, comprometimento cognitivo e 
piora da qualidade do sono noturno em idosos.(11-16) 
Porém, a literatura se mostra escassa em relação aos 
estudos sobre cochilo e fragilidade.

Diante do exposto, o presente estudo obje-
tivou analisar a associação entre a frequência de 
cochilo com os níveis de fragilidade, gênero, ida-
de, escolaridade, renda familiar e os cinco crité-
rios de fragilidade.

Métodos

Estudo transversal realizado com 3.075 idosos mora-
dores de sete cidades nas regiões geográficas brasilei-
ras, a exceção da região centro-oeste. Os idosos foram 
recrutados em domicílio, em setores censitários urba-
nos, sorteados ao acaso. Os recrutadores receberam 
treinamento e seguiram um roteiro composto por 
apresentação pessoal, apresentação da pesquisa e con-
vite aos idosos, de acordo com um manual de instru-
ções construído e testado previamente para o estudo.

Os critérios de inclusão foram: ter idade igual 
ou superior a 65 anos, compreender as instruções,  
ser residente permanente no domicílio e no setor 
censitário. Os critérios de exclusão foram: a) idosos 
com déficit cognitivo grave sugestivo de demência, 
evidenciado por problemas de memória, atenção, 
orientação espacial e temporal, e comunicação ou 
observados pelos recrutadores; b) idosos que esti-
vessem usando cadeira de rodas ou que se encon-
trassem provisória ou definitivamente acamados; c) 
portadores de sequelas graves de acidente vascular 
encefálico, com perda localizada de força e/ou afa-
sia; d) portadores de doença de Parkinson em está-
gio grave ou instável, com comprometimento grave 
da motricidade, da fala ou da afetividade; e) porta-
dores de graves déficits de audição ou de visão, que 
dificultassem fortemente a comunicação; e f ) idosos 
que estivessem em estágio terminal.

Os idosos foram submetidos à caracterização so-
ciodemográfica e a medidas de status cognitivo, de 
fragilidade e de cochilo. No início da coleta de dados, 
os idosos foram avaliados quanto à cognição por meio 
de um teste de rastreio denominado Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM).(17) Os idosos que pontuaram 
acima da nota de corte, de acordo com a escolaridade, 
participaram de todas as entrevistas e avaliações. Os de-
mais foram dispensados e receberam orientações sobre 
cuidados à saúde e uma cartilha de saúde.

Para a caracterização sociodemográfica dos ido-
sos foram usadas as seguintes variáveis: gênero, ida-
de, estado civil, cor/raça, escolaridade, renda fami-
liar em salários mínimos, arranjo familiar, trabalho 
atual e aposentadoria.

Para a avaliação da fragilidade, foi adotada a 
definição proposta por um grupo de pesquisadores 
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norte americanos.(18) São cinco os elementos da de-
finição operacional da síndrome ou do fenótipo de 
fragilidade: 1) perda de peso não intencional igual 
ou superior a 4,5 kg ou a 5% do peso corporal no 
ano anterior; 2) fadiga avaliada por autorrelato, sen-
do considerada manifestação de fadiga a afirmação 
que em três dias ou mais da semana o idoso sentiu 
que precisou fazer muito esforço para dar conta das 
tarefas ou que não conseguiu levar avante as suas 
tarefas habituais; 3) baixa força de preensão medida 
com dinamômetro hidráulico portátil na mão do-
minante, ajustada por sexo e por índice de massa 
corporal (IMC). Foram realizadas três medidas da 
força de preensão manual, sendo usada a média arit-
mética; 4) baixo nível de dispêndio de energia me-
dido em quilocalorias e ajustado ao sexo, avaliado a 
partir de autorrelato de exercícios físicos e trabalhos 
domésticos desempenhados nos últimos sete dias; 
5) baixa velocidade da marcha indicada pelo tempo 
médio gasto para percorrer a distância de 4,6 m, 
com ajustes segundo sexo e altura. Foram realizadas 
três medidas da velocidade da marcha, sendo usa-
da a média aritmética. A presença de três ou mais 
das cinco características do fenótipo significam fra-
gilidade, uma ou duas significam pré-fragilidade e 
nenhuma característica indica um idoso não frágil.

Os cochilos foram avaliados por autorrela-
to, utilizando uma questão específica do Minne-
sota Leisure Time Activities Questionnaire.(19 Foi 
perguntado ao idoso se ele dormia ou cochilava 
durante o dia (sim ou não). Em caso de resposta 
afirmativa, também eram indagados sobre quantos 
dias na semana ele cochilava.

A análise de dados foi feita com apoio software 
estatístico SAS for Windows (Statistical Analysis Sys-
tem) versão 9.2. Foi utilizada estatística descritiva, 
bem como testes não paramétricos para a estatística 
inferencial, devido a não aderência à distribuição 
normal das variáveis, constatada pelo teste de Kol-
mogorov-Smirnov. Para comparar as variáveis: níveis 
de fragilidade, critérios de fragilidade, gênero, fai-
xa etária, escolaridade, renda com relação à variável 
frequência dos cochilos, foram aplicados os testes 
não paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wal-
lis. O teste de Mann-Whitney foi usado para com-
parações entre dois grupos (categorias) e o teste de 

Kruskal-Wallis entre três grupos ou mais (catego-
rias). Nos casos onde a hipótese nula do teste de 
Kruskal-Wallis foi rejeitada, foi aplicado o pós-teste. 
Definiu-se o nível crítico de significância estatística 
em 5% (p≤0,05).

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

Resultados

Os participantes eram, em sua maioria, do gênero 
feminino (67,4%) e da faixa etária de 65 a 69 anos 
(35,3%). A maioria dos idosos era casada ou vivia com 
companheiro (48,1%), seguida pelos viúvos (36,1%); 
de cor branca (53,7%), com um a quatro anos de es-
colaridade (50,1%), renda familiar mensal de 1,1 a 
3,0 salários mínimos (48,8%), residindo apenas com 
os filhos (27,4%). Grande parte desses idosos não 
trabalhava neste momento (85,0%), eram aposenta-
dos (76,2%) e se mostraram pré-frágeis (51,9%). A 
maioria cochilava durante o dia (61,7%), com uma 
frequência média de 5,9 dias por semana (dp=1,9), 
mínimo de um dia e máximo de sete dias por semana.

A tabela 1 traz os resultados da comparação en-
tre as variáveis de interesse e a frequência semanal 
de cochilos.

Verificou-se associação significativa entre a fre-
quência de cochilo e a escolaridade dos idosos residen-
tes na comunidade (p=0,0323). Porém, não foi en-
contrada a diferença após a aplicação do pós-teste de 
Kruskal-Wallis. Nesse caso, opta-se por considerar que 
não há diferença estatisticamente significativa entre a 
escolaridade e a frequência semanal dos cochilos.

A tabela 2 traz os resultados da comparação en-
tre os cinco critérios de fragilidade e a frequência 
semanal de cochilos.

Verificou-se associação significativa entre o cri-
tério “gasto calórico em atividade física” e a frequên-
cia semanal dos cochilos dos idosos comunitários. 
Os idosos considerados frágeis nesse critério, ou 
seja, aqueles que apresentaram baixa taxa de gasto 
calórico em atividade física exibiram uma média de 
6,1 cochilos na semana, um pouco maior do que os 
idosos não frágeis para esse quesito.
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Tabela 1. Variáveis de estudo e frequência de cochilo em dias da semana

Variável
Frequência do cochilo em dias da semana

n* Média DP Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo p-value

Fragilidade 0,4274†

Não frágil 692 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Pré-frágil 920 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Frágil 173 6,0 1,9 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Gênero 0,4705‡

Masculino 658 6,0 1,8 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Feminino 1.155 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Faixa etária (anos) 0,1321†

65 a 69 618 5,8 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

70 a 74 538 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

75 a 79 376 5,8 2,0 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

80 ou + 281 6,1 1,7 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Escolaridade (anos) 0,0323†

0 346 6,0 1,8 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

1 a 4 904 5,8 2,0 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

5 a 8 329 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

9  ou + 232 6,2 1,7 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Renda familiar (SM) 0,8837†

0 a 1,0 169 6,0 1,8 1,0 6,0 7,0 7,0 7,0

1,1 a 3,0 727 5,8 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

3,1 a 5,0 346 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

5,1 a 10,0 180 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

>10,0 102 5,9 1,8 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

*Os diferentes números da amostra para cada variável referem-se à ausência de respostas no protocolo da pesquisa; DP – desvio padrão; † p-value obtido por meio do teste de Kruskal-Wallis; ‡ p-value obtido por meio do 
teste de Mann-Whitney; SM – Salário Mínimo

Tabela 2. Cinco critérios de fragilidade e frequência de cochilo

Variável
Frequência  do cochilo em dias da semana

n Média DP Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo p-value*

Perda de peso 0,4754

Não frágil 1.394 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Frágil 312 6,0 1,8 1,0 5,50 7,0 7,0 7,0

Fadiga 0,1241

Não frágil 1.349 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Frágil 407 5,8 2,0 1,0 4,0 7,0 7,0 7,0

Força de preensão 0,4077

Não frágil 1.400 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Frágil 370 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Atividade física 0,0324

Não frágil 1.448 5,8 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Frágil 351 6,1 1,8 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Velocidade marcha 0,3519

Não frágil 1.400 5,9 1,9 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Frágil 375 5,9 1,9 1,0 6,0 7,0 7,0 7,0

DP – desvio padrão; * p-value obtido por meio do teste de Mann-Whitney
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Discussão

Este estudo apresentou algumas limitações, tais 
como: os resultados podem não se aplicar a outros 
grupos de idosos inseridos em diferentes contextos; 
as análises foram ajustadas para vários fatores, mas a 
possibilidade de confusão residual não pode ser eli-
minada; foram usadas somente medidas subjetivas 
de sono, o que resultaria em menor estabilidade das 
medidas; o desenho do estudo foi transversal e não 
pode ser atribuída causalidade entre as variáveis; 
além disso, a presença de comorbidades que podem 
influenciar no cochilo e/ou na fragilidade não foi 
avaliada nesse estudo.

Enfermeiros devem levar em consideração 
a avaliação aprofundada com os idosos que in-
gressam nos serviços de saúde, buscando estudar 
questões do sono a fim de alcançar a detecção 
precoce de problemas e o desenvolvimento de 
ações que minimizem essas queixas e, com isso, 
evitar intervenções tardias.

Associação significativa foi encontrada entre o 
critério “gasto calórico em atividade física” e a fre-
quência semanal dos cochilos dos idosos. Os idosos 
que apresentaram baixa taxa de gasto calórico em 
atividade física cochilavam com maior frequência 
do que os idosos não frágeis para esse quesito.

Estudos realizados nos EUA corroboraram os 
achados do presente estudo, os quais mostraram 
haver associação significativa entre cochilo diário e 
atividade física: as mulheres que cochilavam diaria-
mente eram menos propensas a fazer caminhadas, 
ou seja, 10,8% delas.(11,14)

Outros dois estudos norte-americanos que aborda-
ram a fadiga também foram ao encontro dos nossos 
achados. Um revelou que quanto mais fadiga o indiví-
duo apresentar, mais frequentes serão os cochilos.(16) O 
outro encontrou que 37,5% dos homens e 28,9% das 
mulheres cochilavam pelo menos sete vezes por semana 
e que a curta duração do sono e o despertar precoce 
estiveram associados com os sintomas de fadiga.(20)

O tempo destinado às atividades físicas diminui 
com o passar dos anos, em decorrência das altera-
ções fisiológicas próprias do envelhecimento e da 
presença de comorbidades e de incapacidade fun-
cional. Alguns idosos optam por atividades que exi-

gem menor esforço físico e por cochilos frequentes 
possivelmente por possuírem alguma limitação na 
capacidade funcional.(21)

A inatividade física ou o cansaço podem indicar 
depressão ou um sintoma de doença física,(22) que 
pode causar o isolamento social. Alguns estudos já 
sinalizaram a associação entre sintomas depressivos 
e os cochilos.(11,16) Assim, pode-se inferir que se um 
idoso está apresentando sintomas depressivos, pro-
vavelmente não terá disposição para realizar ativida-
des físicas e, dessa maneira, está mais apto a cochi-
lar. Para alguns autores, a inatividade física favorece 
os cochilos.(23)

Outro aspecto que merece destaque é a medi-
cação em uso pelo idoso. Existem medicamentos 
que podem induzir um idoso ao sono, como por 
exemplo, os anti-histamínicos, os antidepressivos, 
os benzodiazepínicos,(24) fazendo com que o idoso 
sinta-se indisposto a praticar atividades físicas em 
decorrência do sono excessivo durante o dia.(21)

A prescrição de medicamentos a idosos deve ser 
precisa e monitorada, pois alguns remédios podem 
prejudicar a marcha e a cognição desses indivíduos, 
além de poder causar sonolência e indisposição, le-
vando-os à inatividade física.(24)

Efeitos deletérios da fragilidade, como a perda 
da função física e socialização reduzida, podem afe-
tar negativamente as atividades sociais, os exercícios 
físicos e a exposição à luz solar ao ar livre. Isso po-
deria alterar o ritmo circadiano, levando a horários 
altamente irregulares para a vigília e para o sono. 
Esses distúrbios do ritmo circadiano são prevalentes 
em doentes crônicos.(25)

Este trabalho apresentou vários aspectos positi-
vos, dentre eles: caráter inédito do tema, tamanho 
amostral significativo, abrangência nacional, o fato 
dos idosos serem residentes na comunidade e não 
serem selecionados com base em distúrbios do sono 
ou estado de fragilidade e as medidas validadas de 
fragilidade e idênticas às utilizadas na definição pro-
posta por Linda Fried. Para evitar a influência ou até 
mesmo a alteração dos achados, os idosos com déficit 
cognitivo foram excluídos no início do estudo.

Os resultados apontam para a necessidade de in-
serção dos idosos em grupos de atividades físicas que 
podem ser desenvolvidos em Unidades Básicas de Saú-
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de, as quais visam à promoção da saúde e prevenção de 
agravos, melhorando assim a qualidade de vida dessas 
pessoas e o uso do tempo por parte delas.

Conclusão

Nenhuma associação significativa foi verificada en-
tre a frequência de cochilo e as variáveis de interesse 
para esse estudo, com exceção apenas para o critério 
de fragilidade “gasto calórico em atividade física”.
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Resumo
Objetivo: Identificar e caracterizar as revelações manifestas por crianças portadoras de doenças crônicas em 
tratamento ambulatorial.
Métodos: Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, norteada pelos referenciais do Interacionismo Simbólico 
e da análise de conteúdo temática de Bardin. A coleta dos dados foi desenvolvida por meio de sessões de 
brinquedo terapêutico com quatro crianças pré-escolares que convivem com a doença crônica.
Resultados: Identificaram-se quatro categorias temáticas que marcam o cotidiano destas crianças: 
“Interações”, “Luta”, “Apoio” e “Dúvida”.
Conclusão: Estas crianças buscam transformar as interações de seu cotidiano com vistas a serem 
reconhecidas enquanto pessoas com voz, desejos, vontades, detentoras e formadoras de opinião.

Abstract
Objective: To identify and describe the revelations expressed by children with chronic diseases in 
outpatient treatment.
Methods: This was a qualitative study guided by the theoretical framework of symbolic interactionism and 
Bardin’s thematic content analysis. Data was collected through therapeutic play sessions with four preschool 
children who live with chronic illness.
Results: Four thematic categories that characterize the daily life of these children were identified: “Interactions,” 
“Fight,” “Support” and “Doubt.”
Conclusion: The children in this study seek to transform their daily interactions with a view toward being 
recognized as individuals with voices, desires, wills and opinions.
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Introdução

Conviver com a doença crônica determina à criança 
rotinas cuidativas regradas por horários, onde o conta-
to com diversos profissionais e a presença de inúmeras 
manipulações (hospitalizações, tratamentos, dentre 
outras) e privações (alimentares, de brincar, de con-
tato social, dentre outras) fazem-se presentes.(1-3) Isto 
impacta o convívio social e traz à criança sentimentos 
como medo, angústia e tensão que se ampliam quan-
do é um pré-escolar, pois sua capacidade de elaboração 
e compreensão é limitada, bem como sua habilidade 
para expressar sentimentos e necessidades.(1-3)

Pesquisas que exploram o fenômeno do conví-
vio com a doença crônica na infância, concentram 
suas explorações na perspectiva da família, com ên-
fase no cuidador principal.(1) Poucas são aquelas que 
buscam a perspectiva da criança e, neste sentido, o 
presente estudo adotou como pergunta norteadora 
‘o que marca o cotidiano de crianças pré-escolares 
que convivem com a doença crônica?’, com o ob-
jetivo de caracterizar as revelações manifestas por 
crianças portadoras de doenças crônicas sem com-
prometimento cognitivo.

Métodos

Trata-se de um estudo de campo com enfoque qua-
litativo, que adotou como estratégia para a coleta de 
dados o brinquedo terapêutico.

O brinquedo terapêutico é um brincar estru-
turado que se fundamenta na função catártica do 
brinquedo e tem sido apontado como recurso para 
acessar a perspectiva da criança e compreender suas 
necessidades, especialmente na fase pré-escolar.(4-6) 
Frente a isto, assim como neste estudo, outros tem 
adotado tal estratégia para coleta de dados.(7,8)

Dado o objetivo deste estudo, o referencial teóri-
co do Interacionismo Simbólico foi escolhido, pois 
afirma ser a pessoa ativa na sua experiência e ocorrer 
nas interações o estabelecimento de significados a 
partir dos quais ocorre a ação. Para tal referencial, 
o ser humano na medida em que interage, age no 
presente influenciado pelo o que está passando, 
aplicando aspectos de um passado vivido. E neste 

sentido, todo fenômeno, precisa ser apreendido e 
compreendido da perspectiva daquele que o vive.(9)

O estudo foi desenvolvido em uma unidade de 
atendimento ambulatorial da rede pública de uma 
cidade do interior paulista, que oferece atendimen-
to fisioterápico, psicológico, de terapia ocupacional 
e enfermagem às crianças portadoras de doença crô-
nica e sua família.

Os sujeitos da pesquisa foram crianças usuárias 
desse serviço que contemplaram aos critérios de 
inclusão: ser portador de doença crônica, estar ex-
clusivamente em atendimento ambulatorial a mais 
de dois anos, não ter comprometimento cognitivo e 
ser pré-escolar (idade entre três anos a cinco anos e 
11 meses). Sete crianças eram sujeitos em potencial, 
contudo, destas, apenas quatro integraram o mes-
mo. As outras três foram excluídas pelos seguintes 
motivos: uma por não comparecimento aos encon-
tros marcados por três vezes consecutivas, sendo 
considerado como não desejo de participação; outra 
pela dificuldade de transporte nos horários viáveis, 
e a terceira por recusa da criança em integrar o estu-
do. Com as quatro crianças foram realizadas um to-
tal de 29 sessões, perfazendo 1115 minutos de BT.

A análise de conteúdo temática na proposição de 
Bardin foi referencial metodológico adotado. Ela in-
sere-se em um conjunto de técnicas para análise de 
processos de comunicação com vistas a aprender o 
conteúdo emitido.(10) Preconiza três etapas: (1) pré-a-
nálise na qual ocorre leitura flutuante do material de 
forma a dar ordenação aos dados; (2) exploração do 
material, com intuito de codificação e classificação do 
que foi revelado a partir da articulação de concepções 
e processos do fenômeno em foco; e, (3) tratamento 
dos resultados obtidos e interpretação que envolve o 
processo de reflexão crítica acerca dos resultados.(10)

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

Resultados

A análise dos dados revelou que a criança busca 
reconhecimento enquanto pessoa com voz, de-
sejos, vontades, detentora e formadora de opi-
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nião. As marcas de seu cotidiano estão descritos 
nas categorias temáticas: “Interações”, “Luta”, 
“Apoio” e “Dúvida”.

A categoria temática “Interações” revela serem 
as relações sociais, principalmente as com profissio-
nais e cuidadores, marcadas pela unidirecionalida-
de, imposição e valorização de resultados. São rela-
ções pautadas no poder sobre a criança, sustentadas 
na crença de que sabem o que é melhor para ela. 
Com isto, predominam ações de comando, onde a 
obediência é sempre esperada.

No cuidado os profissionais demonstram pou-
ca sensibilidade e consideração, tratam a criança de 
forma protocolar, impessoal, mesmo diante de sua 
explicitação de sofrimento. Demonstram estar cen-
trados na execução da intervenção para o alcance 
de resultados terapêuticos, quando, cabe à criança 
colaborar e obedecer.

Diante deste contexto relacional, o enfrentamento 
possível e adotado pela criança é o de se conformar e 
incorporar a explicação de ser “para o seu bem”.

Ao brincar de consultas médicas, a criança começa 
a examinar o boneco da avó. ‘Tira’ sangue e logo em 
seguida joga o boneco da avó para o canto e diz: “Pró-
ximo”. Em outra sessão esta mesma criança no mesmo 
enredo de brincadeira inicia com gritos: “Próximo”. 
[...] A criança pergunta: “O que você tem?” e, sem espe-
rar a resposta diz “Você deve voltar aqui quarta-feira, 
pegou uma infecção”. Pesquisadora responde que está 
bom e que já vai então. Super-homem responde que 
não, puxa o braço dela para tirar sangue. Faz a ação 
de tirar sangue, inclusive “procurando” a veia, sempre 
com movimentos bruscos, sem olhar no olho, centrado 
no braço e na seringa. E fala secamente: “tem que be-
ber bastante água e voltar quarta-feira. Vai, pode ir. É 
par ao seu bem”. Super Homem – 3ª e 8ª sessão.

No cotidiano, nas interações com seus cuidadores, 
há o reforço de que o profissional é autoridade máxima 
a ser sempre obedecida. Há supressão de afetividade e 
sensibilidade por parte destes para conseguirem execu-
tar as recomendações profissionais.

Ao brincar de dar o medicamento para o bebê, a 
criança reproduz a intervenção medicamentosa com 
destreza, movimentos precisos, bruscos e diz “Vou co-
locar o remédio. Vou colocar muito remédio, e toma, 
viu, porque o médico mandou, é para o seu bem. Toma 

tudo já. Ele mandou”. Senta em uma cadeira e dá com 
precisão e manuseio firme a mamadeira para a boneca. 
E fala à boneca: “Muito bem, você tomou tudo. É para 
o seu bem” - Mulher Maravilha – 2ª sessão de BT.

A categoria temática “Luta” retrata a tentativa 
da criança fortalecer-se para enfrentar angústias e 
incômodos. Todas as crianças traziam a luta como 
um dos enredos no BT, quando objetos, pessoas e 
bichos lutavam entre si com agressões e disputas, 
quando o mais forte dominava o mais fraco. Ao 
longo das sessões e com a elaboração de sua viven-
cia, a agressividade e o tempo da luta diminuíam 
e, ela passou a trazer o significado de poder o forte 
ganhar, mas também ela, poder ser o forte. Con-
cordante com tal colocação destaca-se que a luta 
precedia a catarse.

Pegou o leão e simulou morder o jacaré. Fez o 
inverso, jacaré morde o leão. [...] Pega a vaca, o 
dinossauro e o leão, deita no meio da roda, os brin-
quedos ao seu redor. Fica brincando com esses três 
animais por 10 minutos quando ora o leão morde 
o dinossauro, ora o dinossauro morde o leão. Am-
bos mordem a vaca que cai. [...] Depois de diversas 
lutas, sentiu-se confiante para manifestar a agres-
são sem buscar o contato visual com o adulto para 
identificar seu julgamento frente à ação de agredir. 
No progredir da sessão agride com liberdade sem 
se preocupar com os outros ao seu redor. Homem 
Pedra - 3ª sessão.

Assim, o lutar no brinquedo terapêutico parece ser 
recurso pelo qual a criança se empodera para adminis-
trar o domínio vivenciado nas relações. Parece buscar 
ser o dominador. Ao longo das sessões, a criança, por 
meio do lutar, passa a ter a coragem de explorar sua 
história, os sofrimentos presentes nela e de investir na 
sua autenticidade. Lutar favorece a mesma a expor seu 
incômodo com sua posição de dominada, mas tam-
bém permite a ela apropriação de sua força:

(...) ataca o dinossauro, mas diz que ele está vivo 
ainda. “Falta uma vida ainda” ele explica. Logo em 
seguida ataca e derruba o dinossauro. Sorri e diz “Eu 
sou o mais forte da terra.” E logo em seguida inicia 
o trecho de brincadeira no qual traz seus sofrimentos. 
Super Homem- 4ª sessão.

A categoria temática “Apoio” retrata a necessidade 
da criança em ser acolhida, fato que vivencia em rela-
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ções ‘diferenciadas’, ou seja, naquelas sensíveis à sua si-
tuação, seus sofrimentos e desejos. Nestas relações per-
cebe o empenho do outro em acolhê-la, em oferecer 
afeto e carinho, em demonstrar importar-se com ela.

Esta pessoa é alguém da própria família, exerce 
ações de proteção, oferta de regalias, sinaliza a ou-
tros sua fragilidade emocional. Assim, é quista pela 
criança e deixar de conviver com a mesma, seja pela 
morte, ou por separação na família, causa sofrimen-
to e aciona o desejo de restabelecer o contato. Neste 
estudo estas pessoas foram avô, mãe e pai.

Destaca-se a seguir a sessão de uma criança que 
tinha em seu avô o apoio emocional.

Brinca com a cadeira de rodas empurrando-a de 
um lado para o outro, abrindo e fechando. Mostra-se 
pensativa, diz que tinha dois avôs, um morreu e agora 
o outro está embaixo [...] O que morreu chamava-se P. 
e usava cadeira de rodas, diz a criança. [....] Coloca o 
boneco da família criança (menina) sentada na cadei-
ra de rodas e a os bonecos da família representando pai 
e mãe atrás da mesma. Diz ser assim que era. Brinca 
mais um pouco e larga voltando-se para a espada e 
acerta o dinossauro com ela. Bate com a espada nos bo-
necos na cadeira. Aperta com força sua boneca (objeto 
de segurança que traz consigo para a sessão) Aquieta-
se. Mulher Maravilha- 1ª e 5ª sessão.

A categoria temática “Dúvida” versa sobre o 
comportamento social nela depositado e que res-
tringem seu comportamento autêntico. Assim, é 
temerosa, tem dúvidas e dificuldades em relação a 
como deve agir.

Brinca com a pesquisadora, coloca o lagarto azul 
nela como se estivesse andando sobre ela, o lagarto “vai” 
até a altura do pescoço e “morde”. Logo em seguida a 
criança abraça a pesquisadora e sorri forçadamente 
para ela. Joga longe o lagarto e pega a espada. Em-
purra os animais em um canto, dá para pesquisadora 
o dinossauro pequeno que pergunta o que deve fazer. 
Ele mostra como deve agir: bater no dinossauro grande. 
Pesquisadora faz o que ele pede. Ele sorri e bate tam-
bém. Homem Pedra – 3ª e 6ª sessão.

De início, nas interações sociais, tem dúvida do 
como pode e deve agir, fruto de sua desconfiança 
em relação a ser ou não aprovada. Ao perceber que é 
aceita com um dado comportamento tende a repro-
duzi-lo, mesmo que deseje ser diferente. Na dúvida 

da aceitação do comportamento desejado, esboça 
discretas manifestações espontâneas e autênticas e, 
aguarda a repercussão destas para decidir se investe 
ou não em tal comportamento. Contudo, encontrar 
a oportunidade e permissão para ser autêntica lhe 
traz alegria e investimento na manifestação do seu 
jeito próprio de ser. 

O brinquedo terapêutico é espaço potencial 
para comportamento autêntico e encerrá-lo tra-
zia sofrimento. No término das sessões e/ou no 
encerramento do estudo verbalizaram que iriam 
sentir falta.

Pesquisadora sinaliza à criança que é hora de 
terminar a sessão. Ele diz que escolheu brincar até 
cansar e pesquisadora explica novamente quais eram 
as regras. Ele argumenta que escolheu brincar. (..) 
Ao guardar os brinquedos fica quieto e pensativo. 
Pega a arma, manipula, está de frente para pes-
quisadora, aponta a arma para a cara dela e atira. 
Atira também do lado e coloca a arma ao lado da 
sacola. Super Homem - 4ª sessão.

Foi identificado que estas crianças esperam co-
mandos e do como devem ou não ser e, nas próprias 
interações descobrem, em alguma delas, que podem 
ser autênticos, o que as impulsionam a ser quem 
realmente são e expressarem seus desejos. Raras são 
as oportunidades que vivenciam este aspecto.

Diz que a boneca estava chorando porque queria 
a mamãe. “Faz” suco e fica muito envolvida com este 
ato, olhando de vez em quando para a pesquisadora e 
para a observadora. Olha para a madrasta e dá comi-
da para a mãe e para o boneco pai. She-Ra- 1ª sessão.

Discussão

O estudo limita-se a caracterização das manifes-
tações da criança pré-escolar no convívio com a 
doença crônica numa abordagem qualitativa-inter-
pretativa. Portanto, a ampliação da compressão da 
experiência faz-se necessária a partir de diferentes 
enfoques metodológicos e novos grupos amostrais.

As categorias temáticas reveladas na vivência 
da criança pré-escolar com a doença crônica for-
necem embasamento teórico e prático para nor-
tear a interação do enfermeiro numa perspectiva 
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de cuidar centrado na pessoa-criança, com vistas 
ao reconhecimento e apoio às suas expressões, 
necessidades e autonomia.  Nesse sentido, con-
tribui com estratégias para o desenvolvimento da 
prática avançada e aplicação dos princípios éticos 
no cuidado pediátrico, conforme as diretrizes do 
Conselho Internacional de Enfermagem (Interna-
tional Council of Nurse - ICN).

As crianças deste estudo revelaram ser seu co-
tidiano regrado, conduzido por relações de co-
mando e imposição e, revelam buscar, de forma 
ponderada, ampliar oportunidades para serem 
autênticas em seu comportamento. Buscam ser 
compreendidas em suas necessidades, valorizadas 
em seus esforços e reconhecidas em suas capaci-
dades. Lutam para tanto em um cenário que ten-
de a extraí-la.

A autonomia infantil é essencial no empodera-
mento da criança que convive com a doença crônica 
e requer relação próxima, compreensiva, que oferte 
possibilidades de escolha.(11) As crianças deste estudo 
buscam, tímida e veladamente, autonomia, sob ques-
tionamentos acerca de seu poder e possibilidades.

Ser ouvida é necessidade premente no proces-
so de conquista da autonomia,(8,11) o que também 
foi identificado nesse estudo, sobretudo na cate-
goria temática “Interações”. Contudo, encontram 
profissionais que silenciam sua voz e impõe com-
portamentos, fato também presente em outro 
estudo.(12) Transformar este cenário exige incluir, 
no cuidado, a escuta da criança.(11,13) Assim como 
neste, a relação profissional-criança foi apontada, 
em outro estudo, como centrada em resultados 
ancorados na doença e na impessoalidade.(14)

Um vínculo afetuoso e diferenciado,(7,15) traz 
sensação de segurança,(13) promove confiança em 
si e nos outros, e consequentemente, alivia sofri-
mentos e amplia resiliência,(16) o que foi confirma-
do neste estudo. A criança ao vivenciar privações 
e sintomas desagradáveis advindos da condição 
crônica precisa de apoio social “para criar estraté-
gias que facilitem o enfrentamento dos desgastes 
e estresses”.(11)  Neste sentido, as interações po-
dem favorecer a construção de novos significados 
aos elementos integrantes de sua história, empo-

derando-a.(17) Na ausência ou perda deste vínculo, 
dor e depressão podem se fazer presentes.(16) Estes 
apontamentos vão de encontro ao apresentado na 
categoria temático “Apoio”.

Ressalta-se que o convívio com a doença crôni-
ca na infância perpassa pela possibilidade de isola-
mento social, pois a insegurança de ser aceita é uma 
preocupação.(11) Algo similar também foi desvelado 
pelas crianças aqui ouvidas, frente ao temor de esta-
rem ou não sendo adequadas ou correspondendo às 
expectativas depositadas nelas.

Destaca-se que o apoio é usualmente encon-
trado no próprio seio familiar,(7,11) como aconte-
ceu neste estudo. Relações de afeto e demonstra-
ção de interesse pela criança geram acolhimento 
e autenticidade, promovem conforto e segurança 
relacional.(13) Em contraponto, quando estrutu-
radas na hierarquia são entraves, o que ocorreu 
para as crianças deste estudo, nas interações com 
os profissionais.

Pelo exposto acima, percebe-se que buscar a com-
preensão do vivenciado pela criança, bem como ter 
respeito às suas decisões e limites são norteadores para 
as relações com a mesma e remetem ao cuidado hu-
mano, onde o diálogo, afetividade e a coconstrução 
são primordiais e ampliam a satisfação da criança.(11,18) 
Quando ela consegue compreender o lugar da doença 
e os desdobramentos da mesma em sua vida, tende a 
aferir uma identidade própria ao seu enfrentamento.

Frente à isso, torna-se prioridade investir na 
proteção integral destas crianças e o primeiro pas-
so é respeitá-las enquanto pessoas, independente-
mente de seu momento desenvolvimental. Assim, 
escutá-las e permiti-las serem coparticipes de sua 
história precisa ser eixo das relações e do cuidado 
a essas crianças. As crianças deste estudo sofreram 
com a falta do diálogo e de explicações que ultra-
passem o “ser para o seu bem”. Esta é vaga, não a 
satisfaz ou acolhe.

Ressalta-se neste contexto que o brinquedo 
terapêutico mostrou-se como recurso de escuta e 
cuidado e deve ser incorporado na ação de todos 
aqueles que possuem conhecimentos, preparo e 
habilidade para tanto. O uso do brincar/brinque-
do é recomendação de prática para o enfermeiro. 



131Acta Paul Enferm. 2014; 27(2):126-32.

Matos AP, Canela PC, Silveira AO, Wernet M

A ampliação de sua adoção na enfermagem pe-
diátrica é urgente e, neste sentido, um dever da 
academia inserir tais conhecimentos e discussões 
na formação, bem como contribuir para educar 
aqueles presentes nos cenários de cuidado.(5)

Pelos resultados aqui encontrados, a formação 
nos cursos da área de saúde necessita incorporar 
oportunidades de conhecimento e sensibilização 
acerca da experiência de doença crônica na in-
fância, bem como da criança enquanto pessoa e 
cidadã, com vistas a um cuidado humanizado.

O cuidado precisa ser concebido como uma 
práxis mutuamente estabelecida entre todos os 
sujeitos envolvidos: profissionais, família e crian-
ça. Na ausência da construção do cuidado, o 
respeito e a valorização da autonomia da crian-
ça e sua família são desconsiderados. No cenário 
atual, questiona-se se a relação de cuidado centra 
na doença ou na criança e sua família? Parece ser 
com a primeira variável.

Dar voz à criança e considerar suas queixas 
precisa direcionar ações de cuidados, tanto nos 
serviços de saúde, quanto em domicílio.(11,12) Mais 
pesquisas que captem a voz das crianças doentes 
crônicas precisam ser desenvolvidas.(13) Este es-
tudo buscou contribuir neste sentido, contudo, 
fez uso exclusivamente das sessões de brinquedo 
terapêutico para captar a voz da criança. Outras 
estratégias possuem potencialidade para ampliar 
a compreensão deste contexto como fotografias, 
entrevistas, ou o uso integrado delas.

Conclusão

O presente estudo revelou que as crianças doen-
tes crônicas lutam para serem sujeitos de direitos, 
contudo são concebidas, pelo seu entorno social, 
como sujeito de deveres. São “depositárias” de 
alcance de resultados e, com isto, estão sob inte-
rações que são unidirecionais e impositivas, com 
expectativa de obediência a comandos. Assim, 
elas têm sua voz quase que silenciada e, conquis-
tar a escuta e o direito de ser pessoa revelou-se 
como sua luta cotidiana. 
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Resumo
Objetivo: Avaliar o grau de conhecimento, atitudes e práticas de puérperas sobre a infecção por HIV e sua prevenção.
Métodos: Estudo transversal com 278 puérperas internadas no sistema de alojamento conjunto. Foram 
realizadas entrevistas com a utilização de um questionário para avaliar o conhecimento, a atitude e a prática 
sobre a infecção pelo HIV e sua prevenção.
Resultados: A idade das puérperas variou de 13 a 43 anos, prevalecendo faixa entre 20 e 34 anos. Predominou 
escolaridade entre 8 e 11 anos de estudos e união estável. Apenas 54 (19,4%) puérperas apresentaram 
conhecimento adequado, 6 (2,2%) atitude e 4 (1,4%) práticas adequadas.
Conclusão: O conhecimento foi inadequado devido ao baixo percentual de puérperas que souberam citar pelo 
menos três formas de transmissão e três formas de prevenção do vírus; a atitude inadequada foi marcada pelo 
elevado percentual de puérperas que percebem como “improvável” infectar-se com o HIV e “pouco provável” 
o mesmo ocorrer com seu parceiro. A prática inadequada foi influenciada pelo baixo percentual de realização 
do teste anti-HIV nos períodos preconizados e pelo não uso do preservativo durante a gravidez.

Abstract
Objective: Evaluating the level of knowledge, attitudes and practices of puerperal women on HIV infection 
and its prevention.
Methods: A cross-sectional study with 278 puerperal women hospitalized in the rooming-in system. Interviews 
were carried out with the use of a questionnaire to evaluate the knowledge, attitudes and practices on HIV 
infection and its prevention.
Results: The age of puerperal women ranged from 13 to 43 years, with prevalence of the range between 20 
and 34 years. The level of education between eight and 11 years of studies was predominant, as well as the 
stable union. Only 54 (19.4%) puerperal women showed adequate knowledge, six showed adequate attitude 
(2.2%) and four showed appropriate practices (1.4%).
Conclusion: The knowledge was inadequate due to the low percentage of puerperal women able to mention 
at least three ways of transmission and three forms of preventing the virus; inadequate attitude was marked 
by the high percentage of puerperal women who perceive becoming infected with HIV as ‘unlikely’, and ‘little 
likely’ that the same occurs with their partners. The inadequate practice was influenced by the low percentage 
of HIV testing in the recommended periods and the lack of condom use during pregnancy.
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Introdução

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) e a Aids são importante problema de Saúde 
Pública no estado do Ceará, região nordeste do Bra-
sil, no restante do país e no mundo, apresentando 
caráter ascendente e pandêmico.

O perfil epidemiológico da infecção pelo HIV/
Aids tem passado por mudanças nas últimas duas 
décadas, deixando de acometer somente os cha-
mados grupos de risco e passando a incidir sobre 
homens e mulheres, em geral, observando-se a he-
terossexualização, a feminização e a pauperização 
da epidemia.(1)

Como a maioria das mulheres infectadas está 
em idade reprodutiva, há interesse especial na pre-
venção da transmissão vertical do HIV, que pode 
ocorrer durante a gestação, trabalho de parto, parto 
ou amamentação.(2)

Para conter essa problemática é imperativa 
a garantia de uma assistência pré-concepcional 
eficaz, no sentido de conhecer a condição so-
rológica da futura mãe, instruí-la e oferecer-lhe 
os cuidados preventivos da transmissão vertical, 
cujo sucesso depende da identificação precoce 
das gestantes infectadas.

Além da assistência pré-concepcional, cuidados 
durante o pré-natal são necessários para prevenir 
a infecção pelo vírus, destacando-se dentre eles os 
aconselhamentos que devem ser realizados antes e 
após a testagem sorológica do HIV. O aconselha-
mento aparece como uma ação que requer a cons-
trução de confiança mútua, estabelecendo um diá-
logo entre profissional e cliente, por meio de uma 
linguagem acessível, confidencialidade e respeito às 
diferenças e à cidadania.(3)

O acesso das gestantes ao teste anti-HIV em 
tempo ideal ainda é problemático, podendo acon-
tecer de realizar o teste tardiamente ou ainda não 
realizá-lo.(4) Assim, o puerpério é o período em que 
as informações necessárias sobre a prevenção e a de-
tecção do HIV deveriam ser recebidas, na perspecti-
va da prevenção da transmissão vertical.

O objetivo deste estudo é avaliar o grau de co-
nhecimento, atitudes e práticas sobre a infecção por 
HIV e sua prevenção entre puérperas.

Métodos

Estudo transversal com 278 puérperas internadas 
no sistema de alojamento conjunto de uma mater-
nidade na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, re-
gião nordeste do Brasil, no período de novembro a 
dezembro de 2011.

Neste estudo o conhecimento consiste em re-
cordar fatos específicos ou ter habilidade para apli-
car fatos específicos para a resolução de problemas 
ou emitir conceitos com a compreensão adquirida 
sobre determinado evento; a atitude é, essencial-
mente, ter opiniões, sentimentos, predisposições e 
crenças, relativamente constantes, dirigidos a um 
objetivo, pessoa ou situação; e a prática é a tomada 
de decisão para executar a ação.

O conhecimento, a atitude e a prática sobre a pre-
venção da infecção por HIV foram avaliados com base 
conforme os parâmetros selecionados que seguem:(5) 

-Conhecimento adequado: quando a puérpera 
referir ter ouvido falar sobre o HIV, relatar pelo me-
nos três formas de transmissão do vírus e pelo me-
nos três formas de prevenção. Conhecimento inade-
quado: quando a puérpera referir nunca ter ouvido 
falar sobre o HIV ou tiver ouvido falar, mas não 
souber citar pelo menos três formas adequadas de 
transmissão e pelo menos três formas de prevenção 
do vírus.

- Atitude adequada: quando a puérpera reco-
nhecer serem ela e o parceiro indivíduos susceptíveis 
à infecção pelo HIV; quando reconhecer ser sempre 
necessário que o serviço de saúde ofereça e a gestante 
realize o teste anti-HIV; quando reconhecer a necessi-
dade de uso de preservativo caso um dos parceiros seja 
HIV positivo; caso a gestante descubra ser portadora 
do HIV, reconhecer a necessidade do parceiro realizar 
o teste anti-HIV e ela ser acompanhada por médico 
especializado.

- Atitude inadequada: quando a puérpera reconhe-
cer ser improvável, pouco provável ou não ter opinião 
sobre ela e/ou o parceiro serem infectados pelo HIV; 
quando considerar desnecessário, pouco necessário ou 
não ter opinião sobre o serviço oferecer e a gestante rea-
lizar o teste anti-HIV; quando desconsiderar a necessi-
dade de uso de preservativo caso um dos parceiros seja 
HIV positivo.
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-Prática adequada: quando a puérpera tiver 
realizado o teste anti-HIV na gestação ou o tes-
te rápido na maternidade e utilizar preservativo 
em todas as relações antes da última gestação e 
no decorrer desta. Prática inadequada: quando a 
puérpera não tiver realizado o teste anti-HIV na 
gestação ou o teste rápido na maternidade e não 
utilizar preservativo em todas as relações antes de 
engravidar e após engravidar.

Participaram da pesquisa 278 puérperas, número 
amostral estabelecido com base em população de 1000 
partos que ocorrem a cada dois meses na referida ma-
ternidade. Para tanto, aplicou-se a fórmula para cálcu-
lo com população finita, adotando-se um intervalo de 
confiança de 95%, erro máximo permitido de 0,05 e 
uma prevalência do fenômeno de 50%.

Os dados foram coletados por entrevista, com-
pilados e analisados no Statistical Package for the So-
cial Sciences (SPSS), versão 11.0 e receberam trata-
mento estatístico descritivo.

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

Resultados

A idade das puérperas variou entre 13 e 43 anos, 
sendo que 93 (33,5%) eram adolescentes, com ida-
de entre 13 e 19 anos, 163 (58,6%) tinham entre 20 
e 34 anos e 22 (7,9%) entre 35 e 43 anos. Portanto, 
a média de idade correspondeu a 23,53±6,67.

Duzentas (71,9%) puérperas procederam do 
município de Fortaleza e 78 (28,1%) eram proce-
dentes do interior do Estado.

A escolaridade, em anos de estudo, teve uma 
média de 8,66±2,55, com 71 (25,5%) tendo menos 
de 8 anos de estudos e 206 (74,1%) entre 8 e 11 
anos de estudos. A renda familiar de 152 (54,7%) 
puérperas era de até um salário mínimo, enquanto 
que 80 (28,8%) referiram renda maior que um, ou 
até dois salários mínimos, e 46 (16,5%) afirmaram 
renda acima de dois salários mínimos.

Quanto à condição de união, 213 (74,7%) se de-
clararam em união estável ou casadas e 65 (23,4%) 
estavam solteiras.

A tabela 1 demonstra o conhecimento das par-
ticipantes acerca da prevenção do HIV/Aids, bem 
como as fontes de informações deste conhecimento.

A tabela 2 mostra a distribuição das mulheres segun-
do a atitude frente à prevenção da infecção pelo HIV.

Tabela 1. Conhecimento sobre a infecção por HIV
Conhecimento n(%)
Fontes de informações

Televisão e/ou rádio
Profissionais de saúde
Escola
Outros
Não soube responder

219(78,8)
143(51,4)
126(45,3)
88(31,6)
10(3,6)

Formas de transmissão
Sexual
Compartilhamento de agulhas contaminadas
Transfusão de sangue
Transmissão vertical
Outros
Não soube responder

222(79,7)
83(29,9)
47(16,9)
13(4,7)
67(24,1)
46(16,5)

Conhecimento sobre medidas preventivas
Evitar sexo desprotegido
Não soube responder
Não compartilhar agulhas
Outros

232(83,5)
40(14,4)
35(12,6)
35(12,6)

Avaliação do conhecimento
Adequado
Inadequado

4(1,4)
274(98,6)

Tabela 2. Atitude das puérperas frente à prevenção da infecção 
por HIV
Atitude n(%)
Probabilidade de a mulher ser infectada pelo HIV

Sempre provável
Pouco provável
Improvável
Sem opinião

73(26,6)
55(19,8)
132(47,5)
18(6,5)

Probabilidade de o parceiro ser infectado pelo HIV
Sempre provável
Pouco provável
Improvável
Sem opinião

65(23,4)
120(43,2)
58(20,9)
35(12,6)

Necessidade de o serviço oferecer o teste anti-HIV
Sempre necessário
Pouco necessário
Desnecessário
Sem opinião

270(97,1)
2(0,7)
5(1,8)
1(0,4)

Necessidade de a gestante realizar o teste anti-HIV
Sempre necessário
Pouco necessário
Desnecessário
Sem opinião

271(97,5)
5(1,8)
1(0,4)
1(0,4)

Necessidade de o parceiro realizar o teste se gestante HIV positivo
Sempre necessário
Pouco necessário
Desnecessário
Sem opinião

271(97,5)
1(0,4)
5(1,8)
1(0,4)

Necessidade de usar preservativo se parceiro HIV positivo
Sempre necessário
Pouco necessário
Desnecessário
Sem opinião

272(97,8)
1(0,4)
3(1,1)
2(0,7)

Necessidade de atenção médica específica se gestante HIV positivo
Sempre necessário
Desnecessário
Sem opinião

273(98,2)
3(1,1)
2(0,7)

Avaliação da atitude
Adequada
Inadequada

54 (19,4)
224(80,5)
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Os dados da tabela 3 expõem a prática da pre-
venção da infecção por HIV.

Discussão

Os limites dos resultados deste estudo referem-se 
desenho transversal que não permite o estabeleci-
mento de relações de causa e efeito.

A idade mais prevalente variou dos 20 aos 34 
anos, como o esperado, visto que a faixa etária cor-
responde ao período de ocorrência do maior nú-
mero de gestações. Todavia, destaca-se o elevado 
percentual de gestantes adolescentes (33,5%), bem 
como no extremo superior da idade reprodutiva 
(7,9%). A maioria (71,9%) era procedente da cida-
de onde se desenvolveu o estudo e as demais eram 
do interior do Estado, vindas para a maternidade de 
referência devido a risco associado ao parto.

A maioria das puérperas relatou entre oito e 11 
anos de estudo. Este resultado também foi relatado 
em estudo desenvolvido no Estado do Rio de Ja-
neiro, Sudeste do país.(6) Assim, os dois contextos 
revelaram baixa escolaridade entre usuárias, o que 

Tabela 3. Prática frente à prevenção da infecção por HIV
Prática n(%)

Realização do teste anti-HIV

Teste rápido na maternidade
Um teste no pré-natal fora do período preconizado
Dois testes no pré-natal fora do período preconizado
Dois testes no pré-natal no período preconizado 
Três testes no pré-natal 

100(36,0)
160(57,6)
36(12,9)
23(8,3)
11(4,0)

Uso de preservativo antes de engravidar e suas motivações

Sim
Utiliza regularmente
Utiliza sempre
Não
Não gosta
É monogâmica
Seu parceiro não gosta
Usa outro método anticoncepcional
Outros

68(24,6)
47(17)
21(7,6)

210(75,5)
71(25,5)
52(18,7)
47(16,9)
29(10,4)
11(4,0)

Uso de preservativo na gestação e suas motivações

Sim
Utilizou regularmente 
Utilizou sempre
Não
Não gosta
Monogâmica
Seu parceiro sexual não gosta
Sem necessidade de anticoncepção
Em abstinência sexual durante a gestação
Outros

24(8,6)
17(6,1)
7(2,5)

254(91,3)
73(26,3)
65(23,4)
47(16,9)
29(10,4)
29(10,4)
11(3,9)

Avaliação da prática

Adequada
Inadequada

7(2,2)
271(97,8)

pode indicar  informações precárias quanto aos di-
reitos e deveres para com a saúde, mantendo-se mais 
vulneráveis às doenças.

Cerca de 54,7% das puérperas (54,7%) 
apresentou renda até um salário mínimo. Nesse 
sentido, autores afirmam que as mulheres, prin-
cipalmente as que têm menor poder aquisitivo, 
possuem um maior comprometimento da saúde e 
sucumbem a infecção pelo HIV mais rapidamen-
te que os homens.(7)

A condição de casada ou de união estável foi pre-
ponderante, correspondendo a 165 (59,4%) puér-
peras, aspecto favorável ao exercício da maternidade 
segura, pois são mulheres que dividem a mesma re-
sidência com o parceiro e repartem o mesmo senti-
mento de cumplicidade e companheirismo.(1)

A instrução das participantes acerca da preven-
ção da infecção por HIV revelou que quatro (1,4%) 
possuíam conhecimento adequado, ou seja, apesar 
da maioria ter ouvido falar sobre a infecção, saber 
alguma forma de transmissão e cuidado para pre-
veni-la, não sabiam citar pelo menos três formas de 
transmissão e três formas de prevenção. Não muito 
diferente desta realidade brasileira, estudo realizado 
na Nigéria, com 172 gestantes acerca do conheci-
mento, atitude e prática voltados à prevenção da 
infecção por HIV, constatou que 61,6% das par-
ticipantes acreditavam que a infecção era causada 
por um vírus, enquanto 44,2% afirmaram ser um 
castigo de Deus e 3,5% indicaram ser resultado de 
bruxaria. Observa-se, pois, nesse estudo, realizado 
em país africano, que mitos ligados à religiosidade 
precisam ser superados.(5)

Diante desse quadro, constata-se que as infor-
mações oferecidas durante o pré-natal devem in-
cluir, portanto, a abordagem sobre a prevenção da 
infecção por HIV, enfatizando a necessidade de rea-
lização do teste anti-HIV e de adoção das medidas 
específicas de prevenção da transmissão vertical. O 
percentual de conhecimento inadequado detectado 
no grupo de puérperas investigado indica falha na 
educação à saúde.

Vale ressaltar, todavia, que a atitude de 54 
(19,4%) entrevistadas frente à prevenção da infec-
ção pelo HIV mostrou-se adequada, enquanto seis 
(2,2%) revelaram prática  adequada.
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Um dado que merece atenção, no presen-
te estudo, na prática das puérperas é relativo às 
quatro mulheres que afirmaram não utilizar o 
preservativo masculino na gravidez, por acredi-
tar que durante esse período do ciclo reproduti-
vo era impossível contrair doença. Isso leva a re-
fletir, mais uma vez, a importância da educação 
em saúde na assistência de enfermagem no ciclo 
gravídico puerperal.

Considerando a não realização do teste an-
ti-HIV e/ou do teste rápido por parte de uma 
parcela das gestantes pesquisadas, infere-se haver 
possível deficiência nas informações ofertadas a 
essa clientela. Entretanto, questiona-se também 
a não oferta do exame nos serviços de pré-natal e 
nas maternidades.

Considera-se que a equipe de Enfermagem tem 
ação importante promover mudanças no conheci-
mento, atitude e prática das mulheres.

Conclusão

O conhecimento foi inadequado devido ao baixo 
percentual de puérperas que souberam citar pelo 
menos três formas de transmissão e três formas de 
prevenção do vírus; a atitude inadequada foi mar-
cada pelo elevado percentual de puérperas que per-
cebem como “improvável” infectar-se com o HIV e 
“pouco provável” o mesmo ocorrer com seu parcei-
ro. A prática inadequada foi influenciada pelo baixo 
percentual de realização do teste anti-HIV nos pe-
ríodos preconizados e pelo não uso do preservativo 
durante a gravidez.
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Resumo
Objetivo: Comparar a opinião dos estudantes de graduação em enfermagem sobre a simulação realística e 
sobre o estágio curricular em cenário hospitalar.
Métodos: Estudo comparativo realizado com 55 estudantes de enfermagem, divididos em: grupo controle 
que realizou estágio curricular em cenário hospitalar e grupo experimental realizou simulação realística antes 
do cenário hospitalar. Ambos os grupos responderam um instrumento baseado na escala de Likert para 
verificação da efetividade das duas estratégias de ensino.
Resultados: No grupo experimental, 69,0% concordaram totalmente que a simulação consolidava o processo 
de ensino-aprendizagem. No grupo controle, muitos estudantes (38,5%) discordaram totalmente com o 
estágio em cenário hospitalar como estratégia isolada.
Conclusão: A simulação realística foi efetiva na opinião dos estudantes de enfermagem para adquirir e 
aperfeiçoar conhecimentos e segurança, além de desenvolver o raciocínio crítico frente às situações clínicas 
comuns ao cotidiano da prática assistencial do enfermeiro.

Abstract
Objective: Comparing the opinion of undergraduate nursing students about the realistic simulation and the 
curricular internship in a hospital setting.
Methods: A comparative study with 55 nursing students who were divided into a control group that did a 
curriculum internship in a hospital setting, and an experimental group that participated of a realistic simulation 
prior to the hospital setting. Both groups answered an instrument based on the Likert scale to verify the 
effectiveness of the two teaching strategies.
Results: In the experimental group, 69 % totally agreed that the simulation consolidated the teaching-learning 
process. In the control group, most students (38.5 %) totally disagreed with the internship in the hospital 
setting as an isolated strategy.
Conclusion: In the opinion of nursing students, the realistic simulation was effective to acquire and refine 
knowledge and security, in addition to develop critical thinking in face of the common routine clinical situations 
in nursing care practice.
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Introdução

Simulação de alta fidelidade representa uma ferra-
menta educacional capaz de mimetizar situações 
clínicas reais, em um ambiente seguro, e permitir ao 
estudante de enfermagem o desenvolvimento cog-
nitivo, de habilidades/competências clínicas atitu-
dinais e psicomotoras.(1)

A simulação reconhecidamente representa um 
método de ensino em que há aplicação de exer-
cícios de aprendizagem que mimetizam situações 
da vida real. O desenvolvimento de um referencial 
teórico, baseado em cenários de simulação e dire-
trizes assistenciais para os enfermeiros, representa 
um passo importante na reformulação da educa-
ção em enfermagem.(2)

A implementação da simulação permite aos es-
tudantes praticar e corrigir seus erros frente a situa-
ções do cotidiano clínico, sem riscos para o paciente 
e com o mínimo de risco para si mesmos.(3)  A simu-
lação possibilita a melhora do desempenho do estu-
dante a partir de seus próprios erros, aprendendo a 
partir das falhas até acertar − prática esta inaceitável 
em uma situação real.(4,5)

A simulação é recomendada para avaliação 
dos estudantes, desenvolvimento e intercâmbio 
entre as ideias, trabalho em grupo de liderança 
e em equipe, pensamento criativo e resolução de 
problemas − situações que, por fim, incidem so-
bre a motivação.(1,6,7)

O objetivo deste estudo foi comparar a opinião 
dos estudantes de graduação em enfermagem sobre 
a simulação realística e sobre o estágio curricular em 
cenário hospitalar.

Métodos

Estudo comparativo, prospectivo, desenvolvido 
com 55 alunos de graduação em enfermagem no 
Laboratório de Habilidades do Cuidar, da Faculda-
de de Ceilândia, Universidade de Brasília.

Foram incluídos no estudo os alunos regular-
mente matriculados no sétimo, oitavo ou o nono 
semestre do curso de Enfermagem e excluídos aque-
les que não haviam cursado as disciplinas “Saúde do 

adulto” e “Assistência de enfermagem ao paciente 
crítico e de risco”.

Os alunos foram divididos em dois grupos: 
controle e experimental. O grupo controle rea-
lizou estágio curricular em cenário hospitalar e 
aulas teóricas. O grupo experimental também 
realizou estágio curricular e aulas teóricas, mas 
com a estratégia de simulação aplicada previa-
mente ao estágio curricular.

O grupo experimental foi subdividido em tur-
mas compostas por cinco estudantes a fim de pos-
sibilitar efetiva observação e debriefing (discussão) 
entre todos os estudantes e o professor sobre a temá-
tica abordada na simulação.

A simulação foi implementada durante o pe-
ríodo de uma semana antes do estágio curricular, 
utilizando o simulador de paciente SimMan®, co-
nectado ao monitor cardíaco e reproduzindo, em 
tempo real, sinais vitais, achados fisiológicos como 
batimentos cardíacos, sons pulmonares, pulso pal-
pável, entre outros. O simulador reproduz sons e 
respostas às questões por controle de um operador, 
professor do curso.

Foram aplicados diferentes casos clínicos, que 
permitiram a reprodução de situações objetivas e 
consistentes em tempo real. Durante a simulação, 
foi permitido ao estudante atuante a convocação 
imediata de familiares do paciente e de especialistas 
(interpretado pelo próprio professor e monitores), e 
a solicitação de planilhas com resultados laborato-
riais ou radiológicos, conforme julgasse necessário, 
a fim de promover espontaneidade e realidade à si-
tuação proposta.

Para manter uniformidade e realismo entre os 
diferentes cenários de atuação, o tempo determi-
nado para atuação de cada participante foi de 15 
minutos, após a qual os estudantes do grupo expe-
rimental (simulação) conduzidos pelo professor re-
uniram-se no próprio laboratório para realização do 
debriefing das melhores práticas, dos conflitos e das 
questões relacionadas à autoconfiança dos alunos 
durante a atuação nos casos.

Os estudantes do grupo experimental preencheram 
um instrumento baseado na escala de Likert para verifi-
cação da efetividade da estratégia de simulação realística 
como veículo para adquirir e aperfeiçoar conhecimen-
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tos e segurança, além de desenvolver o raciocínio crítico 
e clínico frente às situações clínicas comuns ao cotidia-
no da prática assistencial do enfermeiro.

O grupo controle preencheu o mesmo instru-
mento, no qual expressaram a influência da estra-
tégia pedagógica tradicional na garantia de um de-
sempenho seguro e no desenvolvimento de raciocí-
nio clínico e crítico na assistência ao paciente.

Todos os dados foram expressos em média e des-
vio padrão, para variáveis quantitativas, e em frequên-
cia absoluta e relativa, para variáveis qualitativas. Para 
a análise estatística e comparação entre os diferentes 
grupos, foi realizado o teste de Mann-Whitney. Nessa 
análise, as respostas às questões foram representadas 
por categorias correspondentes a valores de um a cin-
co, sendo um atribuído a discordo totalmente, dois a 
discordo parcialmente, três neutro, quatro concordo 
parcialmente e cinco concordo totalmente.

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

Resultados

Foram acompanhados 55 estudantes predominan-
temente do gênero feminino e do sétimo semestre, 
com idade média de 22 anos.

No grupo experimental, a maioria dos estudan-
tes (69%) concordaram totalmente que essa estraté-
gia consolidou o processo de ensino-aprendizagem 
e 27% concordaram parcialmente.

Além disso, 44,8% concordaram totalmente 
com o emprego isolado dessa estratégia na grade 
curricular e 20,7% concordaram parcialmente. En-
quanto no grupo sem simulação, 38,5% discorda-
ram totalmente que o estágio devesse ser mantido 
como estratégia curricular isolada (Figura 1).

De acordo com os dois grupos, ambas as estraté-
gias (simulação e estágio curricular) representaram 
ferramentas relevantes para o processo de ensino
-aprendizagem. Assim, não foi possível identificar 
diferença estatisticamente significativa (p=0,1) en-
tre as abordagens.

Ressalta-se que 51,7% alegaram que a simulação 
deve ser implementada no processo de ensino-apren-
dizagem por ampliar as relações entre professor, estu-
dante e paciente; 58,6% consideraram essa estratégia 
uma boa ferramenta para o desenvolvimento mais 
ativo da autonomia; 76,9% afirmaram que a simu-
lação promoveu a exposição a situações clínicas reais 
em ambiente simulado e seguro, como o laboratório; 
e 55,2% alegaram que ela minimizou prejuízos ao pa-
ciente durante a assistência no cenário hospitalar (real).

No grupo controle, 31,2% dos estudantes afir-
maram que uma das principais dificuldades foi o 
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Figura 1. Opinião quanto ao emprego isolado da simulação como estratégia curricular
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enfrentamento da insegurança frente ao paciente, 
seguido da falta de independência para atuação as-
sistencial (25%). Nesse grupo, uma minoria (6,2%) 
informou como principais dificuldades a aplicação 
das técnicas recém-aprendidas diretamente aos pa-
cientes, a falta de paridade temporal entre a prática 
e a teoria, a exposição a situações que ainda não es-
tudaram e o tempo reduzido de estágio.

As vantagens predominantes relatadas pelos 
estudantes do grupo controle foram: a vivência da 
realidade hospitalar mesmo sem contribuição ade-
quada (37,5%), correlação da teoria com a prática 
(31,2%), exposição a diferentes casos (25%) e ape-
nas uma minoria (6,2%) alegou que o estágio, isola-
damente, permitiu elaborar raciocínio crítico.

Enquanto que, no grupo experimental, os resul-
tados mostraram que 33,3% dos estudantes consi-
deraram as faltas de tempo e espaço para implemen-
tação da simulação uma das maiores dificuldades; 
16,7% citaram poucas práticas e pouco acesso ao 
laboratório. Além disso, também foram considera-
dos fatores limitantes a exacerbação da ansiedade 
desencadeada pela implementação de uma avaliação 
ativa/participativa, a carência de adequada estrutura 
física e excessivo número de estudantes nas turmas 
(11,1%). Ainda nessa perspectiva, uma minoria dos 
estudantes (5,6%) citou como dificuldades encon-
tradas na implementação da estratégia de simulação 
de alta fidelidade o elevado custo e a resistência de 
alguns profissionais em aceitar a simulação como 
uma prática eficaz, assim como a insegurança e o 
medo de realizar procedimentos errados.

Verificou-se, também, nesse grupo, que a simu-
lação aprimorou a prática e a teoria (35%), propor-
cionou maior confiança e segurança durante a assis-
tência (25%), desenvolveu agilidade e pensamento 
crítico (15%), permitiu melhor interação com o 
grupo e possibilitou o contato com várias situações 
clínicas (10%). Apenas 5% dos alunos citaram que, 
por meio da estratégia de simulação, houve possibi-
lidade de vivenciar situações que exigissem do pro-
fissional maior rapidez e agilidade.

Como sugestão, 81% dos estudantes indicaram 
a necessidade da aplicação frequente da simulação 
durante todo o semestre curricular aliada à aula teó-
rica. Além disso, 14,2% sugeriram agregar a simu-

lação em todas as disciplinas (básicas e específicas) e 
4,8% reforçaram a necessidade de local específico à 
implementação dessa estratégia.

Discussão

As limitações deste estudo estão relacionadas princi-
palmente ao tamanho amostral, por ter sido realizado 
em uma única instituição de ensino. A contribuição 
dos resultados deste estudo as novas possibilidades 
de aquisição de conhecimento, por meio de uma 
metodologia participativa e realística, que viabiliza a 
própria aprendizagem, agregando conhecimento no 
processo de formação profissional do estudante.

A qualidade da assistência aliada a segurança do 
paciente ganhou estão sendo requeridas pelos cida-
dãos, exigindo dos profissionais maiores qualifica-
ção, segurança e competências, para promoção do 
bem-estar desejado pela população.

A simulação de alta fidelidade, ao longo dos 
anos, tem alcançado consistência, enquanto ferra-
menta educacional e de treinamento para a forma-
ção acadêmica e dos profissionais de saúde.(8) Evi-
dências científicas a revelam como uma estratégia 
importante, inovadora e complementar e que deve 
ser incorporada na grade curricular, a fim de conso-
lidar e otimizar o processo de ensino-aprendizagem 
dos estudantes.(4)

As práticas envolvendo simulação devem ser pla-
nejadas respeitando a complexidade entre os cená-
rios de atuação e as exigências, para que os estudan-
tes possam adquirir competências gradualmente.(9)

 Embora os estudantes considerem que essa es-
tratégia possa ser adotada isoladamente, trabalhos 
recomendam a integração da simulação no ambien-
te de aprendizagem como uma ferramenta de apoio, 
complementar, que permite ajustes razoáveis das 
competências dos estudantes de forma sistemática. 
Esse processo desenvolve capacidade para realizar, 
promover bem-estar, atenuar contra riscos e garan-
tir a segurança de todos os envolvidos.(1,10)

O reconhecimento da simulação e do está-
gio curricular pelos estudantes como práticas 
que, quando combinadas, contribuem de forma 
abrangente para formação e a oportunidade de 
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combinar modalidades que enriquecem e conso-
lidam a aprendizagem.(11)

O contato dos estudantes com uma situação 
inovadora pode gerar tensões e interferir no pro-
cesso de aprendizagem.(12) No entanto, a partici-
pação nos cenários da simulação promove, sobre-
tudo, aprendizado e aperfeiçoamento do pensa-
mento crítico.(13)

Nessa direção, revisões sistemáticas recentes 
destacaram o emprego dessa estratégia como veícu-
lo para aquisição de conhecimento e identificação 
mais precoce da deterioração do paciente.(14,15) A 
simulação, se integrada de forma apropriada, pode 
ser usada em ambientes acadêmicos como uma me-
todologia ativa de aprendizagem, que proporciona 
vantagens para o grupo de estudantes, possibilidade 
de adequação da prática à teoria, maior confiança 
e segurança na prática clínica, desenvolvimento da 
agilidade e pensamento crítico, além de permitir in-
teração do grupo e enriquecer a vivência clínica a 
partir de várias situações clínicas. Contrariamente, 
verificou-se que o estágio curricular isoladamente 
expõe o estudante ao enfrentamento da inseguran-
ça e da falta de independência para atuar, e o faz 
realizar técnicas recém-aprendidas diretamente no 
paciente, sem treinamento prévio.

A partir das simulações, os estudantes têm per-
missão para errar e aprimorar as técnicas, executar 
os procedimentos sem temer os danos, consideran-
do as práticas em laboratório como transição para 
a realidade assistencial. Assim, acredita-se que, a 
partir das experiências de simulação, haja uma re-
dução de erros nos procedimentos em situações 
clínicas identificadas a partir de um continuum de 
ação e reflexão no processo de Enfermagem, con-
dição reforçada pelo grupo simulação.(16)

Contudo, a aprendizagem subsidiada pela si-
mulação tem sinergias claras com o currículo do 
curso de Enfermagem e apresenta consistência 
com a intenção educacional da nossa atualida-
de, em que a Enfermagem, por ser uma profissão 
prática, pressupõe competência em uma série de 
habilidades predominantemente psicomotoras e 
necessita oferecer aos estudantes estratégias que 
combinem o ato do cuidado com o referencial 
teórico-científico de sala de aula.

A simulação de alta fidelidade enriquece o pro-
cesso de ensino-aprendizagem, sendo uma estraté-
gia de ensino relevante e que pode ser implemen-
tada na grade curricular, por consolidar esse pro-
cesso e ampliar as competências e habilidades do 
estudante. Além disso, contribui significativamen-
te, quando agregada ao estágio curricular. Os resul-
tados sugerem que o uso da simulação desenvolve 
mais ativamente a capacidade de raciocínio clínico 
e pensamento crítico, possibilitando prática segura, 
minimizando os riscos e aprimorando a atuação do 
estudante frente ao paciente.

Conclusão

A simulação realística foi efetiva na opinião dos 
estudantes de enfermagem para adquirir e aperfei-
çoar conhecimentos e segurança, além de desen-
volver o raciocínio crítico frente às situações clíni-
cas comuns ao cotidiano da prática assistencial do 
enfermeiro.
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Resumo
Objetivo: Conhecer a taxa de contaminação de hemoculturas e os seus fatores determinantes.
Métodos: Foram analisadas 564 amostras de hemoculturas requisitadas num serviço hospitalar de urgências 
e questionados 46 enfermeiras(os) durante um período de seis meses.
Resultados: Produziram-se 92 contaminações de hemoculturas de um total de 564 requisições num período 
de seis meses, o que corresponde a uma taxa de contaminação de 16,31%. O fator determinante foi a 
utilização de técnica pouco estéril.
Conclusão: A taxa de contaminação das hemoculturas está diretamente relacionada aos procedimentos 
utilizados pelos profissionais de enfermagem e a carga de trabalho está diretamente associada a erros na 
técnica estéril de coleta.

Abstract
Objective: Determining the contamination rate of blood cultures and its determining factors.
Methods: During a period of six months, were analyzed 564 blood culture samples requested at hospital 
emergency wards and 46 nurses were inquired.
Results: In a period of six months, among a total of 564 requests, 92 blood cultures were contaminated, which 
corresponds to a contamination rate of 16.31%. The determining factor was the use of low-level sterile technique.
Conclusion: The contamination rate of blood cultures is directly related to the procedures used by the nursing 
staff, and the workload is directly related to errors in the sterile technique of collection.
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Introdução

Entre as diversas provas de diagnóstico que se 
realizam nos serviços de urgência destacam as he-
moculturas, meio de diagnóstico utilizado para 
isolar os microrganismos presentes no sangue, 
efetuar a sua deteção e identificação para poste-
riormente observar a sua suscetibilidade de modo 
a poder escolher o tratamento adequado.(1-3) A 
contaminação das hemoculturas é um problema 
frequente em qualquer serviço hospitalar. Uma 
hemocultura considera-se contaminada se se ob-
serva a presença dos seguintes microrganismos 
em 50% de todos os kits de hemocultura extraí-
dos num dia a um paciente: S. coagulase-negativo, 
Streptococcus alfa-hemolítico, espécies de Micro-
coccus, espécies de Propionibacterium, espécies de 
Corynebacterium e espécies de Bacillus.(4-6)

De acordo com a Sociedade Americana de Mi-
crobiologia os níveis de contaminação de amostras 
não deveriam superar os 3%, ainda que de forma 
frequente excedam os 7%.(7)

A supressão do aparecimento de falsos positivos 
na maior medida possível é uma medida de grande 
impacto, uma vez que isto poderia evitar a realiza-
ção de provas adicionais, a administração de medi-
cação possivelmente desnecessária e o aumento da 
permanência hospitalar dos doentes, o que implica 
um gasto financeiro importante.(5,8-10)

A principal causa de contaminação está ligada a 
manipulação pela equipe de enfermagem, sobretu-
do em serviços hospitalares onde existe uma grande 
carga de trabalho e se dispõe de um tempo reduzido 
para atuar com cada doente.(11) Seguidamente des-
tacamos alguns dos fatores mais relevantes ligados à 
própria prática segundo a literatura.

No que diz respeito á técnica de colheita, cada 
protocolo enfatiza de uma forma diferente alguns 
fatores previsíveis que contribuem à falta de esteri-
lidade da amostra.

Um fator que contribui é a efetividade do an-
tisséptico utilizado. Define-se como antisséptico 
a droga de ação inespecífica e de uso estritamente 
externo que é capaz de destruir ou inibir o desen-
volvimento de microrganismos que habitam ou se 
encontram transitoriamente presentes na pele ou 

mucosas.(12,13) Para além da sua composição, os an-
tissépticos diferenciam-se pela sua rapidez e pelo seu 
efeito residual.

A efetividade de qualquer antisséptico está re-
lacionada com o tempo de espera da secagem.(8) 
Sobre este dado, também se publicaram estudos 
que especificam que a tintura de iodo exerce a sua 
ação passados 30 segundos desde a aplicação, en-
quanto a povidona iodada necessita dois minutos. 
No que diz respeito às biguanidas, a clorexidina 
aquosa a 2% necessita um tempo próximo aos dois 
minutos e a clorexidina com base alcoólica uns 
15-30 segundos.(14) Em qualquer caso parece que 
esta é mais eficaz que o álcool e a povidona iodada 
quando se trata de reduzir o número de amostras 
contaminadas.(8,9) Neste sentido, uma combina-
ção de clorexidina com álcool isopropílico a 70% 
(ChloraPrep®) poderia diminuir ainda mais a taxa 
de contaminação das hemoculturas.(14,15)

A utilização de luvas estéreis influi sobre o nú-
mero de contaminações e reduz a quantidade de 
microrganismos responsáveis pela criação de falsos 
positivos em até 50%.(16,17) A sua utilização deveria 
reduzir-se aos momentos prévios à preparação da 
pele do doente, ou seja, à localização do ponto de 
punção e limpeza da pele. A partir do tempo de es-
pera da secagem do antisséptico, deveriam utilizar-
se luvas estéreis para reduzir o risco de contamina-
ção dos fluidos pela presença de microrganismos na 
pele do profissional.(2)

Relativamente à quantidade de sangue extraída 
por tubo, com pelo menos 10 ml obtêm-se 90-95% 
dos microrganismos presentes, se bem que as reco-
mendações atuais são de 20 ml por tubo.(1,2,7)

A nossa hipótese é que a contaminação de he-
moculturas num hospital é maior do que pensamos, 
e que em especial se dará no serviço de urgências 
onde a pressa na realização das provas de diagnósti-
co e na toma de decisões médicas presumivelmente 
dificulta o seguimento dos protocolos estabelecidos 
ao mesmo tempo que aumenta a percentagem de 
cometer erros e por tanto aumenta também a per-
centagem de culturas contaminadas.

O objetivo deste estudo é conhecer a taxa de 
contaminação das hemoculturas e seus fatores 
determinantes.
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Métodos

Trata-se de um estudo descritivo observacional 
e misto, realizado no Hospital Lluís Alcanyís, loca-
lizado em Xàtiva, na cidade de Valência, Espanha.

Foram estudadas 564 hemoculturas coletadas 
no serviço de urgências, entre os meses de outu-
bro de 2012 e março de 2013. Neste período, 46 
enfermeiros do serviço concordaram em participar 
da pesquisa. Utilizou-se uma amostragem por con-
glomerados e intencional. A maioria dos profissio-
nais do serviço de urgências eram mulheres (74%) 
com idade entre os 35 e 50 anos. Quanto ao tempo 
de formado 52% tinha entre 11 a 20 anos, 32,6%  
mais de 20 anos, 13% entre 5 a 10 anos e 2,2% 
menos de cinco anos.

Para a obtenção dos dados do estudo foram 
utilizadas duas metodologias: por um lado foram 
detetadas as amostras contaminadas e por outro 
lado foi desenhado um inquérito ad-hoc a partir 
dos dados de atuação do protocolo de colheita 
para hemoculturas e de fatores predisponentes 
para a contaminação.

Foi incluído o pessoal de enfermagem de ur-
gências com contrato nas datas estipuladas que 
participou no inquérito realizado sobre técnicas e 
conhecimentos para extração de amostras venosas 
para hemocultura. Foram excluídos enfermeiros/
as aos quais foi proporcionado o inquérito e que 
decidiram não participar e profissionais incapazes 
de participar no questionário por motivos de baixa. 
Da mesma forma, foram eliminadas hemoculturas 
realizadas em urgências fora do período de estudo 
e amostras de contaminação duvidosa segundo os 
critérios do pessoal de microbiologia.

O questionário foi realizado em formato papel e 
on-line criado com Google Docs. O questionário em 
papel foi entregue aos profissionais de forma pre-
sencial juntamente com um envelope para garantir 
o anonimato. O questionário on-line foi enviado 
por correio eletrónico aos profissionais que não tra-
balhavam no centro.

Para detetar as amostras contaminadas pro-
cedeu-se obtendo informação a partir de acesso 
ao arquivo de amostras do serviço de microbio-

logia através do programa informático GestLab®; 
realizando uma pesquisa de amostras positivas 
analisadas de outubro de 2012 a março de 2013 
com frascos aeróbios e anaeróbios; inspecionan-
do os dados das hemoculturas positivas segundo 
o microrganismo; revendo as amostras positivas 
infetadas com S. Epidermidis, S. coagulasa nega-
tivo, S. Hominis, Corynebacterium spp., Staphy-
lococcus spp., P. spp., Corynebacterium matrucho-
tii e Micrococcus luteus, para avaliar uma possível 
contaminação; ordenando os dados por mês de 
realização e dia da semana e avaliando a proce-
dência das amostras para pode centrar o estudo 
no serviço de urgências.

O questionário, constituído por 15 pergun-
tas, compunha-se de dois blocos: no primeiro 
bloco recolheu-se informação sociodemográfica 
(idade, sexo, tempo desde que obteve o título 
universitário) e no segundo bloco recolheu-se in-
formação relativa ao conhecimento por parte dos 
enfermeiros do protocolo a seguir na colheita da 
amostra (utilização de luvas, desinfeção da pele, 
número de agulhas utilizadas, tempo de secagem, 
manipulação dos frascos). 

O estudo foi realizado no período de outu-
bro-março devido à possível falta de dados so-
bre profissionais em períodos de férias anteriores 
ao mês de início. No entanto, a maior parte da 
amostra estava composta pela equipa profissio-
nal habitual do serviço. A realização do inquéri-
to coincidiu com as datas finais do período em 
estudo, avaliando a técnica utilizada pelo pessoal 
durante o tempo do estudo.

A análise estatística foi efetuada recorrendo ao 
programa SPSS 20.0®. Em primeiro lugar foram 
calculados os estatísticos descritivos mais impor-
tantes para as variáveis de estudo e posteriormente 
determinou-se se existiam diferenças nas variáveis 
estudadas em função do género. As percentagens e 
gráficos das variáveis qualitativas bem como os da-
dos sobre hemoculturas contaminadas foram obti-
dos mediante Excel®.

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

O número total de requisições foi de 564 amostras 
das quais se contaminaram 92, ou seja, um 16,31% 
das amostras pedidas. Seguidamente expõem-se as 
amostras recolhidas e a contaminação das mesmas 
em função dos meses em que decorreu o estudo 
(Tabela 1). O mês de outubro foi o que apresentou 
um maior número de contaminações (23,85%) e 
janeiro o mês com menor proporção de amostras 
contaminadas (9,85%).

Tabela 1. Requisições de hemoculturas, contaminações e 
percentagem de contaminações por mês

Mês Requisições
Contaminações

nº 
Contaminações

%

Outubro 109 26 23,85

Novembro 33 7 21,21

Dezembro 110 19 17,27

Janeiro 71 7 9,85

Fevereiro 181 27 14,91

Março 60 6 10

Total 564 92 16,31

Relativamente à comparação das amostras 
contaminadas em função do tipo de bactéria que 
as contaminava (Figura 1), maioritariamente fo-
ram bactérias aeróbias as causantes, especialmente 
em outubro e com exceção do mês de fevereiro no 
qual a percentagem de contaminações por bactérias 
anaeróbias foi superior.

Quanto ao dia da semana em que se regista-
ram mais contaminações destaca-se a segunda-feira 
como o dia em que maior número de amostras esta-
va contaminado após a análise. Relativamente a este 
aspecto registaram-se 25 amostras contaminadas em 
segundas-feiras, 15 em terças-feiras, 17 em quartas-
feiras, 19 em quintas-feiras e 16 em sextas-feiras.

No que diz respeito ao conhecimento por parte 
dos enfermeiros do protocolo de colheita, 84% dos 
enfermeiros dizia conhecer todos os passos para rea-
lizar uma colheita correta para hemoculturas, frente 
a um 8,7% que admitia não ter este conhecimento. 

Relativamente ao protocolo de atuação analisá-
mos os seguintes fatores: frequência de lavagem das 
mãos, utilização de técnicas estéreis, contacto com a 
zona de venopunção, número de agulhas utilizadas, 
respeito pelo tempo de secagem, limpeza durante o 
procedimento, antisséptico para limpeza dos frascos 
e da pele, compressão antes ou depois da extração 
da agulha, volume de sangue extraído por frasco, 
extração a partir de cateteres já existentes.

Considerando a frequência da lavagem de 
mãos, 57% dos enfermeiros alegou realizar uma 
lavagem de mãos sempre antes da colheita, 39% 
afirmou fazê-lo ocasionalmente e um 2,2% afir-
mou não o fazer nunca.

No referente à utilização de técnicas estéreis, 
grande parte do pessoal de enfermagem admi-
tiu não realizar uma técnica estéril (76%) para a 
colheita de amostras para hemocultura, sendo o 
principal motivo a disponibilidade reduzida do 
serviço (60%) ou em menor medida o desconhe-
cimento da técnica (6,5%).
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Figura 1. Comparação de amostras contaminadas por meses e por microrganismos aeróbios e anaeróbios
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Quanto a tocar a zona de venopunção para loca-
lizar a veia uma vez desinfetada a área, a maioria dos 
enfermeiros indicou que o faziam (30,4%).

Ao considerar o número de agulhas utilizadas 
no procedimento de colheita de hemoculturas, 50% 
dos profissionais costuma utilizar dispositivos dire-
tos do doente ao frasco, 26% admitiu utilizar duas 
agulhas para a extração, 20% utilizava uma agulha 
para tudo e só 4% utilizava mais de duas agulhas.

Quanto a respeitar os tempos de secagem, a 
maioria dos questionados afirmou esperar o tem-
po necessário de secagem dos antissépticos antes da 
realização da técnica (67,4%).

Analisando a limpeza durante o procedimento, 
37% dos profissionais admitiu não utilizar nenhum 
antisséptico para a limpeza dos frascos. Por outro 
lado, 34,8% afirmou utilizar uma gaze com antis-
séptico para cada frasco e 23,9% referiram utilizar a 
mesma gaze para dois frascos; dentro dos que utili-
zavam algum antisséptico uma grande percentagem 
de profissionais realizava a limpeza dos frascos com 
iodo (35%) e uma percentagem mínima com clo-
rexidina (4%) enquanto 26% utilizavam álcool.

Por seu lado, os antissépticos mais utilizados 
para a limpeza da pele foram o iodo (46%) e o 
álcool (43%), sendo menos utilizada a clorexidi-
na (11%).

Um maior número de profissionais afirmou 
extrair a agulha antes de comprimir a zona de ve-
nopunção (63%) frente a um 30,4% que afirmam 
comprimir sobre a agulha.

A maioria de profissionais (67,4%) extraía uns 
10 ml de sangue para inocular 5 ml por frasco, fren-
te aos que extraíam 20 ml (17,4%) e outras quanti-
dades (15,2%).

Uma alta percentagem de enfermeiros extraiu 
sangue a partir de cateteres já existentes nos pacien-
tes para realizar as hemoculturas (58%) frente a um 
2% que indicaram realizá-lo sempre e um 39% que 
afirmaram não o realizar nunca.

Discussão

Após analisar os dados do estudo, o primeiro que 
se destaca é que as percentagens de contaminação 

nos meses de outubro, dezembro e fevereiro mos-
tram uma relação diretamente proporcional entre o 
número de requisições de hemoculturas por mês e 
o número de contaminações das amostras, com ex-
ceção do mês de novembro.

Depois de realizar uma partição dos frascos 
de hemocultura em aeróbios e anaeróbios, a per-
centagem de contaminação dos primeiros resul-
tou ser significativamente superior, demonstran-
do que existe uma predisposição a contaminar-se 
com maior facilidade. Como se afirma em estu-
dos similares, a quantidade de sangue inoculada 
em cada frasco influi na sua contaminação, e uma 
inoculação insuficiente ou excessiva poderia au-
mentar a presença de contaminantes e dar lugar 
a falsos positivos.(8) No entanto, no caso de uma 
maioria significativa de contaminações aeróbias, 
a explicação que mais se ajusta é o enchimento 
dos frascos aeróbios em primeiro lugar, seguindo 
as indicações de inoculação de frascos BACTEC® 
e, se bem que se as condições de assepsia ou o 
manejo dos fluidos não tivessem sido as adequa-
das, isto conduziria à presença de microrganis-
mos em maior número na primeira inoculação.

Quanto à contaminação segundo o dia da sema-
na, a maioria de frascos de hemocultura contami-
nados foram detetados à segunda-feira, o qual pode 
ser explicado porque uma grande percentagem de 
amostras foi recolhida desde sexta-feira até domin-
go, permanecendo o laboratório fechado durante 
esse período.

As amostras de hemocultura recolhidas no 
serviço de urgências gerais experimentaram altos 
índices de contaminação. Estes dados demons-
tram uma relação entre a carga de trabalho do 
pessoal de enfermagem e as amostras que resul-
tam contaminadas, coincidindo com a mesma 
afirmação em outros estudos.(11) A taxa de con-
taminação de 16,31% supera amplamente os 3% 
recomendados pela Sociedade Americana de Mi-
crobiólogos e os 7% que ocorrem em outro tipo 
de serviços.

Depois de ajustar os profissionais por faixas 
etárias e anos de formado, pode-se estabelecer uma 
relação entre a experiência como enfermeiros e o 
grau de conhecimento sobre a técnica de colheita. 
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Apesar da experiência dos profissionais, metade da 
amostra questionada afirmou lavar sempre as mãos 
antes do procedimento de extração, mas não com 
um antisséptico, apesar de existirem recomendações 
nesse sentido.(3,6)

No que se referem à técnica estéril, os profissio-
nais do estudo admitiram utilizar luvas estéreis, mas 
também não utilizar um pano estéril para depositar 
o material para a realização das hemoculturas, uma 
vez que este dado não se encontra no protocolo de 
procedimento do centro. A maioria afirmou que 
não realizavam uma técnica estéril, dado este que se 
obteve em outros estudos.(11)

O estudo previa que o motivo principal para 
a não realização da técnica estéril era a carga de 
trabalho. No entanto, uma percentagem mino-
ritária não estava familiarizada com a técnica ou 
desconhecia o protocolo.

Para valorizar a esterilidade dos fluidos extraí-
dos, observou-se que uma grande percentagem dos 
profissionais voltava a palpar a zona de venopunção 
após desinfetar a pele do doente, facto que aumenta 
as contaminações.(1-3,8,16)

Sobre o número de agulhas utilizadas não se 
obtiveram resultados significativos. Segundo a bi-
bliografia revista, considera-se que a agulha única 
com dispositivo direto Vacutainer® aumenta a es-
terilidade da inoculação nos tubos e reduz o ris-
co para o profissional.(11) Este dado é favorecido 
pelos resultados do estudo, uma vez que 50% dos 
profissionais admitiu utilizar um dispositivo direto 
do doente ao frasco de hemocultura (Vacutainer®, 
cateter intravenoso com tampa obturadora ou via 
com chave, borboleta).

Relativamente à tampa dos frascos, o proto-
colo do centro recomenda a limpeza das tampas 
mas não enfatiza o composto que se deve utili-
zar para realizar a desinfeção. Não obstante, nas 
recomendações de inoculação dos dispositivos 
BACTEC® aparece a utilização de etanol, tal 
como se defende em outro trabalho em que se 
utilizou álcool a 70%.(17) Neste estudo, a maio-
ria dos profissionais referia utilizar compostos de 
iodo para a desinfeção das tampas. Neste sentido 
outro trabalho aconselha deixar de utilizar com-
postos de iodo ou clorhexidina nas tampas, uma 

vez que podem deteriorar o septo.(4) Pelo contrá-
rio, outro trabalho afirma que não é necessário 
desinfetar as tampas dos frascos uma vez que es-
tes se encontram abertos de uma forma estéril e 
não necessitam ser limpos.(10)

Quanto à desinfeção da pele dos doentes, o iodo 
foi utilizado maioritariamente antes da venopunção. 
Por outro lado, alguns trabalhos indicam a clorexi-
dina alcoólica como o antisséptico por excelência.(4) 

Uma grande maioria dos questionados admitiu 
extrair 10ml de sangue por doente para inocular 
5ml em cada frasco, o que pode ter alterado o nú-
mero de amostras positivas, uma vez que uma quan-
tidade inferior a 8 ou 10ml por frasco poderia não 
ser suficiente para a deteção de uma bacteriemia.

A maioria dos profissionais afirmou que obtinha 
amostras a partir de cateteres intravenosos de modo 
ocasional, apesar de o protocolo enfatizar que não 
se deve extrair sangue de cateteres intravenosos em 
nenhuma circunstância, tal como está corroborado 
em outros trabalhos,(6) salvo no caso de suspeita de 
bacteriemia associada a um microrganismo presente 
no dispositivo intravenoso,(1,3,6,18) sempre e quando 
se trate de um doente com um acesso venoso com-
plicado.(1)

Conclusão

A taxa de contaminação de hemoculturas foi de 
16,31%. Os procedimentos utilizados pelos profis-
sionais de enfermagem estão diretamente relaciona-
dos com a contaminação das amostras, uma vez que 
nem sempre seguem o protocolo do procedimento. 
A hipótese do estudo confirma-se: o principal fator 
que influi na contaminação das amostras é a car-
ga de trabalho do serviço de urgências no qual se 
realiza a prescrição de muitas hemoculturas, o que 
possivelmente favorece a utilização de uma técnica 
pouco estéril.
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Resumo
Objetivos: Investigar situações de assédio moral vivenciadas por enfermeiros em seu ambiente de trabalho.
Métodos: Pesquisa transversal realizada com 259 enfermeiros que trabalham em unidades básicas de saúde 
e hospitais da rede pública. O instrumento de pesquisa foi um questionário disponibilidade em um site do 
conselho de classe e os enfermeiros receberam por email o convite para participar.
Resultados: Os resultados mostraram que a situação de assédio moral mais frequente diz respeito ao 
agressor manipular pessoas para assumir posicionamentos contrários aos interesses da vítima, seguida da 
constatação de que o assediador impede o crescimento profissional do assediado.
Conclusão: O estudo revelou que situações de assédio moral vivenciadas pelo enfermeiro no ambiente de 
trabalho influenciam diretamente em o desempenho laboral, saúde e estado emocional.

Abstract
Objectives: Investigate moral harassment experienced by nurses in their workplace.
Methods: Cross-sectional study performed with 259 nurses working in primary healthcare units and public 
hospitals. The tool employed in the research was composed of a questionnaire available in the union council’s 
website, and the nurses were emailed the invitation to participate.
Results: Results showed that the moral harassment phenomenon is more frequently regarded to the 
manipulation perpetrated by the aggressor toward opposed interests of the victim, followed by the 
acknowledgement that the harasser seeks to hinder the professional development of the harassed worker.
Conclusion: The study revealed that the moral harassment experienced by the nurse in the workplace directly 
impacts his/her labor performance, as well as health and emotional statuses.
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Introdução

O assédio moral é compreendido como sendo 
uma violência psicológica, sutil, dissimulada, 
intencional, de caráter repetitivo e prolongado, 
com a intenção de humilhar e excluir socialmen-
te uma pessoa no contexto da atividade laboral, 
provocando-lhe estresse psicossocial e prejuízos à 
sociedade e à organização.(1)

Para caracterizar o assédio, deve-se levar em 
consideração a repercussão da conduta abusiva na 
saúde da vítima, a periodicidade e duração do ato 
faltoso e a intencionalidade dos agressores.(2) Trata-
se de condutas abusivas, àquelas que atentam contra 
a dignidade humana e podem levar os que não as 
suportam a adoecerem ou a tomarem decisões não 
esperadas quanto à vida profissional, como pedir 
demissão ou mudar de cargo/setor.(3)

Este fenômeno não se constitui em uma si-
tuação nova nas relações laborais. Entretanto, é 
nos últimos anos que alcança dimensões globais, 
atingindo diferentes contextos de trabalho e cate-
gorias profissionais.(3)

Assinala-se que o assédio moral vem sendo 
objeto de crescente preocupação mundial, por 
parte de trabalhadores, empregadores e também 
da comunidade científica. O estudo desse fenô-
meno é notável no âmbito da saúde, sobretudo 
em áreas como psicologia e medicina do traba-
lho, devido aos danos físicos e psíquicos causa-
dos por esse tipo de violência. Pesquisadores afir-
mam que a violência no trabalho é um problema 
observado em hospitais, onde os trabalhadores 
da equipe de saúde ora são autores, ora são víti-
mas de atos de violência ocupacional, e onde se 
reproduzem e perpetuam situações de agressivi-
dade e humilhação.(4)

Dentre esses trabalhadores da equipe de saúde, 
o estudo identifica que os enfermeiros são as prin-
cipais vítimas do assédio moral. Por essa razão, pes-
quisadores manifestam sua preocupação e alertam 
que devem ser tomadas medidas que salvaguardem 
a integridade física e psicológica dos profissionais de 
saúde, em particular, dos enfermeiros.(4)

É oportuno acrescentar que o profissional da 
área de Enfermagem é vítima potencial do assé-

dio moral e que tal prática pode partir da chefia 
do serviço, do próprio colega de trabalho, dos 
seus subordinados, dos outros profissionais da 
equipe de saúde, como o médico, por exemplo, 
assim como dos clientes e dos familiares.(5) Dessa 
forma, pode-se supor que, no cenário brasileiro, 
o assédio moral, no trabalho dos profissionais 
de Enfermagem, seja elevado. Não obstante, na 
atualidade, inexistem dados sobre o quântico da 
referida prática no trabalho dessa categoria pro-
fissional e são incipientes os estudos relacionados 
ao tema no cotidiano dos enfermeiros.

O objetivo deste estudo é investigar situações de 
assédio moral vivenciadas por enfermeiros em seu 
ambiente de trabalho.

Métodos

Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abor-
dagem quantitativa. Participaram do estudo 259 
enfermeiros que trabalham em unidades básicas de 
saúde e hospitais da rede pública do município de 
João Pessoa, estado da Paraíba. Os critérios de in-
clusão no estudo foram: que o enfermeiro exercesse 
atividades de enfermagem no momento da coleta 
de dados; e que tivesse, no mínimo, seis meses de 
atuação profissional.

É oportuno destacar que o processo de amostra-
gem adotado foi não probabilístico.

O instrumento de pesquisa foi construído com 
base nas variáveis de estudo e, considerando o ca-
ráter sigiloso do objeto de estudo, o instrumento 
foi veiculado por meio eletrônico do site oficial do 
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, no 
período de junho a agosto de 2011. Os enfermeiros 
foram convidados para participar do estudo propos-
to através de e-mails cadastrados no banco de dados 
do referido Conselho.

Depois de responder ao questionário, o par-
ticipante do estudo clicava no botão concluído, 
gerando, automaticamente, o documento, que 
pode ser visualizado pela pesquisadora na ex-
tensão PDF, XLS, CSV e RTF. No citado local, 
a pesquisadora responsável pelo estudo tinha 
acesso para gerenciar as informações contidas na 
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página. Para obter o acesso exclusivo às infor-
mações contidas nos questionários respondidos, 
seria necessário ter login e senha, o que garantia 
o sigilo das informações.

Os dados foram analisados com o Programa 
Estatística Editor de Dados (SPSS) para Windo-
ws versão 19 e foram comparados através de fre-
quências e percentuais.

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

Resultados

Os assediadores são capazes de promover ataques 
repetitivos, como atitudes inicialmente sutis, que 
vão sendo intensificados com o passar do tempo. 
Para agredir a vítima, o assediador humilha, castiga, 
constrange, isola, entre outras situações constrange-
doras, que levam o trabalhador ao sofrimento físico 
e mental. O assédio moral tem características que 
se apresentam sob diversas situações. Portanto, para 
compreender bem mais as situações de assédio mo-
ral vivenciadas pelos enfermeiros inseridos no estu-
do, seguem, abaixo, tabelas que apresentam condu-
tas realizadas pelo agressor, segundo informação dos 
participantes da pesquisa.

Convém enfatizar que as citadas condutas foram 
agrupadas e correlacionadas às quatro categorias, quais 
sejam: deterioração proposital das condições de traba-
lho; atentado contra a dignidade; isolamento e recusa 
de comunicação e violência verbal, física e sexual.

A tabela 1 destaca as respostas dos participantes 
do estudo acerca das situações de agressão sofridas 
no trabalho na categoria deterioração proposital das 
condições de trabalho. Nesta pode-se observar que 
a situação de agressão sofrida que ocorre com maior 
frequência diz respeito a “manipula pessoas para 
assumir posicionamentos contrários aos seus inte-
resses”, seguida da constatação de que “impede seu 
crescimento profissional”.

No que concerne à categoria atentado contra a 
dignidade, observou-se que as principais respostas 
dos participantes do estudo foram: critica seu tra-

balho de forma injusta e exagerada (47,41%); faz 
circular maldades e calúnias sobre você (40,52%); 
fala mal de você em público (31,03%); insinua e 
faz correr boato de que você está com problema de 
saúde (6,03%).

Tabela 1. Situações de agressão sofridas no trabalho na 
categoria deterioração proposital das condições de trabalho

Deterioração proposital das condições de trabalho %

Manipula pessoas para assumir posicionamentos contrários aos 
seus interesses

47,41

Impede seu crescimento profissional 40,52

Contesta sistematicamente todas as suas decisões 27,59

Restringe os seus direitos só para prejudicar (férias, prêmios, 
horários)

31,90

Delega atividades em excesso 22,41

Fornece informações confusas e imprecisas 22,41

Não transmite mais as informações úteis para a realização de 
tarefas

22,41

Pede trabalho urgente sem nenhuma necessidade 22,41

Força você pedir demissão 22,41

Bloqueia o andamento dos seus trabalhos 21,55

Não considera seus problemas de saúde 19,83

Dá instruções impossíveis de executar 18,97

Retira o trabalho que normalmente compete a você 18,97

Priva você de acesso de instrumentos de trabalho: telefone, fax, 
computador, mesa, entre outros

17,24

Manda você executar tarefas sem interesse 16,38

Manda cartas de advertência protocoladas 16,38

Induz você ao erro 13,79

Atribui tarefas incompatíveis com sua saúde 12,07

Atribui proposital e sistematicamente tarefas inferiores às suas 
competências

11,21

Atribui proposital e sistematicamente tarefas superiores às suas 
competências

10,34

Impõe horários injustificáveis 10,34

Não lhe dá qualquer ocupação 2,59

Fonte: Material empírico da pesquisa, João Pessoa, PB, Brasil. 2011

A tabela 2 expõe as situações de agressões sofri-
das no trabalho na categoria violência verbal, física 
e sexual. A violência verbal foi a mais apontada pela 
amostra estudada, com 32,76%.
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A tabela 3 demonstra situações de agressões no 
trabalho entre o assediador e a vítima no tocante 
ao isolamento e à recusa de comunicação. Nesta 
pode-se observar que a resposta que ocorre com 
maior frequência diz respeito a “ignora sua presença 
na frente dos outros”, seguida da constatação de que 
“interrompe quando você fala”.

Discussão

As atitudes relacionadas à deterioração proposi-
tal das condições de trabalho são mais difíceis de 
perceber. Nesse estudo observou que a situação de 
agressão sofrida que ocorre com maior frequência 
diz respeito ao agressor manipular pessoas para as-
sumir posicionamentos contrários aos interesses da 
vítima, seguida da constatação de que o assediador 
impede o crescimento profissional do assediado.

Um estudo aponta que o agressor pode se defen-
der justificando que agiu para melhor andamento 

das atividades do serviço.(6) Vale ressaltar que o pro-
pósito do assediador é o de fazer com que as pessoas 
percebam que a vítima é incompetente.(7) Nesses 
casos, são realizados procedimentos sutis, como: 
contestar sistematicamente todas as suas decisões, 
não considerar os seus problemas de saúde, retirar 
o trabalho que, geralmente, compete ao sujeito, dar 
instruções impossíveis de executar, induzindo ao 
erro e não transmitindo mais as informações úteis 
para a realização de tarefas.

O agressor manipula o trabalho da vítima uti-
lizando-se de mecanismos como: delegação de ati-
vidades em excesso, atribuição de trabalho urgente 
sem nenhuma necessidade, atribuição proposital e 
sistematicamente tarefas inferiores ou superiores às 
suas competências, não atribuição de qualquer ocu-
pação e privação do acesso da vítima a instrumentos 
de trabalho necessários a sua atividade profissional, 
entre outros.(8)

Outras formas de expressão do assédio moral 
apresentadas para deteriorar as condições de traba-
lho da vítima são as direcionadas aos direitos tra-
balhistas e contrapartidas laborais. Nessa seara, os 
autores identificam atitudes como restrição dos di-
reitos a férias, imposição de horários injustificáveis, 
discriminação salarial, assim como mudanças arbi-
trárias de horário de trabalho.(8)

Com a vítima desacreditada pelos colegas, ges-
tores e demais trabalhadores, o assediador manipula 
pessoas para assumir posicionamentos contrários 
aos interesses da vítima, impedindo o seu cresci-
mento profissional e, até mesmo, advertindo-a por 
escrito, com a justificativa de que o profissional é in-
competente e não atende às expectativas do serviço. 

Assim, sentindo-se desamparada, desmotivada, em 
intenso sofrimento psíquico, muitas vezes, a vítima 
desiste do emprego.

No que tange as situações de agressão sofridas 
no trabalho na categoria atentado contra a dignida-
de, constatou-se que o assediador critica o trabalho 
da vítima de forma injusta e exagerada (47,41%), 
fazendo circular maldades e calúnias a respeito da 
vítima (40,52%), além de falar mal dessa em públi-
co (31,03%).

O atentado à dignidade é descrito como sen-
do um comportamento que, normalmente, é per-

Tabela 2. Situações de agressão sofridas no trabalho na 
categoria violência verbal, física e sexual
Violência verbal, física e sexual %

Fala com você aos gritos 32, 76

Agride você somente quando estão a sós 12,57

Invade a sua vida privada com ligações telefônicas, e-mails, cartas 5,17

Agride você fisicamente, mesmo de leve, você é empurrada e 
fecha a porta em sua cara

4,32

Ameaça agredir você fisicamente 2,59

Assedia ou agride você sexualmente (gestos ou propostas) 1,72

Faz estragos no seu automóvel 0,86

Fonte: Material empírico da pesquisa, João Pessoa, PB, Brasil. 2011

Tabela 3. Situações de isolamento e recusa de comunicação

Isolamento e recusa de comunicação %

Ignora sua presença na frente dos outros  55,17

Interrompe quando você fala 37,07

Ameaça transferir você para outro setor para isolá-lo 13,79

Não fala mais com você 12,07

Coloca você separado dos outros 11, 21

Transfere você do setor para lhe isolar 10,34

Comunica-se com você apenas por escrito 9,48

Proíbe seus colegas de falar com você       8,62

Fonte: Material empírico da pesquisa, João Pessoa, 2011.
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cebido por todos, porém essas pessoas acreditam 
que a vítima é responsável.(7) As atitudes relacio-
nadas a essa categoria são para desqualificá-la. 
Geralmente, os agressores e colegas de trabalho 
desqualificam, criticam, de forma exagerada e 
injustificada, o seu trabalho, fazem comentários 
depreciativos com ridicularizações públicas. A 
mesma ainda destaca que frases do tipo ela é mui-
to sensível ou ele é paranoico são, frequentemente, 
utilizadas para estigmatizar a vítima.

Nessas situações, o agressor manipula a reputa-
ção do assediado, tendo em vista que, muitas vezes, 
as críticas são relacionadas a comentários injuriosos, 
ao profissionalismo e, até, relativos ao aspecto físico 
e religioso da vítima.

A violência verbal, física e sexual também é per-
cebida no assédio moral. O estudo explica que, nes-
sa categoria, o assédio moral apresenta-se de forma 
explícita, pois ameaças e agressões físicas, mesmo 
que de leve, podem ocorrer.(7) As situações constran-
gedoras e humilhantes, como por exemplo, gritos, 
invasão da privacidade da vítima com ligações tele-
fônicas, e-mails, cartas, entre outras, são evidencia-
das nessa categoria.

Em relação às situações de agressões sofridas 
no trabalho na categoria verbal, física e sexual, a 
violência verbal foi a mais assinalada pelos par-
ticipantes do estudo, com 32,76%. Também foi 
bastante pontuada pelos participantes do estudo 
a situação em que o assediador agride a vítima 
somente quando estão a sós (12,57%). Esse dado 
também revela como o assédio moral pode ser 
invisível, porquanto a amostra da pesquisa apon-
ta que situações em que o agressor age sem deixar 
indícios ocorrem com certa frequência e é difícil 
prová-las, posto que as agressões somente são co-
metidas quando não há testemunhas, apenas o 
assediador e a vítima.

A repetitividade do ato é que configura a prá-
tica do assédio moral. Ressalte-se que o assédio 
moral é um processo no qual há um verdadeiro 
massacre psíquico do trabalhador. Pode-se di-
zer que é um conjunto de atos interdependentes 
entre si, para persecução de sua finalidade des-
trutiva do trabalhador.(9) Assim sendo, devem-se 
descartar os atritos habituais, as tensões e os in-

cidentes isolados, que são próprios das organiza-
ções modernas.(8)

De igual modo, são citados pelos agredidos como 
uma das formas de violência física presente no assé-
dio moral, os empurrões, mesmo que de leve, porém 
de forma reiterada. No tocante ao assédio sexual, cabe 
destacar que as semelhanças com o assédio moral são 
a repetitividade das ações, as perseguições sem tré-
guas e o abuso do poder. No entanto, o estudo(10) 

afirma que são fenômenos distintos, apesar de a pas-
sagem de um para outro ser frequente. O assédio se-
xual pode constituir a premissa para desencadear o 
assédio moral, transformando em vingança do agres-
sor rejeitado. Cumpre assinalar que o assédio sexual 
é caracterizado pela conduta de natureza sexual, sem-
pre rejeitada pela vítima. O objetivo do assediador é 
obter vantagens sexuais. No assédio moral, a intenção 
é de deteriorar o ambiente de trabalho para que a 
vítima desista do emprego.(9)

Quanto às situações de agressões no trabalho 
entre o assediador e a vítima em relação ao isola-
mento e à recusa de comunicação, constatou-se 
que a situação que ocorre com maior frequência 
é quando o agressor ignora a presença da vítima 
na frente dos outros (55,17%). Nesse caso, o as-
sediador despreza a vítima, para que os outros 
percebam que ela não é necessária na empresa. 
Essa conduta se configura por meio de meca-
nismos utilizados pelo agressor para estabelecer 
uma comunicação hostil implícita e revela que a 
finalidade dessa ação é a manipulação da comu-
nicação da vítima.

Essa interrupção e recusa de comunicação se 
apresentam para desestabilizar psicologicamente a 
pessoa assediada, uma vez que, ao ignorá-la, estará 
isolando-a, excluindo-a, desqualificando-a de ma-
neira sutil e subjetiva.(11)

O isolamento constitui uma fase característi-
ca do assédio moral. Trata-se de um conjunto de 
ações que visam a impedir o assediado da possi-
bilidade de se comunicar e estabelecer contato 
social no contexto de trabalho, prejudicando, 
principalmente, suas interações socioprofissio-
nais. Nesse sentido, atitudes como ignorar sua 
presença na frente dos outros, interrompê-la, 
ameaçar transferi-la, isolá-la, não falar mais com 
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ela, comunicar-se apenas por escrito, colocá-la 
separada dos outros e proibir os colegas de fa-
larem com ela são características presentes nessa 
fase do fenômeno em estudo.

Os resultados indicam a importância de in-
formar aos profissionais de enfermagem sobre 
a existência e a ocorrência do assédio moral, e 
das possíveis conseqüências que podem sofrer 
as vítimas deste tipo de sofrimento psicológico. 
Demonstra também a importância da imple-
mentação de ações de prevenção, considerando 
o quanto é relevante para saúde do trabalhador à 
existência de um ambiente de trabalho saudável 
e amistoso.

Conclusão

Os enfermeiros relataram vivenciar situações de as-
sédio moral no ambiente de trabalho que influen-
ciam diretamente em seu desempenho laboral, saú-
de e estado emocional.
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Resumo
Objetivo: Conhecer a qualidade de vida antes e após a cirurgia bariátrica.
Métodos: Estudo transversal e prospectivo que incluiu 16 obesos que se submeteram à cirurgia bariátrica. 
O instrumento de pesquisa foi o Whoqol-bref traduzido e validado para língua portuguesa. Os dados foram 
coletados antes e após a cirurgia bariátrica. Para a análise dos dados utilizou-se o Software SPSS 19.0 com 
aplicação do teste Mc Nemar para amostras relacionadas, considerando-se como significativo p<0,05.
Resultados: Antes da cirurgia, 25% consideraram a qualidade de vida e saúde ruim ou muito ruim, mostrando-
se insatisfeitos. Depois da cirurgia, todos avaliaram a qualidade de vida e satisfação com a saúde como boa ou 
muito boa. Os percentuais encontrados em relação aos sentimentos negativos melhoraram; observou-se que 
62,5% manifestaram não ter mais, ou apenas sentir algumas vezes, sentimentos negativos.
Conclusão: Os resultados mostraram que a qualidade de vida, saúde, sentimentos, satisfação e capacidade 
de realizar coisas melhoraram após a cirurgia bariátrica.

Abstract
Objective: Knowing the quality of life of obese patients before and after bariatric surgery.
Methods: A cross-sectional and prospective study that included 16 obese patients who underwent bariatric 
surgery. The survey instrument was the Whoqol-bref translated and validated for the Portuguese language. 
Data were collected before and after the bariatric surgery. The SPSS 19.0 was used for data analysis with 
application of the McNemar’s test for related samples, considering p<0.05 significant.
Results: Before surgery 25% of participants considered their quality of life and health as bad or very bad, 
showing dissatisfaction. After surgery, all assessed their quality of life and satisfaction with health as good or 
very good. The percentages found in relation to negative feelings were better; it was observed that 62.5% did 
not express negative feelings anymore or only sometimes had these feelings.
Conclusion: The results showed that the quality of life, health, feelings, satisfaction and ability to do things has 
improved after bariatric surgery.
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Introdução

Considerada uma epidemia global, a obesidade 
é uma doença crônica de origem metabólica e/
ou genética associada ao excesso de gordura cor-
poral, que pode desencadear patologias como 
diabetes; doenças cardiovasculares, tais como 
hipertensão arterial infarto, trombose, embolia 
e arteriosclerose; problemas ortopédicos; asma; 
apneia do sono; alguns tipos de câncer; esteatose 
hepática e distúrbios psicológicos.(1-3) Portanto, 
o aumento do peso corpóreo associa-se a muitas 
comorbidades.(4)

O excesso de peso e a obesidade aumentaram 
nos últimos seis anos no Brasil. A proporção de 
pessoas acima do peso avançou de 42,7% em 2006 
para 48,5% em 2011; também o percentual de obe-
sos subiu de 11,4% para 15,8%.(4) Este crescimen-
to tende a diminuir nos próximos dez anos. Este 
quadro determinou um grande impacto na saúde 
pública e nos custos dos tratamentos associados à 
obesidade.(5)

O Índice de Massa Corporal é determinado 
pela divisão da massa (em quilogramas) do indi-
víduo pelo quadrado de sua altura (em metros). 
Define baixo peso quando este valor é menor de 
18,5; peso ideal entre 18,5 e 24,90; excesso de 
peso entre 25 a 29,90; obesidade entre 30 e 34,9; 
obesidade severa entre 35 e 39,9; e obesidade 
mórbida maior de 40.(6)

Existem evidências de que a perda de peso 
moderada (5-10% do peso inicial) com trata-
mentos convencionais através de abordagens 
nutricionais, farmacológicas e atividades físicas, 
promove benefícios metabólicos. Entretanto, 
para o tratamento e controle da obesidade mór-
bida, a ferramenta mais eficaz é a intervenção 
cirúrgica.(1,2,7) O procedimento cirúrgico resulta 
em perda de peso significativo e duradouro, me-
lhorando as comorbidades, prevenindo as com-
plicações ameaçadoras da qualidade de vida e 
aumentando a longevidade.

A Qualidade de Vida é um construto multi-
dimensional e subjetivo, o que dificulta sua defi-
nição. A percepção do indivíduo sobre a sua po-
sição no contexto sociocultural, incluindo seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações, é 
importante aspecto na sua avaliação. Intimamente 
relacionada ao bem-estar pessoal, abrange aspec-
tos como estado de saúde, lazer, satisfação pessoal, 
hábitos e estilo de vida.(8) Portanto, a cirurgia ba-
riátrica pode melhorar a qualidade de vida, pois 
facilita a locomoção corporal, diminui os prejuízos 
psicossociais e de auto-estima, evitando doenças 
crônicas e metabólicas.(3,9)

O preparo do paciente para cirurgia bariá-
trica exige uma adequada atuação de uma equi-
pe multiprofissional, tanto no pré-operatório 
quanto no pós-cirúrgico, conduzindo a avaliação 
diagnóstica e o tratamento adequado, individual, 
conjugal ou familiar, com orientações específicas 
sobre a cirurgia, visando discutir e adequar as ex-
pectativas do paciente às limitações do tratamen-
to cirúrgico.(10)

Paciente que se submete à cirurgia bariátrica 
deve estar preparado para uma reeducação alimen-
tar, diminuindo a quantidade de alimentos ingeri-
dos para perda de peso duradoura, e estar conscien-
te de possíveis complicações decorrentes da cirurgia.
(7,11) A redução do estômago pode apresentar gran-
des riscos aos pacientes compulsivos, levando a ge-
rar transtornos psíquicos.(9)

Esta pesquisa traçou como objetivo conhecer a 
qualidade de vida do paciente obeso antes e após a 
cirurgia bariátrica.

Métodos

Estudo transversal prospectivo sobre a qualidade de 
vida dos pacientes em pré e pós-operatórios de ci-
rurgia bariátrica.

O local da pesquisa foi um ambulatório que 
pertence a uma instituição hospitalar privada, lo-
calizado em um município no interior do estado 
do Rio Grande do Sul, região sul do Brasil. Este 
ambulatório, denominado “Espaço Vida”, ofere-
ce serviços de exames laboratoriais, ecografia e 
densitometria óssea, assistência de enfermagem, 
e dispõe de um anfiteatro e sala de reuniões, 
onde são realizadas as orientações antes e após a 
cirurgia bariátrica.
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A amostra foi intencional de 16 pacientes 
com obesidade mórbida e que seriam submeti-
dos à cirurgia bariátrica com a técnica cirúrgica 
mista, a qual permite maior componente restri-
tivo, compreendendo as diversas modalidades de 
derivação gástrica com reconstituição do trânsito 
intestinal em Y de Roux. Os critérios de inclusão 
foram: adultos com mais de 18 anos; com indi-
cação de cirurgia bariátrica e que participaram 
das reuniões multidisciplinares de preparação 
para a cirurgia bariátrica.

O instrumento de pesquisa foi o World Health 
Organization Quality of Life (Whoqol-bref), tra-
duzido e validado para a língua portuguesa, que 
abrange a complexidade do construto e inter-re-
laciona o meio ambiente com aspectos físicos, 
psicológicos, nível de independência, relações 
sociais e crenças pessoais.(11)  O instrumento é 
composto por 26 questões, sendo a primeira re-
ferente à qualidade de vida de modo geral e a 
segunda, à satisfação com a própria saúde. As 
outras 24 estão divididas nos domínios físico, 
psicológico, das relações sociais e do meio am-
biente. Este instrumento pode ser utilizado tanto 
para populações saudáveis como para populações 
acometidas por agravos e doenças crônicas. Além 
do caráter transcultural, ele valoriza a percepção 
individual da pessoa, podendo avaliar qualidade 
de vida em diversos grupos e situações.(11)

A coleta de dados foi realizada por ocasião da 
realização de reuniões multidisciplinares de preparo 
para a cirurgia e  três meses após a cirurgia.

Foram realizadas análises de frequência e os re-
sultados das variáveis contínuas através de média ± 
desvio padrão. Foi utilizado o teste Mc Nemar para 
amostras relacionadas, constatando a significância 
de mudanças aplicáveis aos experimentos do tipo 
“antes e depois”. Para verificar a normalidade dos 
dados foi empregado o teste Kolmogorov Smirnov, 
sendo considerado como significativo um p < 0,05. 
A análise dos dados foi realizada através do Software 
SPSS 19.0.

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

Resultados

O tempo para o preenchimento do questionário foi 
de 11 minutos antes da cirurgia e sete minutos após 
a cirurgia; somente um paciente recorreu à ajuda de 
um familiar para o preenchimento do questionário 
no pré-operatório.

A população do estudo foi constituída por 
mulheres (93,75%), casadas (75%), sendo quatro 
(25%) profissionais da área da saúde, uma nutri-
cionista e três técnicos de enfermagem. Os demais 
eram três profissionais liberais, seis de nível médio e 
dois estudantes.

Na tabela 1, apresentam-se os resultados da quali-
dade de vida, saúde, sentimentos e satisfação dos obesos 
mórbidos manifestados pelos pesquisados antes e após 
a cirurgia bariátrica, através de análises de frequência.

Constatou-se que, antes da cirurgia 25% 
consideraram a qualidade de vida e saúde ruim 
ou muito ruim, mostrando-se insatisfeitos. De-
pois da cirurgia todos avaliaram a qualidade de 
vida e satisfação com a saúde como boa ou muito 
boa. Os percentuais encontrados em relação aos 
sentimentos negativos melhoraram; observou-se 
que 62,5% manifestaram não ter mais, ou ape-
nas sentir algumas vezes, sentimentos negativos, 
tais como: mau humor, desespero, ansiedade e 
depressão após a cirurgia.

Observou-se que a maioria apresentava po-
sição intermediária ao responder em relação aos 
sentimentos que apresentava nas últimas duas 
semanas; após a cirurgia a maioria (81,25%) re-
feriu não apresentar dor ou ter muito pouco ao 
realizar atividades físicas, 93,75% expressou es-
tar aproveitando mais a vida. Chama a atenção 
que 100% expressaram ter sentido na vida após a 
cirurgia. Também nos itens Segurança, Concen-
tração e Saúde no ambiente físico responderam 
estar bastante satisfeitos.

Em relação à satisfação manifestada nas duas 
últimas semanas do pré-operatório, identificou-se 
que a maioria (68,75%) não se aceitava fisicamente 
e 68,75% não tinham oportunidade para realizar 
atividades de lazer. Apenas a variável dinheiro sufi-
ciente não se alterou no pós-operatório.
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Tabela 1. Qualidade de vida, saúde, sentimentos e satisfação, antes e após a cirurgia bariátrica 

Avaliação

Antes Muito ruim
n(%)

Ruim
n(%)

Nem ruim nem boa
n(%)

Boa
n(%)

Muito boa
n(%)

Avaliação da qualidade de vida 1(6,25) 3(18,75) 6(37,5) 6(37,5) 0(0)

Satisfação com a Saúde Muito insatisfeito
n(%)

Insatisfeito
n(%)

Nem satisfeito, nem insatisfeito
n(%)

Satisfeito
n(%)

Muito satisfeito
n(%)

1(6,25) 3(18,75) 6(37,5) 6(37,5) 0(0)

Frequência de sentimentos negativos, tais como: mau 
humor, desespero, ansiedade e depressão

Nunca
n(%)

Algumas vezes
n(%)

Frequentemente
n(%)

Muito frequentemente 
n(%)

Sempre
n(%)

0(0) 6(37,5) 3(18,75) 6(37,5) 1(6,25)

Após Muito ruim
n(%)

Ruim
n(%)

Nem ruim nem boa 
n(%)

Boa
n(%)

Muito boa
n(%)

Avaliação da qualidade de vida 0(0) 0(0) 0(0) 5(31,25) 11(68,75)

Satisfação com a Saúde Muito insatisfeito
n(%)

Insatisfeito
n(%)

Nem satisfeito, nem insatisfeito
n(%)

Satisfeito
n(%)

Muito satisfeito
n(%)

0(0) 0(0) 0(0) 7(43,75) 9(56,25)

Frequência de sentimentos negativos, tais como: mau 
humor, desespero, ansiedade e depressão

Nunca
n(%)

Algumas vezes
n(%)

Frequentemente
n(%)

Muito frequentemente
n(%)

Sempre
n(%)

4(25) 6(37,5) 1(6,25) 4(25) 1(6,25)

Antes Nada
n(%)

Muito pouco
n(%)

Mais ou menos
n(%)

Bastante
n(%)

Extremamente
n(%)

Impedimento de atividades por causa da dor física 0(0) 1(6,25) 7(43,75) 7(43,75) 1(6,25)

Necessidade de tratamento médico para levar sua vida 
diária

2(12,5) 3(18,75) 6(37,5) 4(25) 1(6,25)

Aproveitamento da vida 0(0) 4(25) 8(50) 4(25) 0(0)

Sentido da vida 2(12,5) 0(0) 6(37,5) 5(31,25) 3(18,75)

Quantidade de concentração 1(6,25) 2(12,5) 9(56,25) 3(18,75) 1(6,25)

Segurança na vida 1(6,25) 2(12,5) 9(56,25) 3(18,75) 1(6,25)

Saúde do Ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos) 0(0) 2(12,5) 10(62,5) 3(18,75) 1(6,25)

Após Nada
n(%)

Muito pouco
n(%)

Mais ou menos
n(%)

Bastante
n(%)

Extremamente
n(%)

Impedimento de atividades por causa da dor física 5(31,25) 8(50) 2(12,5) 1(6,25) 0(0)

Necessidade de tratamento médico para levar sua vida 
diária

4(25) 6(37,50) 5(31,25) 1(6,25) 0(0)

Aproveitamento da vida 0(0) 0(0) 1(6,25) 13(81,25) 2(12,5)

Quantidade de concentração 0(0) 0(0) 0 (0) 8 (50) 8(50)

Sentido da vida 0(0) 0(0) 4 (25) 11(68,75) 1(6,25)

Segurança na vida 0(0) 0(0) 2 (12,5) 11(68,75) 3(18,75)

Saúde do Ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos) 0(0) 3(18,75) 3(18,75) 8(50) 2(12,50)

Antes Nada
n(%)

Muito pouco
n(%)

Médio
n(%)

Muito
n(%)

Completamente
n(%)

Energia suficiente para seu dia a dia 1(6,25) 4(25) 10(62,5) 1(6,25) 0(0)

Aceitação da aparência física 5(31,25) 6(37,5) 2(12,5) 3(18,75) 0(0)

Dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades 0(0) 4(25) 11(68,75) 1(6,25) 0(0)

Disponibilidade das informações que precisa no seu dia 
a dia

0(0) 2(12,5) 5(31,25) 6(37,5) 3(18,75)

Oportunidade para atividade de lazer 0(0) 11(68,75) 5(31,25) 0(0) 0(0)

Após Nada
n(%)

Muito pouco
n(%)

Médio
n(%)

Muito
n(%)

Completamente
n(%)

Energia suficiente para seu dia a dia 0(0) 0(0) 5(31,25) 7(43,75) 4(25)

Aceitação da aparência física 0(0) 0(0) 1(6,25) 4(25) 11(68,75)

Dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades 0(0) 2(12,5) 10(62,5) 2(12,5) 2(12,5)

Disponibilidade das informações que precisa no seu dia 
a dia

1(6,25) 0(0) 2(12,5) 10(62,5) 3(18,75)

Oportunidade para atividade de lazer 0(0) 2(12,5) 5(31,25) 7(43,75) 2(12,5)
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A comparação entre o percentual de satisfação an-
tes e após a cirurgia pode ser conferida na tabela 3. Para 
verificar a associação entre o grau de satisfação antes e 
depois da cirurgia foi utilizado o teste Mc Nemar, in-
dicado para amostras relacionadas, sendo considerado 
como significativo um p-value < 0,05.

Observou-se na tabela 1 muitas variáveis com 
associação estaticamente significativa em relação 
à satisfação dos pacientes ao compararem-se as 
opiniões manifestados no pré-operatório e pós
-operatórios. O percentual de satisfação dos pa-
cientes antes da cirurgia foi de 63,22%, e 81,01% 
(p=0,001) após.

Tabela 2. Capacidade de realização

Variáveis
Muito ruim

n(%)
Ruim
n(%)

Nem ruim
Nem bom

n(%)

Bom
n(%)

Muito bom
n(%)

Antes da cirurgia

Mobilidade de locomoção 0(0) 7(43,75) 3(18,75) 6(37,5) 0(0)

Satisfação em relação ao sono 1(6,25) 1(6,25) 10(62,5) 4(25) 0(0)

Satisfação com a capacidade de desempenhar as atividades do seu dia a dia 0(0) 8(50) 5(31,25) 2(12,5) 1(6,25)

Satisfação da capacidade para realizar o trabalho. 0(0) 7(43,75) 4(25) 3(18,75) 2(12,5)

Satisfação consigo mesmo 2(12,5) 5(31,25) 7(43,75) 1(6,25) 1(6,25)

Satisfação com as relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas) 0(0) 1(6,25) 4(25) 6(37,5) 5(31,25)

Satisfação com sua vida sexual 3(18,75) 1(6,25) 7(43,75) 3(18,75) 2(12,5)

Satisfação com o apoio que você recebe de seus amigos 0(0) 1(6,25) 3(18,75) 5(31,25) 7(43,75)

Satisfação com as condições do local onde mora 1(6,25) 1(6,25) 2(12,5) 5(31,25) 7(43,75)

Satisfação com o acesso aos serviços de saúde 0(0) 1(6,25) 2(12,5) 8 (50) 5(31,25)

Satisfação com meio de transporte 0(0) 1(6,25) 4(25) 8 (50) 3(18,75)

Após a cirurgia

Mobilidade de locomoção 0(0) 0(0) 0(0) 5(31,25) 11(68,75)

Satisfação em relação ao sono 0(0) 0(0) 3(18,75) 6(37,5) 7(43,75)

Satisfação com a capacidade de desempenhar as atividades do seu dia a dia 0(0) 1(6,25) 0(0) 6(37,5) 9(56,25)

Satisfação da capacidade para realizar o trabalho 0(0) 0(0) 1(6,25) 5(31,25) 10(62,50)

Satisfação consigo mesmo 0(0) 0(0) 4(25) 3(18,75) 9(56,25)

Satisfação com as relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas) 0(0) 0(0) 2(12,5) 7(43,75) 7(43,75)

Satisfação com sua vida sexual 0(0) 1(6,25) 2(12,5) 7(43,75) 6(37,5)

Satisfação com o apoio que você recebe de seus amigos 0(0) 0(0) 0(0) 7(43,75) 9(56,25)

Satisfação com as condições do local onde mora 1(6,25) 0(0) 1(6,25) 7(43,75) 7(43,75)

Satisfação com o acesso aos serviços de saúde 0(0) 0(0) 0(0) 11(68,75) 5(31,25)

Satisfação com meio de transporte 0(0) 0(0) 0(0) 8(50) 8(50)

A tabela 2 apresenta as análises de frequência 
da opinião dos obesos mórbidos em relação à ca-
pacidade de realização.

Antes da cirurgia 50% respondeu sentir difi-
culdade em desempenhar as atividades do dia a 
dia. Observou-se que a maioria (68,75%) encon-
trava-se satisfeita com as relações sociais; 75% res-
pondeu boa ou muito boa satisfação com o apoio 
e o local onde moram e 81,25% que têm acessibi-
lidade aos serviços.

Em relação à capacidade de realizar coisas, evi-
denciou-se no pós-operatório que a maioria apre-
sentava-se satisfeita.
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Discussão

Os limites dos resultados deste estudo estão rela-
cionados ao desenho transversal que não permite 
estabelecer relações de causa e efeito. Por outro 
lado, todas as 16 cirurgias bariátricas realizadas 
no local do estudo foram incluídas na análise 
(100%). A cirurgia bariátrica traz muitas trans-
formações na vida dos obesos por isso o acompa-
nhamento é importante para a adaptação e para 
adesão ao tratamento.

Os resultados mostraram que os pesquisados 
julgaram ter melhorado a qualidade de vida e a saú-

de após a cirurgia. Estudos mostraram que, após a 
cirurgia bariátrica, há diminuição gradativa do Ín-
dice de Massa Córporea, melhora no metabolismo, 
diminuição da hipertensão arterial e da diabetes 
mellitus tipo II. (7,12,13)

Estes resultados podem contribuir para o plane-
jamento da assistência de enfermagem antes e após 
a cirurgia bariátrica, para educação à saúde e para o 
enfrentamento das eventuais complicações.

A dor músculo esquelética nos membros infe-
riores diminuiu e episódios de dor crônica também 
diminuíram após a cirurgia. Vários estudos apresen-
taram os mesmos resultados.(14-18)

Tabela 3. Avaliação da satisfação dos pacientes antes e após a cirurgia bariátrica

Variáveis

Percentual de satisfação na cirurgia

p-valueAntes
%

Após
%

Qualidade de vida e saúde

Avaliação da qualidade de vida 37,50 100,00 0,01

Satisfação com a saúde 37,50 100,00 0,01

Sentimentos nas duas últimas semanas

Impedimento de atividades por causa da dor física 50,00 81,25 0,02

Necessidade de tratamento médico para levar sua vida diária 31,25 62,50 0,08

Aproveitamento da vida 25,00 93,75 0,01

Sentido da vida 50,00 100,00 0,01

Quantidade de concentração 31,25 75,00 0,21

Segurança na vida 25,00 87,50 0,01

Saúde do Ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos) 25,00 62,50 0,03

Satisfação nas duas últimas semanas

Energia suficiente para seu dia a dia 6,25 68,75 0,04

Aceitação da aparência física 18,75 93,75 0,03

Dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades 6,25 25,00 0,08

Disponibilidade das informações que precisa no seu dia a dia 56,25 81,25 0,27

Capacidade na realização das coisas 37,50 100,00 0,03

Mobilidade de locomoção

Satisfação em relação ao sono. 25,00 81,25 0,01

Satisfação com a capacidade de desempenhar as atividades do seu dia a dia 18,75 93,75 0,02

Satisfação da capacidade para realizar o trabalho. 31,25 93,75 0,18

Satisfação consigo mesmo 12,50 75,00 0,02

Satisfação com as relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)

Satisfação com sua vida sexual 31,25 81,25 0,01

Satisfação com o apoio que você recebe de seus amigos 75,00 100,00 0,08

Satisfação com as condições do local onde mora 75,00 87,50 0,58

Satisfação com o acesso aos serviços de saúde 81,25 99,25 0,16

Satisfação com meio de transporte 68,75 100,00 0,04

Sentimentos negativos

Frequência de sentimentos negativos, tais como: mau humor, desespero, ansiedade, depressão 43,75 31,25 0,10
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Quanto às variáveis relacionadas à satisfação nas 
duas últimas duas semanas, somente para dinheiro 
não houve diferença antes e depois da cirurgia, para 
as demais: energia suficiente para seu dia, aceitação 
da aparência física, disponibilidade de informações 
e oportunidade para atividade de lazer, em todas re-
sultaram em satisfação após a cirurgia, destacando-
se que a maioria mostrou aceitação em relação a sua 
aparência física.

Nesta pesquisa observou-se que, após a cirurgia, 
todos estavam satisfeitos quanto à capacidade de rea-
lizar as coisas em relação às necessidades básicas, tais 
como: sono, locomoção, atividade sexual, relações 
interpessoais e outras. Um estudo que investigou 
através do questionário International Index Erectile 
Function (IIEF) concluiu que após dois anos da ci-
rurgia bariátrica, com a redução da ingesta calórica 
e diminuição do Índice de Massa Córporea, houve 
melhora considerável da qualidade de vida sexual.(1)

Um estudo sobre a mobilidade de locomoção 
mostrou que a distância percorrida pelo obeso foi 
maior e com menos dor após a cirurgia bariátrica.(15) 
Este achado vem ao encontro aos resultados desta 
pesquisa onde a mobilidade de locomoção foi me-
lhor após a cirurgia.

Outra pesquisa mostrou que os obesos não es-
tavam satisfeitos com o seu corpo, não gostavam de 
sair e recebiam apelidos indelicados.(19) Nesta pes-
quisa no pré-operatório, os participantes mostra-
ram-se não estar satisfeitos nem insatisfeitos consigo 
mesmo; entretanto, em relação ao relacionamento 
interpessoal com os colegas, a maioria manifestou 
sentir-se bem.

Um estudo que analisou a compulsão alimen-
tar antes e após a cirurgia bariátrica, considera 
que as características de compulsão, estrutura 
emocional prejudicada, ansiedade, depressão e 
dificuldade na elaboração das emoções, deveriam 
ser consideradas fatores de risco para complica-
ções no pós-operatório.(10)

Estudo de revisão indicou melhora de condições 
clínicas e funcionais após as cirurgias bariátricas, 
mas houve uma elevada prevalência de transtornos 
mentais na população de pacientes bariátricos, al-
guns com alterações relativas ao comportamento 
alimentar, síndromes depressivas, abuso de bebidas 

alcoólicas e outras substâncias, ansiedade e compli-
cações associadas ao comportamento impulsivo.(20)

Os resultados mostraram que das 25 variáveis 
estudadas, 15 (60)%) foram significativas após a ci-
rurgia bariátrica.

Conclusão

Os resultados mostraram que a qualidade de vida, 
saúde, sentimentos, satisfação e capacidade de rea-
lizar coisas melhoraram após a cirurgia bariátrica.
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Resumo
Objetivo: Descrever a prevalência de tabagismo e consumo de álcool; identificar o nível de atividade física; os 
graus de dependência de nicotina e álcool e verificar a associação entre esses fatores de risco em indivíduos 
com síndrome coronariana aguda.
Métodos: Estudo transversal com 150 pacientes com síndrome coronariana aguda. Para coleta de dados, 
foram utilizadas entrevistas, análise de prontuários e questionários validados sobre tabagismo, consumo de 
álcool e atividade física.
Resultados: 58.7% eram fumantes (35,2% alta dependência), 42% consumiam álcool (65,1% baixo 
risco), 36,7% eram ativos. O tabagismo correlacionou-se significativamente ao consumo de álcool e a alta 
dependência de nicotina associou-se ao sedentarismo.
Conclusão: Houve alta prevalência de tabagismo e consumo de álcool. Observou-se elevada dependência de 
nicotina e consumo de álcool de baixo risco. A maioria dos entrevistados era ativa. Houve correlação entre 
consumo de álcool e tabagismo, assim como associação da alta dependência de nicotina com sedentarismo.

Abstract
Objective: To describe the prevalence of smoking and alcohol consumption; to identify the level of physical 
activity; the degree of nicotine and alcohol dependence and the association between these risk factors in 
subjects with acute coronary syndrome.
Methods: Cross-sectional study with 150 patients with acute coronary syndrome. For data collection, 
interviews, analysis of patients’ charts and validated questionnaires on smoking, alcohol consumption and 
physical activity were used.
Results: 58.7% were smokers (35.2% high dependence), 42% consumed alcohol (65.1% low risk), 36.7% 
were active. Smoking was significantly correlated to alcohol consumption and high nicotine dependence was 
associated with sedentary lifestyles.
Conclusion: There was high prevalence of smoking and alcohol consumption. There was a high nicotine 
dependence and low risk alcohol consumption. Most participants were active. There was a correlation between 
alcohol consumption and smoking, as well as association of high nicotine dependence with sedentary lifestyles.
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Introdução

A crescente prevalência da taxa de doenças crônicas 
não-transmissíveis no Brasil e no mundo é alarmante, 
uma vez que acarretam incapacidades e diminuição 
da qualidade de vida por debilitarem o indivíduo, 
mantendo-o, em muitos casos, acamado e sob longas 
hospitalizações. A cada três mortes, duas têm como 
causa as doenças crônicas não-transmissíveis.(1)

Dentre essas doenças, as cardiovasculares são a 
principal causa de mortalidade no Brasil e no mun-
do. Estima-se que, até 2020, as doenças cardiovas-
culares causarão cerca de 25 milhões de óbitos, 19 
milhões deles em países de baixa e média renda.(2)

O aumento da mortalidade estará diretamente 
associado à presença ou não de fatores de risco e 
de outras patologias concomitantemente, as quais 
influenciarão na predisposição do indivíduo a de-
senvolver complicações e gerarão agravos crônicos, 
mais comprometedores à saúde.(3) A modificação 
de um ou mais fatores de risco beneficia a saúde, 
reduzindo significativamente a morbimortalidade 
da doença cardíaca e de eventos coronarianos. Além 
disso, contribui para a melhora dos sintomas, bem
-estar geral e para a qualidade de vida.(2-4)

Informações sobre certos agrupamentos de fa-
tores de risco podem direcionar o desenvolvimento 
de programas de intervenção. Dentre indivíduos hi-
pertensos, por exemplo, a prevalência de outros fa-
tores de risco cardiovasculares é alta. O agrupamen-
to de alguns desses fatores associa-se à necessidade 
de maior número de anti-hipertensivos.(5) 

Os fatores de risco para doenças cardiovascu-
lares têm recebido particular atenção das organi-
zações governamentais, bem como dos sistemas 
de saúde, constituindo prioridade de atenção 
para a redução das doenças crônicas.(6) Os fatores 
de risco modificáveis, como o tabagismo, a inati-
vidade física, a alimentação não saudável e o uso 
prejudicial do álcool - destacam-se pela possibili-
dade de serem minimizados a partir da busca de 
comportamentos saudáveis adquiridos pelo indi-
víduo. Alguns desses fatores são compartilhados 
entre indivíduos com diferentes doenças crônicas 
não-transmissíveis, e podem condicionar o surgi-
mento da síndrome coronariana aguda.(4)

Apesar de modificáveis, a alteração de tais fato-
res de risco é desafiadora. Um ano após cirurgia de 
revascularização do miocárdio de 320 indivíduos, 
verificou-se que apenas 9% dos fumantes haviam 
cessado o hábito, a obesidade abdominal havia au-
mentado 8% e não ocorrera mudança dos hábitos 
alimentares e padrão de exercício físico.(7) 

Preocupada com o aumento das doenças crônicas 
não-transmissíveis, com as repercussões geradas no sis-
tema de saúde do país e com o desenvolvimento sau-
dável da sociedade, a Organização Mundial da Saúde 
elaborou um conjunto de metas e indicadores que 
buscam, sobretudo, a prevenção e o controle dessas 
doenças e de seus fatores de risco.(6) Tal preocupação 
também é compartilhada pelos profissionais da saúde, 
que se encontram instigados a buscar fatores de risco 
em populações variadas, com o intuito de propor edu-
cação em saúde e reduzir a incidência destas doenças.

Considerando-se a alta prevalência e mortalida-
de associada às doenças crônicas não-transmissíveis 
mundialmente, particularmente das doenças car-
diovasculares, bem como os objetivos estabelecidos 
pela Organização Mundial da Saúde para a preven-
ção e controle dessas doenças e de seus fatores de ris-
co, o conhecimento da presença concomitante das 
características que aumentam o risco de desenvolvi-
mento da síndrome coronariana aguda é essencial 
em todos os níveis de atenção.

Frente ao exposto, os objetivos deste estudo fo-
ram descrever a prevalência de tabagismo e consu-
mo de álcool; identificar o nível de atividade física; 
os graus de dependência de nicotina e álcool e ve-
rificar a associação entre esses fatores de risco em 
indivíduos com síndrome coronariana aguda.

Métodos

Estudo transversal realizado na Unidade de Terapia 
Intensiva Cardiológica e Unidade de Internação de 
Cardiologia de um hospital-escola terciário de gran-
de porte localizado na capital do Estado de São Pau-
lo, sudeste do Brasil.

O tamanho amostral foi obtido por meio do 
teste estatístico Z, de distribuição normal, estiman-
do-se uma proporção referente à população de inte-
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resse para um nível de significância de 5% e poder 
amostral de 90%. O tamanho amostral mínimo foi 
de 138 pacientes.

Foram incluídos pacientes com idade igual ou 
maior que 18 anos e hospitalizados pela primeira 
vez devido à síndrome coronariana aguda. Foram 
excluídos pacientes com dor aguda, dispnéia ou 
hipotensão sintomática no momento da coleta de 
dados, devido ao desconforto que poderiam apre-
sentar durante a entrevista.

Os dados foram coletados entre setembro de 
2011 a maio de 2012, por meio de entrevista, aná-
lise de prontuários e utilizando um instrumento 
elaborado pelas autoras e composto por três par-
tes: informações sociodemográficas (gênero, idade), 
variáveis clínicas (diagnóstico médico) e fatores de 
risco relacionados ao estilo de vida (tabagismo, eti-
lismo e atividade física).

Os fatores de risco foram avaliados utilizando-se 
questionários internacionalmente validados. A depen-
dência de nicotina foi avaliada por meio do Teste de 
Dependência de Nicotina de Fagerström. Este teste é 
o mais reconhecido e utilizado na detecção da depen-
dência de nicotina entre fumantes, composto por seis 
perguntas. O grau de dependência de nicotina é de-
terminado pela soma das respostas, com escores que 
variam de 0 a 10 pontos. Para avaliar os pacientes, foi 
utilizada a seguinte categorização: 0-2 pontos: depen-
dência muito baixa; 3-4 pontos: baixa dependência; 5 
pontos: média dependência; 6-7 pontos: alta depen-
dência; 8-10 pontos: muito alta dependência.(8) 

Para avaliação do consumo de álcool foi utiliza-
do o Teste de Identificação de Desordens pelo Uso 
de Álcool, desenvolvido pela Organização Mundial 
da Saúde para identificação da dependência do con-
sumo e sua gravidade no último ano. O questio-
nário contém dez questões, cada uma com quatro 
alternativas, com um escore para cada item que va-
ria de zero a quatro pontos, totalizando zero a 40 
pontos. Os paciente são classificados em: baixo risco 
(<7 pontos), risco (8-15 pontos); risco elevado (16-
19 pontos); possível dependência (>20 pontos).(9)

A atividade física foi avaliada pelo instrumento 
International Physical Activity Questionnaire, versão 
longa - desenvolvido pela Organização Mundial 
da Saúde e pelo Center for Disease Control and Pre-

vention. Este instrumento avalia a atividade física 
desenvolvida pelo indivíduo em cinco diferentes 
domínios relacionados ao trabalho, transporte, ati-
vidades domiciliares, recreação, esporte e lazer. A 
intensidade absoluta da atividade física reflete a taxa 
de gasto energético durante o exercício e é expres-
sa em equivalentes metabólicos (METs), em que 
1 MET é igual à taxa metabólica em repouso de, 
aproximadamente, 3,5 mL O2/kg/min.(10)

Foi considerado o gasto energético em METs de 
cada atividade que compunha os cinco domínios. 
Após o cálculo do gasto energético de cada domí-
nio, os valores de cada indivíduo foram somados e 
o resultado possibilitou estratificar o paciente como 
muito ativo, ativo, irregularmente ativo e sedentário.

Os indivíduos considerados muito ativos fo-
ram aqueles que cumpriram as recomendações 
de atingir um total mínimo de 1500 MET-min/
semana com atividade vigorosa ≥5 dias/semana 
durante ≥30 minutos por sessão ou atividade 
vigorosa ≥3 dias/semana durante ≥20 minutos 
associada a atividade moderada ou caminhada 
≥5 dias/semana durante ≥30minutos por sessão.  
Também foram considerados muito ativos aque-
les que realizavam qualquer atividade somada 
≥7 dias/semana, atingindo um total mínimo de 
3000 MET-min/semana.

Os indivíduos considerados ativos foram aque-
les que cumpriram as recomendações de realizar 
atividade vigorosa ≥3 dias/semana durante ≥20 mi-
nutos por sessão; atividade moderada ou caminhada 
≥5 dias/semana durante ≥30minutos por sessão; ou 
qualquer atividade somada ≥5dias/sem, ≥150 mi-
nutos /semana (caminhada mais atividade mode-
rada mais atividade vigorosa), atingindo um total 
mínimo de 600 MET-min/semana.

Os indivíduos considerados irregularmente ati-
vos foram aqueles que realizavam atividade física, 
porém, de forma insuficiente para serem classifica-
dos como ativos, pois não cumpriam as recomenda-
ções quanto à frequência ou duração. Para realizar 
essa classificação, somaram-se a frequência e a du-
ração dos diferentes tipos de atividades (caminhada 
somada às atividades moderada e vigorosa).

Os indivíduos considerados sedentários foram 
aqueles que não realizaram nenhuma atividade físi-
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ca por pelo menos, 10 minutos contínuos durante 
a semana.

Os dados foram analisados utilizando os soft-
wares SPSS (Statistical Package for the Social Scien-
ces) versão 19. Estatísticas descritivas de frequências 
(absolutas e relativas) foram utilizadas para medidas 
qualitativas. Estatísticas sumárias de média, media-
na, desvio padrão e percentis foram utilizadas para 
medidas quantitativas. A relação entre medidas or-
dinais e quantitativas (escores) de tabagismo, ati-
vidade física e consumo de álcool foi avaliada por 
meio do coeficiente de correlação de Spearman. A 
associação entre medidas qualitativas foi avaliada 
utilizando-se o teste de qui quadrado de Pearson ou 
Fisher. Os resultados foram avaliados com intervalo 
de confiança de 95%, e a significância estatística es-
tabelecida em p<0,05.

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

Resultados

Foram incluídos 150 pacientes no estudo, hospita-
lizados devido a infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento de ST (n=109; 72,7%), an-
gina instável (n=19; 14,7%) e infarto agudo do 
miocárdio sem supradesnivelamento de ST (n=19; 
12,7%). A maioria era do sexo masculino (72,7%), 
com idade média de 57,51±11,23 anos.

Sessenta e três pacientes (42%) relataram con-
sumo de álcool. Na maioria, o consumo foi consi-
derado de baixo risco (65,1%) (Tabela 1). O escore 
de consumo médio foi de 7,67±7,07 (baixo risco), 
com mínimo de um e máximo de 31.

Oitenta e oito pacientes (58,7%) fumavam, 
dentre o quais 35,2% tinham elevado grau de de-
pendência de nicotina, e 33% tinham dependência 
muito elevada (Tabela 1). O escore médio de de-
pendência foi de 6,29 ± 2,08 (alta dependência), 
com mínimo de um e máximo de dez.

Com relação à atividade física, a maioria dos 
participantes foi considerada ativa (36,7%) e so-
mente 15,3% foram classificados como sedentários 
(Tabela 1).

Dentre os pacientes que consumiam álcool, hou-
ve uma fraca (r<0,3), porém significativa (p<0,05) 
correlação com o tabagismo. Não houve correlação 
significativa entre os outros FR (Tabela 2).

Encontrou-se fraca evidência de associação en-
tre os escores de dependência de nicotina e níveis de 
atividade física (p<0,10). Houve maior proporção 
de dependência média de nicotina no grupo muito 
ativo (18,8%), e alta dependência de nicotina no 
grupo sedentário (Tabela 3).

Não houve associação significativa entre os esco-
res de dependência de nicotina e consumo de álcool 
(p=0,620). Os níveis de atividade física e consumo 
de álcool também não tiveram associação significa-
tiva (p=0,726).

Tabela 1. Classificação do consumo de álcool, dependência 
de nicotina e atividade física de indivíduos hospitalizados por 
síndrome coronariana aguda

Classificação n(%) 

Consumo de álcool

Baixo risco 41(65,1)

Risco 12(19,1)

Alto risco 6(9,5)

Provável dependência 4(6,3) 

Dependência de nicotina

Muito baixa 5(5,7)

Baixa 10(11,4)

Média 13(14,7)

Elevada 31(35,2)

Muito elevada 29(33,0)

Atividade física

Sedentário 23(15,3)

Irregularmente ativo 40(26,7)

Ativo 55(36,7)

Muito ativo 32(21,3)

Para classificação do consumo de álcool, n=63; para classificação da dependência de nicotina, n=88; para 
classificação da atividade física, n=150

Tabela 2. Correlação entre tabagismo, consumo de álcool e 
frequência de atividade física em indivíduos hospitalizados por 
síndrome coronariana aguda

Atividade física Consumo de álcool

Tabagismo r 0,088 0,284

p 0,284 0,024

Atividade física r 0,156

p 0,221

Para classificação do consumo de álcool, n=63; para classificação da dependência de nicotina, n=88; para 
classificação da atividade física, n=150
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Tabela 3. Associação entre o nível de dependência de nicotina 
e frequência de atividade física em hospitalizados por síndrome 
coronariana aguda

Dependência
de nicotina

Atividade física

Muito ativo
n(%)

Ativo
n(%)

Irregularmente ativo
n(%)

Sedentário
n(%)

Total
n(%)

Não fuma 13(40,6) 24(43,6) 17(42,5) 7(30,4) 61(40,7)

Muito baixa 1(3,1) 4(7,3) 1(2,5) 0(0) 6(4,0)

Baixa 0(0) 4(7,3) 5(12,5) 1(4,3) 10(6,7)

Média 6(18,8) 3(5,5) 4(10,0) 0(0) 13(8,7)

Alta 6(18,8) 13(23,6) 3(7,5) 9(39,1) 31(20,7)

Muito alta 6(18,8) 7(12,7) 10(25,0) 6(26,1) 29(19,3)

Total 32(100) 55(100) 40(100) 23(100) 150(100)

p=0,056 (Fisher)

Discussão

Os resultados deste estudo são limitados pelo seu 
desenho transversal, uma vez que não podem ser es-
tabelecidas relações causais entre os fatores de risco. 
No entanto, informações importantes que diferen-
ciam os indivíduos estudados da população em ge-
ral foram reveladas.

As características e associações investigadas nes-
te estudo contribuem para a expansão do conheci-
mento sobre o agrupamento diferencial de fatores 
de risco para doenças cardiovasculares. Uma vez que 
os enfermeiros estão inseridos no contexto da edu-
cação em saúde, essas informações embasam o pla-
nejamento de intervenções direcionadas ao princi-
pal fator de risco, o tabagismo. Quando implemen-
tadas tais intervenções, espera-se que haja impacto 
positivo também no consumo de álcool prejudicial 
e nível de atividade física.

A dependência do álcool na população brasi-
leira vem aumentando. Pesquisas conduzidas com 
mais de 200000 habitantes de 107 cidades brasi-
leiras em 2001 e 2005 mostram que o consumo de 
álcool na população em geral aumentou de 11,2% 
para 12,3%.(11) No presente estudo, a prevalência 
de consumo de álcool foi 3,4 vezes mais alta do 
que aquela da população em geral. No entanto, a 
maioria dos pacientes tinha baixo risco de depen-
dência, sugerindo que esse fator de risco possa não 
ter contribuído significativamente para a síndrome 
coronariana aguda.

De fato, quando consumido diariamente em 
baixas a moderadas doses (15g de etanol para mu-
lheres e 15 a 30g de etanol para homens), associa-se 
cardioproteção.(12) No entanto, um dos fatores asso-
ciado à chance reduzida de cessação do tabagismo 
é o consumo atual de álcool. Em um coorte pros-
pectivo com 4832 indivíduos, aqueles que bebiam 
quatro ou mais drinques mais uma vez por semana 
(consumo considerado pesado) apresentaram me-
nores taxas de cessação de tabagismo comparados 
aos outros participantes.(13)

Os resultados da atual investigação evidenciam 
correlação positiva entre o tabagismo e consumo de 
álcool, especialmente em indivíduos com alta de-
pendência de nicotina e consumo moderado de ál-
cool. Esses resultados corroboram com achados an-
teriores de que, mesmo na ausência de dependência 
de álcool, existe forte relação linear positiva entre 
maior envolvimento com álcool e chance aumenta-
da de progressão do tabagismo de uma prática espo-
rádica para um hábito diário e para a dependência 
de nicotina.(14)

Grande parte dos pacientes com doença car-
diovascular continua a fumar após o infarto agudo 
do miocárdio, expondo-se a um risco 50,0% maior 
de recorrência de eventos coronarianos compara-
dos aos não fumantes.(15) No Brasil, a população de 
fumantes é de 14,8%, sendo maior a prevalência 
entre homens.(16) Dentre os indivíduos avaliados 
neste estudo, a prevalência de tabagismo foi quase 
quatro vezes mais alta do que aquela da população 
em geral, com predomínio de dependência elevada 
e muito elevada, sugerindo que esse FR pode ter de-
sempenhado um papel crucial no desenvolvimento 
da síndrome coronariana aguda.

O sedentarismo foi o fator de risco mais pre-
valente (86,8%) entre 152 pacientes com síndro-
me coronariana aguda atendidos em um serviço 
de emergência.(17) A atividade física regular é reco-
mendada tanto na prevenção primária quanto na 
prevenção secundária das doenças arteriais corona-
rianas. Um programa de exercícios físicos aeróbios 
três vezes por semana envolvendo esteira, bicicleta 
ergométrica ou caminhada com duração de 45 mi-
nutos por seis semanas reduziu significativamente o 
estado inflamatório de 52 indivíduos com doença 
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coronariana e associou-se a melhora do índice de 
massa corpórea.(18) 

Entretanto, dentre os pacientes da amostra deste 
estudo, mais de 50,0% foram considerados ativos. 
Esse resultado aproxima-se àquele da população em 
geral das capitais dos estados do Brasil, em que 76% 
da população adulta é ativa em pelo menos um dos 
domínios da atividade física (lazer, trabalho, ativi-
dade doméstica ou deslocamento).(19) 

Apesar de a maioria ter sido considerada ativa, 
pode-se sugerir, com base na avaliação da existência 
de relações entre os fatores de risco, que o maior 
consumo de nicotina leva ao sedentarismo, ou o es-
tilo de vida sedentário leva a dependência de nico-
tina aumentada. Cerca de 60,0% dos pacientes que 
tiveram um infarto agudo do miocárdio ou outro 
evento coronariano têm alto risco para desenvolver 
um novo evento. A presença de fatores de risco au-
menta essa suscetibilidade. Assim, foi demonstrado 
que a cessação do tabagismo, o consumo de frutas 
e verduras e a prática de exercícios podem juntos 
diminuir o risco relativo de infarto agudo do mio-
cárdio em até 80,0%.(20)

A mudança nos fatores de risco para doença 
cardiovascular pode ter impacto mundial. De 
1991 a 2005, ocorreu importante diminuição do 
número de mortes por doença arterial coronaria-
na no mundo. Destaca-se que 54,0% da dimi-
nuição da mortalidade são atribuídas à mudança 
nos fatores de risco, principalmente à redução da 
concentração do colesterol total e aumento na 
atividade física. A pressão arterial no sexo femini-
no diminuiu, o que explicou a queda da mortali-
dade em 29,0%, e cerca de 15,0% da diminuição 
da mortalidade observada foi atribuída à redução 
do tabagismo no sexo masculino.(21) 

Apesar de o risco elevado para doença cardio-
vascular estar presente em apenas 10,0% da popu-
lação, há um grupo de pessoas de intermediário e 
baixo risco que têm maior tendência a apresentar 
eventos cardiovasculares. Como resultado, 90,0% 
ou mais dos eventos cardiovasculares ocorrerão em 
indivíduos com um ou mais fatores de risco. Essa 
população não qualificaria procedimentos intensi-
vos e invasivos, mas se beneficiaria com a redução 
dos fatores de risco, por meio de mudanças no estilo 

de vida e consequente redução do risco de evento 
cardiovascular. Portanto, compreendem-se como 
pilares fundamentais para a diminuição das taxas 
de morbidade, para a manutenção da vida e para a 
diminuição de comorbidades, a implementação ur-
gente de medidas educativas.(22)

A prevenção primária e secundária deve ser prio-
ridade na assistência a indivíduos que apresentem 
fatores de risco para o desenvolvimento de síndro-
me coronariana aguda, bem como outras doenças 
crônicas não-transmissíveis.(22) Um dos principais 
desafios que os profissionais da saúde pública en-
frentam é a dificuldade em desenvolver programas 
de intervenção que abordem múltiplos fatores de 
risco, uma vez que há infinitas combinações de FR 
que cada paciente pode ter.(23)

Três estudos (EUROpean Action on Secondary 
Prevention through Intervention to Reduce Events - 
EUROASPIRE I, II, III) investigaram a tendência 
temporal dos fatores de risco cardiovasculares em 
pacientes hospitalizados previamente por doença 
arterial coronariana, demonstraram que as reco-
mendações para o controle dos fatores de risco car-
diovasculares não têm sido implementadas na prá-
tica clínica e mostram urgente necessidade de forta-
lecimento de estratégias de prevenção em pacientes 
com doença arterial coronariana.(24)

A modificação comportamental deve ter priori-
dade similar à terapêutica medicamentosa imedia-
tamente após a síndrome coronariana aguda. Um 
estudo populacional acompanhou 18809 pacientes 
de 41 países até 6 meses após a hospitalização por 
síndrome coronariana aguda. Os pacientes que re-
lataram continuar fumando e ausência de adesão 
à dieta e exercícios apresentaram chance 3,8 vezes 
maior de infarto agudo do miocárdio, acidente 
vascular encefálico ou morte comparados aos não 
fumantes que modificaram a dieta e padrão de exer-
cícios em até seis meses.(25)

Muitos estudos apresentam resultados impor-
tantes para pacientes em prevenção secundária que 
recebem intervenções educativas. Dentre 1510 pa-
cientes hospitalizados por síndrome coronariana 
aguda acompanhados durante seis meses, houve 
redução média do índice de massa corpórea, da cir-
cunferência da cintura e aumento da atividade físi-
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ca regular no grupo que recebeu uma intervenção 
educativa.(21) Na Itália, um programa educacional 
implementado por enfermeiras para pacientes hi-
pertensos melhorou significativamente a obesidade, 
baixo consumo de frutas, hipertensão não-controla-
da, LDL e colesterol total.(26)

Conclusão

Houve alta prevalência de tabagismo e consumo de ál-
cool, a dependência de nicotina foi alta, o consumo de 
álcool foi de baixo risco. A maioria dos indivíduos era 
ativa. Houve correlação significativa entre dependên-
cia de álcool e tabagismo. A alta dependência de ni-
cotina associou-se significativamente ao sedentarismo.
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Resumo
Objetivo: Validar o conteúdo da intervenção de enfermagem Controle Ambiental: segurança do trabalhador 
na Espanha.
Métodos: Estudo exploratório e descritivo, utilizando o método Fehring associado ao método Delphi. Amostra 
de 11 especialistas em enfermagem do trabalho. Para a clareza da definição e das atividades, foi utilizada 
Escala variando entre confusa (1) e clara (7) ou vagamente (1) e exatamente (7). Para ação de enfermagem 
e a necessidade da atividade para sua intervenção, atribuímos Escala Likert (1- totalmente em desacordo / 
5- totalmente de acordo).
Resultados: A ação de enfermagem foi considerada crítica com pontuação média de 0,86% (DV=0,23), 73% 
dos expertos consideraram que o título da intervenção identifica exatamente o conteúdo da definição.
Conclusão: A intervenção foi considerada válida para a saúde laboral, com a necessidade da aplicabilidade 
prática utilizando um sistema de classificação próprio da enfermagem na saúde laboral, com a implementação 
do Processo de Enfermagem.

Abstract
Objective: Validating the content of the nursing intervention called Environmental Control: worker safety 
in Spain.
Methods: An exploratory and descriptive study using the Fehring method associated with the Delphi method 
and a sample of 11 experts in occupational nursing. For the clarity of definition and the activities was used a 
scale ranging from confusing (1) and clear (7) or vaguely (1) and exactly (7). A Likert scale (1 - totally disagree 
/5 - totally agree) was used for the nursing action and the need of the activity for its intervention.
Results: The nursing action was considered as critical with the mean score of 0.86% (SD=0.23) and 73 % of 
the experts considered that the title of the intervention exactly identifies the contents of the definition.
Conclusion: The intervention was considered valid for occupational health with the need for practical 
applicability using a system of classification specific for occupational health nursing, with the Nursing Process 
implementation.
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Introdução

A implementação do processo de enfermagem de 
forma eficaz aponta para a necessidade de uma 
linguagem padronizada da profissão, presente 
em todas as fases dessa metodologia. A utilização 
de taxonomias em enfermagem permite uma lin-
guagem comum, proporcionando comunicação 
entre os profissionais da enfermagem e os demais 
profissionais, culminando em um cuidado de 
qualidade e embasado cientificamente, a partir 
da utilização de dados concretos, expressivos e 
fiáveis da prática clínica. Nesse sentido, se desta-
ca a Classificação das Intervenções de Enferma-
gem – NIC (Nursing Intervention Classification 
– NIC), como uma taxonomia útil na documen-
tação clínica, na comunicação do cuidado, na 
integração de dados em sistemas informatizados, 
sendo utilizada nas mais variadas clínicas e ins-
tituições, como fonte de dados para pesquisas, 
além de permitir a medição da produtividade e 
avaliar competência dos enfermeiros.

Para a atuação do enfermeiro em saúde labo-
ral, o processo de enfermagem representa uma im-
portante ferramenta a qual permite a realização de 
um raciocínio crítico quanto aos riscos ou possíveis 
problemas que apresente um trabalhador em deter-
minada condição de trabalho. Uma intervenção de 
enfermagem segura e baseada em evidências favore-
ce este cuidado.

O impacto dos problemas derivados da inade-
quada condição de trabalho e/ou inadequada saúde 
laboral é considerado relevante, pois são respon-
sáveis por uma elevada taxa de absenteísmo, além 
de transtornos na qualidade de vida destes profis-
sionais. Por ano ocorrem em média 120 milhões 
de lesões como resultado de acidente de trabalho, 
200.000 disfunções laborais e entre 68 e 157 mi-
lhões de casos de enfermidades profissionais em 
todo o mundo. Uma saúde laboral precária reduz 
a capacidade de trabalhar dos profissionais, com 
perdas apresentadas que podem atingir entre 10 e 
20% do Produto Interno Bruto de um país. Mun-
dialmente tais perdas podem atingir 4% do produto 
doméstico bruto, relacionadas a mortes, enfermida-
des e disfunções laborais.(1)

A atuação do enfermeiro na saúde laboral na 
Espanha está definida como uma especialidade 
na perspectiva de abordagem do estado do tra-
balhador em todas as suas dimensões. No âmbito 
de um cuidado multidimensional ao trabalhador, 
destaca-se a intervenção de enfermagem proposta 
pela taxonomia NIC Controle do Ambiente: segu-
rança do trabalhador, uma vez que o enfermeiro 
tem grande atuação frente à observação dos riscos 
e promoção de mudanças no ambiente laboral. A 
interação do ambiente sobre a saúde de um indi-
víduo aporta grandes riscos para este, destacando-
se a necessidade de organizar e executar ações que 
objetivem impedir ou reduzir tais efeitos. Essa ne-
cessidade é visível, em vista da ocorrência de 569 
acidentes de trabalho mortais na jornada de traba-
lho, o que representa 0,1% dos acidentes de tra-
balho com afastamento este ano, sendo sua causa 
mais frequente as doenças não traumáticas, como 
infarto e acidente vascular cerebral.

Na Espanha são utilizados protocolos de vigilân-
cia em saúde específicos, entretanto, o processo de 
enfermagem, no que diz respeito aos sistemas de clas-
sificação em enfermagem, não está contemplado em 
nenhuma das fases de vigilância de saúde, emergindo 
assim a necessidade de incorporação e adaptação de 
referida metodologia a estes guias de atuação.(2)

O objetivo deste estudo foi validar o conteúdo 
da intervenção de enfermagem Controle Ambien-
tal: segurança do trabalhador na Espanha.

Métodos

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, 
utilizando o método Fehring associado ao método 
Delphi.(3,4) Ademais, foram seguidas as indicações 
do projeto Normalización de las Intervenciones para 
la Práctica de Enfermería – NIPE,  para a validação 
de uma intervenção de enfermagem.(4)

Desenvolveu-se no âmbito da enfermagem em 
saúde laboral na Espanha, junto aos serviços de pre-
venção de riscos laborais. Foi realizado entre junho 
de 2012 e abril de 2013. Inicialmente, foi utilizado 
o método Delphi a partir da consulta de uma série 
de especialistas sobre esta intervenção.
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A população se compôs de enfermeiros dos ser-
viços de prevenção de riscos laborais na Espanha. 
A amostra foi de 11 enfermeiros, selecionados me-
diante um procedimento intencional, os quais cum-
priram os critérios de inclusão baseados no método 
de Fehring, que propõe a realização de um esquema 
padronizado, baseado na opinião dos especialistas.

Para a seleção dos especialistas, foi realizada 
inicialmente uma revisão de literatura no período 
de junho de 2012 a dezembro de 2012, na tenta-
tiva de identificar os expertos por meio de publi-
cações que envolvessem o processo de enfermagem 
e a saúde laboral na Espanha. Como estratégia de 
busca utilizaram-se as bases de dados MEDLINE, 
CUIDEN PLUS, CUIDATGE, e ELSEVIER, 
sendo incluídas também publicações em formato 
pôster nos congressos da AENTDE (Asociación Es-
pañola de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos 
de Enfermería) e Prevenção de Riscos Laborais do 
ano 2012. Os descritores utilizados foram: Diag-
nóstico de enfermagem em saúde laboral; North 
American Nursing Diagnosis Association (NAN-
DA-Internacional), NIC e Nursing Outcomes Cla-
sification (NOC) em saúde laboral; e Processo de 
Enfermagem em saúde laboral.

Foram selecionados artigos que relacionassem o 
Processo de Enfermagem no âmbito da saúde labo-
ral. Entrou-se em contato com os autores dos refe-
ridos artigos e/ou pôsteres a fim de convidá-los a 
participar do processo de validação. Foram envia-
dos inicialmente uma carta de apresentação e um 
questionário adaptado ao contexto espanhol, com 
objetivo de avaliar se o profissional deve ser conside-
rado especialista para esta área, que conta com um 
acréscimo de um quarto ponto: Cumprir ao menos 
um dos seguintes requisitos: Trabalhar ou haver tra-
balhado na área de saúde laboral por no mínimo 6 
meses; Possuir formação específica na área de saúde 
laboral (Mestrado em saúde laboral, especialidade 
em enfermagem do trabalho); e Possuir produção 
científica na área de saúde laboral.

A amostra contou com 11 especialistas, os quais 
atestaram positivamente o questionário enviado. 
Após a seleção dos especialistas, bem como a acei-
tação destes em participar da referida pesquisa, en-
viou-se por via eletrônica um questionário compos-

to por perguntas abertas e fechadas, as quais aborda-
ram o rótulo da intervenção de enfermagem da NIC 
Controle do Ambiente: Segurança do trabalhador.

O questionário foi dividido em três blocos. O 
primeiro bloco de perguntas apresentou o julga-
mento da definição da intervenção, indicada pelo 
NIC, avaliando a partir de uma escala numérica se 
a definição descreve uma ação de enfermagem, se é 
clara e se o título da intervenção permite a identifi-
cação do conteúdo da definição. O segundo bloco 
contou com a avaliação de cada uma das atividades 
presentes nesta intervenção, apresentadas na taxo-
nomia, julgando quanto à necessidade de realização 
da mesma para que se possa executar a intervenção 
proposta e quanto à clareza na descrição da ativida-
de. O terceiro bloco permitiu aos especialistas acres-
centar alguma atividade a mais que considerasse re-
levante para o alcance desta intervenção e que não 
estivesse inserida na NIC.

Quanto à clareza da definição e das atividades, 
assim como a identificação da definição pelo título, 
foi utilizada uma escala global, onde puderam ser 
pontuadas de 1 a 7, variando entre confusa (1) e 
clara (7) ou vagamente (1) e exatamente (7). Para os 
questionamentos quanto a se a definição descreve 
uma ação de enfermagem e a necessidade da ativi-
dade para a execução da intervenção, foi atribuída 
uma escala Likert: 1- totalmente em desacordo →5- 
totalmente de acordo.

Os dados obtidos após a avaliação dos especia-
listas foram analisados estatisticamente a partir do 
pacote estatístico Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versão 16.0.

A interpretação dos dados ocorreu com base no 
método proposto por Fehring, onde o valor forneci-
do por cada especialista a cada atividade e à definição 
possuía um peso, a partir da escala Likert proposta: 1 
= 0; 2 = 0,25; 3 = 0,50; 4 = 0,75, e 5 = 1, para que 
o valor máximo que se possa alcançar seja 1, a partir 
da média de cada especialista. Os valores superiores 
ou iguais a 0,80 foram considerados críticos por sua 
grande representatividade para os especialistas, as 
atividades que se situaram entre 0,79 e 0,50 foram 
denominadas menores por apresentarem pontuações 
mais baixas, e as inferiores a 0,50 foram desestimadas 
pela sua diminuída representatividade.
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Para a escala global de 1 a 7 foram agrupados 
os valores 1 e 2 para as variáveis confusa ou vaga-
mente; 3, 4 e 5 foram nomeados como indiferen-
tes; e os valores 6 e 7 foram considerados como 
clara ou exatamente, sendo apresentados em forma 
de porcentagem.

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

Resultados

Quanto ao questionamento de se a definição descreve 
uma ação de enfermagem, os especialistas identificaram 
uma pontuação média de 0,86, sendo considerada crí-
tica. O desvio padrão foi de 0,23. A definição foi consi-
derada clara para 73% dos especialistas, 18% foram in-
diferentes quanto à clareza desta, e 9% a consideraram 
confusa. Também 73% consideraram que o título da 
intervenção identifica exatamente o conteúdo da defi-
nição, com 18% de indiferentes, e 9% julgaram que ele 
expressa vagamente o conteúdo da definição.

Os especialistas opinaram com relação às ativi-
dades sugeridas pela intervenção para o alcance des-
ta conforme a tabela 1.

As atividades foram julgadas pelos especialistas 
quanto à sua necessidade para a execução da inter-
venção como críticas, onde todas apresentaram uma 
pontuação superior a 0,9. Quanto à clareza das ati-
vidades, foram julgadas como claras, ou seja, obti-
veram uma pontuação entre 6 e 7, por pelo menos 
55% dos expertos.

Quanto à inclusão de atividades que não estão 
presentes nas atividades padronizadas pela NIC, 
91% dos especialistas apresentaram propostas de 
atividades. Estas foram categorizadas pelos autores 
e estão apresentadas como: Identificar e proteger os 
trabalhadores especialmente sensíveis (45,5%); In-
formar sobre medidas preventivas (equipamentos 
de proteção individual e coletivos, medidas organi-
zacionais) e prevenção de riscos laborais (36,5%); 
Realizar técnicas específicas de enfermagem para a 
correta avaliação da saúde do trabalhador (27,5%); 
Realizar vigilância em saúde em função dos proto-
colos de vigilância de saúde do ministério para cada 

Tabela 1. Validação das atividades da intervenção Controle do 
Ambiente: segurança do trabalhador quanto à sua necessidade 
e clareza

Atividades NIC
Necessidade Clareza

Pontuação DP %

Manter registros confidenciais de saúde dos 
empregados.

0,91 0,17 82

Determinar o estado físico dos empregados para 
trabalhar.

0,98 0,8 82

Identificar os perigos e fatores estressantes 
existentes no ambiente de trabalho (físico, 
biológico, químico e ergonômico).

0,98 0,8 91

Determinar as normas de saúde e segurança no 
trabalho aplicáveis, assim como seu cumprimento 
no posto de trabalho.

0,93 0,12 82

Informar aos trabalhadores sobre seus direitos e 
obrigações segundo o departamento de segurança 
e saúde no trabalho. 

0,93 0,16 91

Informar aos trabalhadores sobre as substâncias 
às quais podem estar expostos.

0,98 0,08 64

Utilizar etiquetas e cartazes para advertir aos 
trabalhadores sobre os perigos potenciais do seu 
local de trabalho.

0,91 0,13 73

Manter registros de lesões e enfermidades 
no trabalho em formulários aceitáveis para o 
departamento de segurança e saúde no trabalho, e 
participar das inspeções deste departamento. 

0,93 0,12 91

Realizar o registro de lesões e enfermidades dos 
trabalhadores.

0,95 0,1 82

Identificar os fatores de risco de lesões e 
enfermidades do trabalho mediante a revisão dos 
padrões destes nos registros.

0,93 0,23 82

Iniciar a modificação ambiental para eliminar ou 
minimizar os riscos.

0,98 0,08 64

Colocar em marcha programas de investigação 
nos locais de trabalho para a detecção precoce 
de lesões e enfermidades não profissionais, mas 
relacionadas ao trabalho. 

0,98 0,08 100

Colocar em marcha programas de fomento 
da saúde em locais de trabalho em função da 
avaliação dos riscos sanitários.

0,98 0,08 64

Desenvolver protocolos de emergência e preparar 
empregados selecionados para os cuidados de 
emergência.

0,95 0,1 55

Coordenar o seguimento dos cuidados e das 
lesões e enfermidades relacionadas com o 
trabalho.

0,93 0,16 73

DP = Desvio Padrão

posto de trabalho (27,5%); Comprovar a avalia-
ção inicial de riscos e participar ativamente nestes 
(27,5%); Elaborar e comprovar o plano de evacua-
ção e emergência e transmitir informações às equi-
pes de intervenção e primeiros socorros (27,5%); 
Comunicar às autoridades do trabalho tanto os 
acidentes graves como as enfermidades profissionais 
(18%); Assessorar os órgãos executivos no correto 
manejo de saúde dos trabalhadores (18%); Desen-
volver protocolos de atuação sobre violência em am-
biente de trabalho (9%); Desenvolver instrumentos 
de trabalho para colaboração com o departamento 
técnico relativos à identificação dos riscos (9%); e 
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Utilizar e adaptar às taxonomias de enfermagem os 
protocolos de vigilância de saúde específicos (9%).

Discussão

As intervenções realizadas pelos enfermeiros em 
saúde laboral representam um importante papel no 
processo de atenção aos trabalhadores, no entanto, 
no contexto atual em que se preconiza um cuida-
do integral e holístico, estas intervenções devem ser 
planificadas, executadas e avaliadas.

As indicações do projeto NIPE para a validação de 
uma intervenção de enfermagem, utilizando o método 
Fehring associado ao método Delphi, vêm sendo am-
plamente aplicadas em estudos de validação.(3) Entre-
tanto, seguir os critérios propostos por estes métodos 
para definir a amostra de especialistas na área de saúde 
laboral com conhecimento e domínio da linguagem 
do enfermeiro/processo de enfermagem(3) é um fator 
limitante, considerando que ainda existe uma lacuna 
na aplicabilidade prática dessa linguagem internacional 
de enfermagem no âmbito da saúde do trabalhador. 
A padronização destas ações por meio de sistemas de 
classificação facilita a comunicação do cuidado.(5) En-
tendemos que a validação de conteúdo por especialistas 
de uma intervenção da NIC proporciona o aperfeiçoa-
mento deste, bem como a indicação de novas necessi-
dades na área.

O julgamento dos especialistas em relação à NIC 
como “controle e manipulação do ambiente no local de 
trabalho para promover a segurança e a saúde dos traba-
lhadores”(1) nos faz crer e entender a relevância da saúde 
ambiental, emergindo como uma terminologia rela-
tivamente recente, abarcando fatores entre o processo 
saúde/doença determinados por aspectos ambientais,(6) 

além de se referir à teoria e prática de uma avaliação e 
controle dos aspectos ambientais que possam afetar a 
saúde do individuo.(7)  É uma relação dialética entre a 
teoria e a prática, envolvendo a vida e o trabalho, onde 
ainda existe lacuna para esta integração.(8,9) Os especia-
listas apontaram, quase de forma hegemônica, que exis-
te a necessidade de utilização e aplicabilidade prática 
de intervenções válidas e com nível de fiabilidade sob 
um sistema de classificação próprio da enfermagem na 
saúde laboral.

O entendimento quanto à necessidade de um 
controle ambiental por parte da enfermagem pode 
estar relacionado à representatividade deste termo 
na perspectiva da saúde laboral. Um estudo indicou 
a relevância da saúde laboral para a manutenção de 
uma saúde ambiental, apresentando uma retrospec-
tiva dos principais focos de ações quanto ao manejo 
ambiental para a promoção da saúde e se percebeu 
a saúde laboral, em grande parte destes, como me-
lhora na qualidade do ambiente de trabalho, o que 
indica a necessidade de um manejo ambiental para 
a promoção da segurança do trabalhador.

Ao observar as atividades que se destacaram, en-
contramos, por exemplo, colocar em marcha pro-
gramas de investigação e programas de fomento da 
saúde em locais de trabalho em função da avaliação 
dos riscos sanitários, reforçando o importante papel 
da educação sanitária em saúde laboral,(6) em que 
existe uma necessidade de educar os trabalhadores 
em uma linguagem com representatividade das ati-
vidades de enfermagem padronizadas, indicando 
sua real aplicação na prática clínica para a enferma-
gem do trabalho. Estudo realizado demonstrou que 
a aplicação do processo de enfermagem na saúde 
laboral proporciona um atendimento sistemático a 
este trabalhador, o qual permite, através da padro-
nização de sua linguagem, intervenções úteis que 
almejem um resultado positivo, em especial na pre-
venção de riscos a esta população.(5,7)

Frente à diversidade de atuação do enfermeiro na 
saúde laboral, os acréscimos realizados pelos especialistas 
como atividades não contidas na NIC para a realização 
da intervenção são pertinentes. Relevando a real neces-
sidade destas para a obtenção do cuidado pretendido, 
uma vez que os expertos foram convidados a descre-
ver de forma livre ações que considerassem relevantes, 
como identificar e proteger os trabalhadores especial-
mente sensíveis e realizar vigilância em saúde em função 
dos protocolos de vigilância de saúde do ministério para 
cada posto de trabalho. Os enfermeiros na saúde laboral 
tem em mãos a possibilidade não somente de identifi-
car riscos, como também do cumprimento da legislação 
que promove o controle e a segurança ambiental.(10)

As atividades investigadas e relatadas caracteri-
zam a atuação do enfermeiro frente ao contexto de 
saúde laboral, com intervenções individuais, mas 
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principalmente coletivas, as quais são de extrema 
relevância no alcance de resultados positivos no que 
diz respeito ao controle do ambiente de trabalho 
ante os riscos ocupacionais, onde o enfermeiro pode 
promover o proporcionar um ambiente seguro.(11)

Apesar de todas as atividades terem sido considera-
das claras por pelo menos 50% dos especialistas, ainda 
não existe um consenso quanto à clareza da descrição 
das atividades. Para a obtenção de uma intervenção de 
enfermagem eficaz à população em questão, a partir de 
uma linguagem padrão e baseada em evidências, faz-se 
necessária uma interpretação fiável dos dados obtidos 
na avaliação do cliente, a partir da utilização de diag-
nósticos de enfermagem. Porém se sobressai a relevan-
te necessidade de maiores estudos desta intervenção, 
abrangendo outras populações, com indicações para 
uma redação mais clara de sua definição e atividades, 
além de uma melhor adequação entre o título da in-
tervenção e sua definição, a fim de que estes critérios 
obtenham uma pontuação mais elevada por expertos 
na área. E principalmente estudos que comprovem a 
real necessidade de inclusão de novas atividades à ta-
xonomia, alcançando uma intervenção de qualidade e 
que represente fidedignamente a atuação do enfermei-
ro quanto ao controle do ambiente para a promoção de 
segurança ao trabalhador.

Conclusão

Os especialistas consideraram a intervenção de en-
fermagem da NIC Controle Ambiental: segurança 
do paciente como uma intervenção válida para a 
saúde laboral. Determinar o estado físico dos em-
pregados para trabalhar; Identificar os perigos e fa-
tores estressantes existentes no ambiente de trabalho 
(físico, biológico, químico e ergonômico); Iniciar a 
modificação ambiental para eliminar ou minimi-
zar os riscos; Informar aos trabalhadores sobre as 
substâncias às quais podem estar expostos; Colocar 
em marcha programas de investigação nos locais de 
trabalho para a detecção precoce de lesões e enfer-
midades não profissionais e colocar em marcha pro-
gramas de fomento da saúde em locais de trabalho 
em função da avaliação dos riscos sanitários foram 
as principais atividades indicadas como intervenção 

para obter um controle ambiental para a segurança 
do trabalhador.
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Resumo
Objetivo: Desenvolver aplicativo de consulta de medicamentos quimioterápicos para sistema web e dispositivo 
móvel para auxiliar na auditoria em enfermagem de contas hospitalares e avaliar quanto a satisfação do 
usuário e usabilidade.
Métodos: Pesquisa de produção tecnológica contendo desenvolvimento de aplicativo web e para tecnologia 
móvel. O produto foi avaliado quanto à satisfação por enfermeiros auditores utilizando o questionário 
System Usability Scale (SUS) e quanto à usabilidade pelas heurísticas de Nielsen, por profissionais de 
informática em saúde.
Resultados: O aplicativo esta disponível no http://telemedicina6.unifesp.br/projeto/oncoaudit. O aplicativo 
móvel  pode ser acessado em http://play.google.com/intl/pt-BR/about/index.html. A avaliação pelos 
enfermeiros indicou que o aplicativo web e móvel estão de acordo com as necessidades dos usuários. Na 
avaliação de usabilidade foram identificados 14 problemas no aplicativo móvel e oito no sistema web, gerando 
modificações am ambos.
Conclusão: Os métodos escolhidos para desenvolvimento e avaliação mostraram-se satisfatórios para atingir 
os objetivos propostos.

Abstract
Objective: To develop a web and mobile device application to search for chemotherapy drugs to support 
nursing audits of hospital bills and to evaluate user satisfaction and tool usability.
Methods: Research of technological production for development of an application for web and mobile 
technology. The product was evaluated by nurse auditors using the System Usability Scale questionnaire. It 
was also evalutated by health informactics professionals using Nielsen’s heuristics.
Results: The application is available at http://telemedicina6.unifesp.br/projeto/oncoaudit. The mobile version 
can be is accessed at http://play.google.com/intl/pt-BR/about/index.html. Nurse evalaution indicated that the 
web and mobile versions addressed user needs. In the usability evaluation, 14 problems were identified in 
the mobile version and eight in the web system. Implementation of improvements according to the evaluation 
findings were made in both versions.
Conclusion: The methods for development and evaluation were adequate to achieve the proposed objective.
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Introdução

O crescimento do segmento de saúde suplementar 
e a ampliação da cobertura assistencial pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fizeram 
com que convênios desenvolvessem estratégias para 
reduzir os custos em saúde. Neste cenário, o enfer-
meiro deparou-se com novo campo de trabalho: 
auditoria de contas para verificar adequação entre 
assistência prestada e custo para  repasse financeiro.

Introduzida para verificar qualidade da assistên-
cia obstétrica nos Estados Unidos em 1918, a audi-
toria passa a ser utilizada em outros setores da saú-
de.  Pode ser classificada em (a) auditoria de estrutu-
ra que monitora estrutura ou local onde o cuidado 
acontece, (b) auditoria de processo que mede como 
o cuidado é prestado e (c) auditoria de resultados 
que fornece indicadores sobre  qualidade do atendi-
mento. Quanto ao tempo, acontecem retrospectiva-
mente, após a alta do paciente ou simultaneamente, 
enquanto o paciente ainda está recebendo cuidados.

Na enfermagem, a auditoria compreende a ava-
liação sistemática da qualidade da assistência pres-
tada, a verificação da compatibilidade, quantidade 
dos procedimentos realizados e itens da conta hos-
pitalar para efetuar o pagamento adequado. Esta 
atividade é exclusiva do enfermeiro, conforme Re-
solução do Conselho Federal de Enfermagem (CO-
FEN) 266/2001.(1)

Na auditoria de contas hospitalares, o enfermei-
ro faz a verificação dos medicamentos cobrados na 
conta hospitalar, que devem ser compatíveis com a 
prescrição médica e cobrados de acordo com a ta-
bela contratada. Na prática, utiliza as bulas de me-
dicamentos para verificar indicação, posologia, es-
tabilidade, modo de administração e as orientações 
do fabricante sobre o produto. Uma das principais 
referências é o Dicionário de Especialidades Farma-
cêuticas (DEF) e os websites especializados em bulas 
como o bulário eletrônico da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).(2)  É uma atividade 
que demanda tempo porque implica na leitura total 
da bula e, por vezes, o acesso aos bulários eletrôni-
cos depende da tecnologia disponível, da compra ao 
acesso e da certeza que a informação esta atualizada 
e completa.

Entendendo que o uso da tecnologia pode fa-
cilitar esta atividade, decidiu-se desenvolver um 
aplicativo para consulta de medicamentos quimio-
terápicos antineoplásicos em um único ambiente, 
tornando  a pesquisa rápida e eficaz. Os objetivos  
foram: desenvolver um aplicativo em sistema web e 
dispositivo móvel (tablet) para ser utilizado na audi-
toria de contas hospitalares e avaliar quanto à satis-
fação do usuário e usabilidade.

Métodos

Trata-se de pesquisa aplicada de produção tecno-
lógica destinada a desenvolver um aplicativo em 
ambiente web e tecnologia móvel para consulta 
de medicamentos quimioterápicos na auditoria 
de contas hospitalares.

O desenvolvimento do software foi baseado no 
ciclo de vida de desenvolvimento de sistema, usan-
do o conceito de prototipagem. As etapas foram: (a) 
comunicação onde se realizou o levantamento dos 
requisitos do software; (b) planejamento, onde se 
descreveu os recursos que seriam utilizados e o cro-
nograma a ser seguido; (c) modelagem que execu-
tou a criação do modelo consistente com requisitos 
levantados; (d) construção que combinou a geração 
de códigos e testes para revelar erros e finalmente, 
(e) implantação que foi a etapa final onde o produto 
é analisado e avaliado.

Para o desenvolvimento do ambiente web  foi 
utilizado o sistema de gerenciamento de conteúdo 
(do inglês content management system-CMS) Dru-
pal. As informações sobre cada medicamento foram 
adicionadas a um banco de dados criado pelo Siste-
ma de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), 
o MySQL. (3)

O desenvolvimento do aplicativo móvel foi fei-
to para a plataforma Android.(4) A escolha foi pela 
facilidade de uma biblioteca Java disponibilizada 
pelo Google: a The Accessory Development Kit (ADK).  

Um dos parâmetros predeterminados foi a utiliza-
ção de software gratuito, de forma que o custo não 
interferisse na construção do sistema. A interface foi 
baseada em alguns modelos de bulários eletrônicos 
mais utilizados e já citados, além de outros conheci-



181Acta Paul Enferm. 2014; 27(2):179-85.

Grossi LM, Pisa IT, Marin HF 

dos como o Manual de Oncologia Clínica do Bra-
sil (MOC) e Epocrate.(5,6) A tecnologia Javascript foi 
aplicada devido à facilidade de portabilidade, uso, 
segurança, escalabilidade e possibilidade de cria-
ção de componentes compatíveis com o ambiente 
web, possibilitando o uso em diferentes plataformas 
como Windows, Linux e Unix.

Atendendo ao segundo objetivo, a avaliação do 
aplicativo ocorreu em duas etapas e com dois dife-
rentes grupos: enfermeiros auditores e profissionais 
de informática em saúde.  A escolha dos enfermeiros 
auditores teve os seguintes critérios de inclusão: ter 
no mínimo cinco anos de experiência em auditoria 
em enfermagem e experiência em auditar contas de 
prestadores de centros de oncologia. Os  profissio-
nais de informática em saúde foram convidados de 
acordo com: ter preferencialmente especialização, 
mestrado ou doutorado na área e conhecimento em 
avaliação pela heurística de Nielsen.

Para avaliação de satisfação dos usuários feita 
pelos enfermeiros auditores, foi aplicado o ques-
tionário System Usability Scale (SUS), um dos mais 
aceitos pela confiabilidade e validade.(7) Contém 
uma escala simples de dez itens, possibilitando ava-
liação de percepções subjetivas. Utiliza escala Likert 
com valores 1 (discordo plenamente) a 5 (concordo 
plenamente), em que 3 significa neutro. Para calcu-
lar a pontuação SUS, são somadas as contribuições 
de cada item de pontuação. Para os itens 1, 3, 5, 7 e 
9, a contribuição da pontuação é a posição da escala 
menos 1, para os itens 4, 6, 8 e 10, a contribuição é 
de 5 menos a posição da escala. Somam-se as conta-
gens do total das 10 questões e multiplica-se por 2,5 
para obter o valor global de usabilidade do sistema. 
As pontuações do SUS têm uma gama de 0 a 100, 

sendo que menor que 51 é considerado ruim, maior 
que 71 é bom, maior que 86 é excelente e maior 
que 91 é o melhor alcançável.(8) Este questionário 
foi empregado em outros estudos, o que também 
contribuiu para que fosse escolhido.(9)

A amostra foi feita por conveniência, enviando 
convites para 29 enfermeiros auditores e destes, dez 
aceitaram o convite e compareceram para a avalia-
ção. Inicialmente, receberam um caso com a finali-
dade de simular a prática de uma auditoria de aná-
lise da conta hospitalar com cobrança de um presta-

dor de serviço de Oncologia. De posse deste caso, o 
avaliador deveria consultar o sistema Oncoaudit e, 
logo após responderia ao questionário SUS.

Na avaliação de usabilidade com profissionais 
de informática em saúde, decidiu-se pela aplicação 
da heurística de Nielsen como instrumento por ser 
um método em que o avaliador analisa a interface e 
expressa sua opinião. Contém 10 princípios gerais 
de design chamados “heuristicas”: (1) visibilidade 
do status do sistema, (2) compatibilidade entre o 
sistema e o mundo real, (3) controle e liberdade 
para o usuário, (4) consistência e padrões, (5) pre-
venção de erros, (6) reconhecimento em lugar de 
lembrança, (7) flexibilidade e eficiência de uso, (8) 
estética e design minimalista, (9) auxilia os usuários 
a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros, (10) 
ajuda e documentação.(10) 

Inicialmente o aplicativo foi apresentado aos 
profissionais e a seguir, o avaliador inspecionou o 
aplicativo, utilizando as heurísticas como guia, para 
identificar possíveis problemas. A próxima etapa foi 
para classificar a severidade do problema através de 
uma escala de 0 a 4, onde 0= sem importância (não 
afeta a operação da interface);1=cosmético (não há 
necessidade imediata de solução); 2=simples (pro-
blema de baixa prioridade - pode ser reparado); 
3=grave (problema de alta prioridade - deve ser re-
parado) e 4=catastrófico (muito grave, deve ser re-
parado de qualquer forma).(11)

Foi usado um modelo de roteiro para avaliar as 
heurísticas de Nielsen já empregado em outro estu-
do brasileiro.(12) Como a melhor relação custo/bene-
fício é atingida quando de três a cinco indivíduos 
realizam a avaliação, foram convidados três avalia-
dores. As avaliações ocorreram no período de maio 
a junho de 2013.

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

Resultados

A seleção dos medicamentos baseou-se em dois 
guias farmacêuticos totalizando 146 medicamentos, 
sendo que 30 foram excluídos por estarem repetidos 
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ou não  mais comercializados. Com a lista finali-
zada, identificou-se as respectivas indústrias farma-
cêuticas e websites. Isto permitiu que mais 68 medi-
camentos fossem incluídos perfazendo um total de 
184 medicamentos para compor a base de dados.

Para acessar o Oncoaudit, o usuário precisa 
acessar e se cadastrar no link http://telemedicina6.
unifesp.br/projeto/oncoaudit/. Logo após o login, 
a primeira tela mostra a relação dos medicamentos 
em ordem alfabética. Para ter acesso às informa-
ções sobre um medicamento, é necessário clicar no 
nome, que abre outra tela contendo as informações 
que constam na bula organizadas em abas, confor-
me ilustrado na figura 1.

O conteúdo dos medicamentos foi distribuído 
em abas (Figura 1), que são: nome comercial; nome 
farmacológico; indicação; posologia; compatibilida-
de com frascos e equipos; estabilidade; diluente, vo-
lume final e tempo de infusão;  incompatibilidade 
com soluções; via de administração; referência URL 
contendo o endereço eletrônico da indústria farma-
cêutica; referências contendo fontes de informação 
adicionais à bula; distribuído por; grupo farmaco-
lógico; bula em formato PDF; data do cadastro e 
data da atualização. Vale mencionar que dos 184 
medicamentos, nove não foram inseridos na forma 
de tabelas devido à extensão do texto. Nestes casos, 
optou-se por inserir a informação “VER BULA”.

O aplicativo móvel utiliza o gerenciador de 
banco de dados MySQL do sistema web através 

da sincronização que ocorre com as atualizações. 

O objetivo do aplicativo móvel foi oferecer uma 
interface de consulta e não de inserção de dados. 
Como todos os dados estão disponíveis em web-
service, toda a comunicação do aplicativo com os 
dados é feita a partir de webservices, incluindo 
login, informações de medicamentos, sincroni-
zação e arquivos de bulas. Os webservices foram 
implementados diretamente no sistema web, 
através de um plugin do Drupal.

Com o intuito de disponibilizar o banco de 
dados, mesmo quando o tablet não estiver co-
nectado à internet, o aplicativo guarda todos 
os dados das bulas, incluindo arquivos de PDF 
localmente. A atualização dos dados é realizada 
caso a última sincronização tenha sito realizada 
há mais de 7 dias ou manualmente em uma op-
ção na tela principal. Entretanto, é necessário 
conexão internet no primeiro acesso para realizar 
a sincronização inicial com os dados de bulas de 
medicamentos e guardar os dados de login lo-
calmente. A sincronização após o login garante 
que o espaço ocupado na memória do tablet seja 
menor, tomando menos tempo para o download, 
além de permitir que o usuário entre no aplicati-
vo sem estar conectado à internet.

Para acessar o Oncoaudit no tablet (Figura 2), o 
usuário precisa se cadastrar inicialmente no sistema 
web no ícone “clique aqui”. Desta forma, o usuário 
terá conhecimento também do sistema web e as in-
formações de seu cadastro ficam ali armazenadas.

Os quatro ícones tem as seguintes funciona-
lidades: (1) “procurar atualizações”, para que o 
usuário atualize o banco de dados manualmente, 
no caso de inserção de novos medicamentos no 
website; (2) “contato” como os autores para escla-
recimento de dúvidas, solicitar informações e dar 
sugestões; (3) “sobre” que descreve o aplicativo, 
seu objetivo e informações sobre seus autores; 
(4) “lista de medicamentos” que dá acesso a toda 
a base de dados dos medicamentos.

A avaliação contou com a participação de cinco 
enfermeiros auditores para o aplicativo no tablet e 
outros cinco para avaliação no sistema web. A ava-
liação com o questionário SUS mostrou que o valor 
SUS foi em média de 90 ± 5 para o aplicativo no 

Figura 1. Apresentação do medicamento pesquisado com as 
abas de informações
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Figura 2. Tela inicial e tela dos ícones do aplicativo no 
dispositivo móvel

tablet e de 97± 5 para o sistema web. Os enfermeiros 
consideraram o aplicativo tablet fácil de ser utili-
zado, útil, inovador, completo e com informações 
importantes para auditar contas de medicamen-
tos antineoplásicos. Um dos enfermeiros elogiou 
as abas de “estabilidade”, “grupo farmacológico” e 
“compatibilidade com frasco e equipos” que são in-
formações muito utilizadas na prática. Quanto ao 
sistema web também consideraram ser de fácil uso, 
com informações necessárias para a prática, não pre-
cisando ler toda a bula, confiável e que deveria ser 
ampliado para outros medicamentos e ser utilizado 
não só para a auditoria, mas como instrumento de 
ensino e atualização.

Os três profissionais de informática em saúde 
convidados para avaliação de usabilidade fizeram a 
avaliação do ambiente web e móvel. Considerando 
toda a avaliação em ambos os produtos, verificou-se 
que para o aplicativo no tablet foram identificados 
14 problemas na heurística de Nielsen enquanto 
que para o aplicativo no sistema web foram iden-
tificados oito problemas e, em ambos, apenas dois 
caracterizados como catastrófico; dois problemas 

caracterizados como graves no sistema web e quatro 
para o tablet.

No tablet o problema classificado como catas-
trófico referiu-se à primeira heurística sobre visibi-
lidade do status do sistema. O primeiro avaliador 
verificou que ao solicitar a atualização do aplicativo 
houve demora para ter a sincronização do banco 
de dados do tablet com o sistema web. Os demais 
avaliadores também notaram esse problema, po-
rém classificaram como grave. O terceiro avaliador 
identificou outro problema que classificou como 
grave na heurística flexibilidade e eficiência de uso, 
quando o usuário busca o medicamento no campo 
específico, o aplicativo não localiza as que possuem 
acentuação. Sugeriu que não haja diferenciação de 
caracteres acentuados.

Para a avaliação do Oncoaudit no sistema web 
houve apenas um problema classificado como ca-
tastrófico e dois problemas graves. O problema 
catastrófico referia-se a prevenção de erros em que 
o primeiro avaliador verificou que no grupo far-
macológico pode acontecer travamento na busca. 
Os dois problemas graves se referiam a heurística 
flexibilidade e eficiência de uso, onde dois avalia-
dores notaram que os dois filtros de busca, nome 
comercial e nome farmacológico eram desneces-
sários e poderia-se incluir apenas um filtro que 
localizasse as duas informações. Na avaliação dos 
enfermeiros auditores também foi sugerido um 
único filtro de busca.

Discussão

Os computadores foram introduzidos na profis-
são de enfermagem há mais de 40 anos e têm sido 
utilizados em sistemas de tomada de decisão, para 
orientação ao paciente, ensino e treinamento, na 
documentação do processo de enfermagem em sis-
temas de informação hospitalar e registro eletrônico 
em saúde. Na prática do enfermeiro auditor, embo-
ra com restrita divulgação, a informática está sendo 
utilizada para a codificação de honorários médicos, 
pré-análise de contas hospitalares por prestadores 
de saúde, e na própria análise da auditoria junto ao 
prontuário eletrônico do paciente (PEP).
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O uso da tecnologia de informação e comuni-
cação deve acontecer para melhorar o desempenho 
profissional, apoiar a decisão e representar um re-
curso que otimize o processo de cuidado e avaliação, 
assumindo que quem possui informação adequada 
e atualizada no ponto de cuidado, tem melhores 
condições de escolher e de tomar decisão.(13)

Das avaliações realizadas, foi sugerido que a bus-
ca deveria ter um único filtro de localização tanto 
para nome comercial quanto farmacológico. Porém, 
nem sempre o enfermeiro auditor saberá se o nome 
do medicamento a ser pesquisado é farmacológico 
ou comercial.

Acredita-se que as informações disponibilizadas 
em  forma de abas  é mais intuitiva e rápida e isso 
foi confirmado nas avaliações realizadas pelos enfer-
meiros auditores. Ainda, a informação correta sobre 
um medicamento é fundamental. Ao se omitir algu-
ma informação, dúvidas podem surgir comprome-
tendo o resultado de análise. Com a leitura rigorosa 
das bulas e a inserção do conteúdo nas abas, ob-
servou-se que muitos medicamentos com o mesmo 
princípio ativo tinham informações diferentes. Isso 
na prática de auditoria é bem relevante e traz con-
clusões diversas no processo.

A auditoria em enfermagem na oncologia é 
uma área que sempre gera dúvidas e que poucos 
enfermeiros se identificam, sendo imprescindível 
conhecimento técnico para liberar e/ ou auditar 
um processo de cobrança de oncologia. Já  foi 
observado em um estudo anterior, a não unifor-
midade  e deficiência das informações nas bu-
las de medicamentos do mesmo fármaco como 
características química e farmacológica, indica-
ções, contra-indicações, precauções e advertên-
cias, interações medicamentosas reações adver-
sas, posologia e superdosagem.(14)

A padronização das informações de medica-
mentos com os mesmos princípios ativos não se 
efetivou, apesar da bula ser um importante veí-
culo informativo no Brasil e passar por várias 
modificações: entre 1946 e 2006 o número de 
itens obrigatórios aumentou e a sua descrição se 
aprofundou.(15)

A avaliação feita com o questionário SUS mostrou-
se satisfatória, o que corrobora com outros estudos que 

também aplicaram esta ferramenta, tais como a avalia-
ção de  software de gerenciamento de diabetes baseado 
na internet, tutorial baseado na Web para pais de crian-
ças com autismo(16) e sistema de troca de informações 
em cuidados de saúde primários.(17)

Na avaliação utilizando a heurística de Nielsen, 
entendeu-se que esta ferramenta é uma boa alterna-
tiva para testar websites interativos de saúde onde 
tempo e recursos são limitados. As sugestões e opi-
niões obtidas através das avaliações pelos enfermei-
ros auditores e os profissionais em informática em 
saúde contribuíram para o incremento desta pesqui-
sa inferindo que são avaliações úteis e práticas que 
fornecem informações relevantes para a melhoria de 
aplicativos na área da saúde.

Avanços tecnológicos possibilitam aos enfer-
meiros a oportunidade de dirigir seu destino profis-
sional, adaptando recursos tecnológicos dentro da 
prática, ajudando os enfermeiros a ver tendências 
emergentes na área da saúde como desafios e opor-
tunidades únicas para o crescimento na carreira. Há 
novas ferramentas, novas áreas, e um novo trabalho 
demandando especialistas em qualquer país, um 
vasto número de oportunidades disponíveis para 
aquele que decidir incorporar a informação tecno-
lógica dentro da sua prática diária.

Com essa pesquisa e o desenvolvimento des-
se aplicativo, espera-se também poder despertar 
o interesse em outros enfermeiros auditores de 
realizar novas pesquisas nessa área para o incre-
mento do conhecimento técnico da auditoria em 
enfermagem, aliando ao uso da tecnologia a prá-
tica profissional.

Conclusão

Foi desenvolvido um aplicativo contendo in-
formações para auxiliar na auditoria de medica-
mentos nas contas hospitalares, avaliado quan-
to à satisfação do usuário e usabilidade, o que 
contribuiu para promover melhorias no software 
antes de ser publicamente disponibilizado. Ain-
da que com limitações devido à pequena quan-
tidade de avaliadores, ficou demonstrado que 
poderá ser utilizado na prática da auditoria de 
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medicamentos tornando-a mais ágil e completa e 
os resultados ainda sugerem que o aplicativo po-
derá também alcançar maiores repercussões com 
incorporação de mais grupos farmacológicos.
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Resumo
Objetivo: Analisar a hemorragia no parto vaginal através dos índices de eritrócitos e hematócrito. 
Métodos: Estudo transversal realizado em 328 partos vaginais divididos em: espontâneo, com e sem 
episiotomia, e parto fórceps. A amostragem foi aleatória estratificada por tipo de parto vaginal. Os dados 
foram coletados na internação para o parto, na alta hospitalar e no retorno puerperal.
Resultados: Foram estudados 122 (37,2%) partos sem episiotomia, 147 (44,8%) com episiotomia e 59 
(18,0%) com uso de fórceps e episiotomia. O valor individual de hemoglobina, entre a internação para o 
parto e a alta hospitalar variou de -5,9 g/dl a 0,7 g/dl.A redução da hemoglobina foi significativamente 
maior no parto fórceps comparado aos partos espontâneos, com e sem episiotomia, p=0,0133 e p<0,0001, 
respectivamente. No parto fórceps a hemorragia é maior quando comparada aos outros tipos de parto.
Conclusão: A análise da hemorragia no parto vaginal através dos índices de eritrócitos e hematócrito 
evidenciou que há variação nos três tipos de parto vaginal estudados, sendo a hemorragia maior no parto 
fórceps e menor no parto vaginal espontâneo. No puerpério, nos casos de partos fórceps estes índices 
mantiveram-se inferiores aos da internação.

Abstract
Objective: To analyze hemorrhage at vaginal delivery using hemoglobin and hematocrit indices.
Methods: This was a cross-sectional study of 328 vaginal deliveries divided into spontaneous delivery with or 
without episiotomy and forceps delivery. The sample was randomly stratified by type of vaginal delivery. Data 
were collected at admission for delivery, hospital discharge and postpartum return visit.
Results: There were 122 (37.2%) deliveries without episiotomy, 147 (44.8%) with episiotomy, and 59 (18.0%) 
with forceps delivery and episiotomy. Hemoglobin values between admission for delivery and discharge 
ranged from -5.9 g/dl to 0.7 g/dl. Hemoglobin reduction was significantly higher in women having forceps 
delivery than in those with spontaneous deliveries, with and without episiotomy (p=0.0133 and p<0.0001, 
respectively). Hemorrhage was greater in the forceps delivery group than in the other groups.
Conclusion: The analysis of hemorrhage at vaginal delivery by using hemoglobin and hematocrit indices 
showed variation among the three types of vaginal delivery studied. There was greater hemorrhage with 
forceps delivery and less hemorrhage with spontaneous delivery. In women with forceps delivery, postpartum 
indices were lower than those at hospital admission.
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Introdução

A perda sanguínea, no período intra e pós-parto 
pode alterar as condições hematológicas da mulher, 
razão pela qual tem sido objeto de estudo de pesqui-
sadores da área obstétrica.(1,2)

No parto vaginal, as causas de hemorragia pós
-parto podem estar associadas a fatores como: he-
morragia pós-parto prévia, indução ou condução do 
trabalho de parto, terceiro período do parto prolon-
gado, pré-eclâmpsia, nuliparidade, impedimento 
da descida da apresentação fetal, parto com fórceps 
ou vácuo extrator, laceração perineal de terceiro ou 
quarto grau, retenção placentária, macrossomia, la-
ceração vaginal ou perineal que necessite de sutura, 
gestação múltipla e episiotomia.(2,3)

A estimativa visual é o método mais utilizado 
para avaliar a perda hemática após o parto.(4) Desde 
a década de 1960, há relatos mostrando a discre-
pância entre a perda de sangue determinada por essa 
prática comparada às técnicas objetivas de mensu-
ração, por ocasião do parto.(5-8) Os métodos usados 
para avaliar a perda hemática incluem desde o uso 
de recipientes calibrados até técnicas laboratoriais 
para determinar o volume plasmático e os glóbulos 
vermelhos antes e após o parto, utilizando marcado-
res radioisótopos.(8,9)

A média da perda hemática em parto vaginal 
varia de 197 ml a 505 ml, podendo ser influencia-
da pelo método de avaliação.(2) Na prática clínica, 
quando há suspeita de perda sanguínea maior que 
a esperada recorre-se à dosagem dos valores hemati-
métricos para decisão da conduta assistencial.

A determinação da perda sanguínea no parto, 
vaginal ou cirúrgico, não é feita de rotina, nem a do-
sagem de hemoglobina e hematócrito no pós-parto.

Estudo da Organização Mundial da Saúde reali-
zado na Ásia avaliou a relação entre os tipos de parto 
e os resultados maternos e perinatais e identificou 
maior incidência de mortalidade materna no par-
to forceps comparado ao parto vaginal espontâneo 
(OR 3,1, IC 95%: 1,5-6,5). Os partos forceps, ce-
sariana com indicação anteparto e cesariana, com 
e sem indicação intraparto, provocaram risco de 
transfusão sanguínea significativamente maior do 
que o parto espontâneo.(10)

A principal causa direta de morte materna no 
mundo é a hemorragia, sobretudo, no pós-parto, 
com taxa de 25%.(11) No Brasil, em análise por gru-
pos de causa de morte materna evidenciou-se que a 
hemorragia representou a segunda causa de morte.

Considerando as implicações maternas decor-
rentes da perda sanguínea por ocasião do parto, 
o presente estudo propõe analisar a hemorragia 
no parto vaginal através dos índices de eritróci-
tos e hematócrito.

Métodos

Trata-se de estudo transversal realizado em dois hos-
pitais vinculados ao Sistema Único de Saúde, situa-
dos na cidade de São Paulo, região sudeste do Brasil.

A população de estudo foi constituída por 328 
mulheres divididas por tipo de parto: espontâneo, 
com e sem episiotomia, e parto fórceps. Os critérios 
de inclusão foram: primiparidade, idade gestacional 
a termo, feto único, vivo, em apresentação cefálica e 
com, no mínimo, registro de três consultas pré-na-
tais, sem comorbidades clínicas ou obstétricas. Os 
critérios de exclusão foram: ocorrência de laceração 
perineal de terceiro ou quarto graus, transfusão san-
guínea e presença de comorbidade foram excluídas 
do estudo.

A amostragem foi aleatória estratificada por tipo 
de parto vaginal, considerando um intervalo de 
95% de confiança. A amostra calculada foi de 308 
partos para um erro de até 3% em relação ao resul-
tado real da população, sendo: 144 partos vaginais 
com episiotomia, 109 partos sem episiotomia e 55 
partos com uso de fórceps.

A variável dependente hemorragia foi avaliada 
pela alteração dos índices de eritrócitos, que chama-
remos de valores da hemoglobina e do hematócrito 
nos períodos de internação hospitalar para o parto, 
alta hospitalar e retorno pós-parto. O tipo de parto, 
variável independente, foi categorizado como parto 
espontâneo, com e sem episiotomia, e parto fórceps. 
As variáveis de controle foram idade, grau de instru-
ção, situação conjugal, ocupação, número de con-
sultas e trimestre da primeira consulta de pré-natal, 
prescrição médica e uso de suplemento de ferro na 
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gravidez e no pós-parto, idade gestacional, uso de 
ocitocina durante o trabalho de parto e terceiro pe-
ríodo, presença e tipo de laceração perineal e peso 
do recém- nascido.

Os dados foram coletados na internação para o 
parto, na alta hospitalar (36-72 horas pós-parto) e 
no retorno puerperal (15-22 dias pós-parto), com 
coleta de sangue venoso em tubo com anticoagu-
lante EDTA K2 visando a dosagem de hemoglobina 
e medida do hematócrito em cada uma das fases.

Os níveis hematológicos foram obtidos pela 
análise bioquímica do sangue com contagem au-
tomática das células em contador e diluidor Celm 
CC530 e aferição de contagem em duplicata na Câ-
mara de Neubauer.

O Teste de t Student foi utilizado para avaliar di-
ferenças do perfil hematológico e o Qui-Quadrado 
para comparar variáveis categóricas, estabelecendo-
se intervalo de confiança de 95%. Os dados foram 
tratados utilizando o software estatístico JMP/SAS 
versão 8.0.2.

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

Resultados

A população de estudo foi de 328 mulheres sub-
metidas ao parto vaginal, sendo 122 (37,2%) sem 
episiotomia, 147 (44,8%) com episiotomia e 59 
(18,0%) ao fórceps com episiotomia.

As características sócio-demográficas foram: 
média de idade materna de 21,7 anos (DP 4,9), 
variação 14-39 anos, 62,5% com idade >19 anos, 
72,0% cursaram o ensino fundamental comple-
to, 69,5% viviam com companheiro e 64,3% 
não trabalhavam.

As mulheres submetidas aos três tipos de parto 
apresentaram homogeneidade em relação à idade, 
grau de escolaridade, situação conjugal e ocupação.

A média da idade gestacional foi de 39 semanas 
e quatro dias (DP±1,0). Foram registradas seis ou 
mais consultas de pré-natal independente do tipo 
de parto; mais da metade iniciou as consultas no 
primeiro trimestre. A prescrição de suplemento de 

ferro para as mulheres variou de 88,1% a 100,0%, 
segundo os tipos de parto e ≥61,5% delas referiram 
tê-lo utilizado.

O uso de ocitocina durante o trabalho de parto 
foi ≥ 78,7%, independente do tipo de parto. Houve 
associação entre o uso de ocitocina durante o traba-
lho de parto e o tipo de parto, p=0,0435. Compara-
do ao grupo de parto espontâneo sem episiotomia, 
a frequência do uso de ocitocina nesse período foi 
significativamente maior no grupo de parto com 
episiotomia (p=0,0299).

A episiotomia realizada, em sua maioria, foi mé-
dio lateral direita. A laceração perineal ocorreu en-
tre 8,2% a 69,7%, sendo mais frequente no grupo 
de parto sem episiotomia. Houve associação entre 
presença de laceração e o tipo de parto (p=0,0001). 
A frequência de laceração foi significativamente me-
nor em parto espontâneo com episiotomia compa-
rada ao parto espontâneo sem episiotomia e parto 
fórceps, p=0,0000 e p=0,0000, respectivamente.

A laceração de primeiro grau foi significativa-
mente mais frequente em parto espontâneo sem 
episiotomia comparado ao parto espontâneo com 
episiotomia (p=0,0029) e ao parto fórceps que co-
mumente é realizada episotomia (p=0,0000). A la-
ceração de segundo grau foi significativamente mais 
frequente em parto espontâneo com episiotomia 
comparado ao parto espontâneo sem episiotomia 
(p=0,0000) e o parto espontâneo sem episiotomia 
comparado ao parto fórceps (p=0,0000).

O uso de ocitocina no terceiro período do parto 
foi ≥ 71,3%, independente do tipo de parto. Houve 
associação entre o uso de ocitocina nesse período e o 
tipo de parto, p<0,0001; sendo este uso significati-
vamente maior no grupo de parto espontâneo com 
episiotomia, comparado ao grupo de parto espontâ-
neo sem episiotomia, p=0,0013.

O peso do recém-nascido variou entre 2.210g e 
4.440g e a média foi de 3.262,6g (DP 396,29). Esta 
variável no grupo de mulheres de parto espontâneo 
com episiotomia foi maior, com diferença significa-
tiva comparada ao grupo de parto espontâneo sem 
episiotomia, p=0,0011.

O suplemento de ferro foi prescrito para todas 
as mulheres no pós-parto, na alta hospitalar, e cerca 
de 75,5% delas referiram tê-lo utilizado (Tabela 1).
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Na internação para o parto, o valor individual 
da hemoglobina variou de 9,9 g/dl a 15,6 g/dl e do 
hematócrito de 30% a 49%.

Em relação à média dessas variáveis, os três gru-
pos de mulheres tiveram o mesmo comportamen-
to hematológico na internação, entretanto, aquelas 
submetidas ao parto fórceps apresentaram valores 
hematimétricos significativamente maiores.

Na alta hospitalar, os valores individuais da he-
moglobina e do hematócrito variaram de 6 g/dl a 
13,9 g/dl e de 20% a 43%, respectivamente.

Nesse mesmo período, a média do valor da he-
moglobina e do hemat ócrito em mulheres subme-
tidas a parto sem episiotomia foi significativamente 
maior comparado aos outros tipos de parto.

No retorno puerperal, o valor individual da he-
moglobina variou entre 7,9 g/dl e 14,8 g/dl e do 
hematócrito entre 24% e 44%.

A média dos valores hematimétricos, no retorno 
puerperal, do grupo de parto espontâneo sem epi-

Tabela 1. Valores de hemoglobina e hematócrito

Variável

Tipo de parto p-value**

Espontâneo 
com episiotomia

média (DP)

Espontâneo 
sem episiotomia

média (DP)

Fórceps
com episiotomia

média (DP)

Fórceps 
vs

Espontâneo 
com episiotomia

Fórceps 
vs

Espontâneo
sem episiotomia

Espontâneo 
com episiotomia

vs
Espontâneo 

sem episiotomia

Hemoglobina (g/dl)

Admissão 12,7(0,87) 12,6 (0,90) 13,1 (0,78) 0,0046* 0,0004* 0,3098

Alta hospitalar 10,1(1,19) 10,9 (1,27) 10,0 (1,02)  0,5822 <0,0001* <0,0001*

Retorno puerperal 12,2(0,88) 12,5 (0,90) 12,4 (0,67)  0,1503   0,3957 0,0038*

Hematócrito (%)

Admissão 39,2(2,98) 38,9 (3,14) 40,5 (2,64) 0,0034* 0,0006* 0,4496

Alta hospitalar 30,6(3,66) 33,0 (3,90) 30,4 (3,09)  0,7336 <0,0001* <0,0001*

Retorno puerperal 37,3(3,01) 38,5 (3,03) 37,9 (2,36)  0,1486   0,2261 0,0008*

Tabela 2. Variação da média e do desvio padrão da hemoglobina

Variável

Tipo de parto p-value**

Espontâneo 
com episiotomia

média (DP)

Espontâneo 
sem episiotomia

média (DP)

Fórceps
média (DP)

Fórceps
vs

Espontâneo 
com episiotomia

Fórceps
vs

Espontâneo 
sem episiotomia

Espontâneo com 
episiotomia

vs
Espontâneo sem 

episiotomia

Hemoglobina (g/dl)

Alta hospitalar e admissão -2,6 (1,25) -1,8 (1,27) -3,1 (1,24) 0,0133* <0,0001* <0,0001*

Retorno puerperal e 
alta hospitalar

2,1 (1,08) 1,6 (1,02) 2,3 (0,85) 0,0647 <0,0001* 0,0008*

DP – desvio-padrão; ** Teste t-Student; * diferença estatisticamente significativa

siotomia foi significativamente maior comparada ao 
parto espontâneo com episiotomia (Tabela 2).

O valor individual de hemoglobina, entre as 
fases da alta hospitalar e internação para o parto, 
variou de -5,9 g/dl a 0,7 g/dl.

A redução da hemoglobina foi significativamen-
te maior no parto fórceps comparado aos partos 
espontâneos, com e sem episiotomia, p=0,0133 e 
p<0,0001, respectivamente. Isso sugere que este 
tipo de parto provocou maior perda hemática. A 
redução da hemoglobina do grupo de parto espon-
tâneo sem episiotomia foi significativamente menor 
comparada ao grupo de parto espontâneo com epi-
siotomia, p<0,0001.

A diferença da hemoglobina individual, entre as 
fases de retorno puerperal e de alta hospitalar variou 
de -1,3 g/dl a 5,5 g/dl. A recuperação dos níveis de 
hemoglobina em parto espontâneo sem episioto-
mia foi significativamente menor entre essas duas 
fases, comparada aos outros tipos de parto; entre-
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tanto esse nível é compatível com a redução entre 
a alta hospitalar e a admissão. A variação no grupo 
de parto fórceps foi maior comparada ao parto es-
pontâneo com episiotomia, porém a diferença não 
foi significativa.

No parto fórceps a hemorragia é maior quan-
do comparada aos outros tipos de parto e os 
parâmetros hematológicos na internação para o 
parto parecem ter influenciado na recuperação 
desses valores, aproximando-se daqueles do pe-
ríodo pré-parto (Figura 1).

Discussão

Em mulheres saudáveis, residentes em países de-
senvolvidos, uma perda sanguínea de até 1.000 ml 
pode ser considerada fisiológica, não necessitando 
de outros tratamentos além de ocitócitos. Em países 
em desenvolvimento onde é alta a prevalência de 
anemia, volumes inferiores a esses podem alterar as 
funções vitais das mulheres.

O risco de morte por hemorragia pós-parto 
aumenta muito quando a anemia está presente, 
portanto, mulheres não anêmicas podem tolerar 
uma perda sanguínea, mas para as anêmicas isso 
pode ser fatal.

Os resultados deste estudo revelaram que houve 
variação dos valores de hemoglobina e hematócrito 

entre a internação para o parto e a alta hospitalar e 
entre a alta hospitalar e o retorno puerperal em cada 
tipo de parto estudado.

Constatou-se também que, o parto espontâneo 
com episiotomia e o parto fórceps, provocaram 
maior efeito sobre a perda hemática, evidenciada 
pela variação da hemoglobina. Esse efeito foi menor 
no parto espontâneo sem episiotomia.

Ao analisar o efeito do parto espontâneo com 
episiotomia verificou-se perda hemática signifi-
cativamente maior na comparação com o parto 
espontâneo sem episiotomia. Este resultado é 
semelhante ao de outros estudos que, ao avalia-
rem o uso de episiotomia em mulheres com feto 
único submetidas ao parto vaginal espontâneo, 
verificaram que esta intervenção estava associada 
a maior perda hemática.(12,13)

Estudo realizado em dois hospitais universitários 
da Finlândia revelou que tanto em primíparas como 
multíparas a perda hemática entre 500 e1000 ml foi 
maior no grupo de parto com episiotomia compa-
rado ao grupo de parto sem episiotomia. Esta perda 
foi associada ao uso da incisão em multíparas, com 
diferença estatisticamente significante (p≤0,001).(14)

Investigação realizada na Alemanha comparou 
duas propostas de uso de episiotomia em primí-
paras submetidas ao parto vaginal espontâneo e a 
vácuo as quais se referem ao uso restrito que só 
considera a indicação fetal, e a de uso liberal, que 

Figura 1. Média dos valores de hemoglobina
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inclui tanto a indicação fetal como a iminência 
de laceração perineal, evidenciou que não houve 
diferença na variação da hemoglobina entre pré e 
pós-parto em ambas propostas.(15)

A episiotomia e o reparo do trauma perineal são 
dois procedimentos cirúrgicos mais realizados por 
obstetras. No Brasil, a taxa de realização de episioto-
mia de 71,6%, apesar do movimento na atualidade 
pretender sua redução para 10%.

Outro estudo revela maior variação do hemató-
crito no parto fórceps com 7,9% (DP 5,10), com-
parado ao parto espontâneo com 4,3% (DP 3,78), 
confirmando os achados do presente estudo.(16)

Estudo retrospectivo realizado na Finlândia 
mostrou que a média da perda hemática de mu-
lheres submetidas ao parto fórceps foi de 418 (DP 
248) ml, avaliada pela combinação de medida di-
reta do volume de sangue e técnica gravimétrica.(17) 
A perda foi similar a 405,6 ml que a avaliou pela 
técnica colorimétrica de diluição de hemoglobina. 
O estudo revela que a perda sanguínea em parto 
sem episiotomia foi menor em relação ao parto com 
episiotomia, com volumes de 196,5 ml e 327,0 ml, 
respectivamente.(18)

Em relação ao parto fórceps, o presente estu-
do identificou perda hemática significativamente 
maior comparada aos partos espontâneos com e 
sem episiotomia. Tal resultado corrobora com ou-
tros estudos.(16)

Em estudo realizado na Índia comparou a per-
da hemática entre partos espontâneos, com vácuo 
extrator (VE) e fórceps, utilizando a variação de he-
moglobina entre os períodos pré e pós-parto. A per-
da sanguínea média estimada nas mulheres subme-
tidas a vácuo extrator foi significativamente menor 
do que aquelas submetidas a parto fórceps (234 vs 
337 ml, p\0,05). No entanto, a queda média de he-
moglobina na admissão e um dia após o parto não 
foi estatisticamente diferente entre os dois grupos 
(VE 0,86 g% e fórceps 1,02 g%).(2)

Assim, os estudos citados anteriormente, ten-
dem a confirmar a evidência de que o parto espon-
tâneo com episiotomia e o parto fórceps provocam 
maior sangramento. Exceção a um estudo de pes-
quisadores americanos que revelou ser maior a per-
da hemática no parto fórceps comparada ao parto 

espontâneo, mas não encontrou diferença estatisti-
camente significativa.(19)

Estudo piloto randomizado com nulíparas a ter-
mo, feto único e cefálico comparou duas propostas 
de uso de episiotomia em mulheres submetidas a 
parto vaginal instrumental, que inclui os partos a 
vácuo e fórceps. Estas propostas referem-se ao uso 
da episiotomia rotineira, que é realizada em todos 
os partos, e a de uso restrito, realizada na iminência 
de laceração. Os autores observam que não houve 
associação entre a laceração do esfíncter anal e as 
propostas de uso da episiotomia em parto fórceps. 
No entanto, a pesquisa encontrou sensível aumento 
de hemorragia pós-parto, quando o uso de episio-
tomia foi rotineiro em parto fórceps (OR 1.75, IC 
95% 0.84–3.62).(20)

No presente estudo observou-se também que 
a presença de laceração foi frequente em parto 
espontâneo sem episiotomia e em parto fórceps, 
com diferença não significativa. A laceração de 
primeiro grau foi significativamente mais fre-
quente no grupo de parto espontâneo sem episio-
tomia. Os partos, espontâneo com episiotomia e 
fórceps, apresentaram maior incidência de lacera-
ção de segundo grau, não havendo diferença esta-
tística entre si. Estudo finlandês evidenciou que 
em primíparas, lacerações perineais e outros trau-
mas estão associados à episiotomia.(14) Também 
mostrou que lacerações perineais de primeiro e 
segundo graus e traumas vaginais, de pequenos 
lábios e de uretra têm maior incidência em partos 
sem episiotomia tanto em primíparas como em 
multíparas.

Questiona-se se o uso da episiotomia associada 
à laceração de segundo grau pode estar relaciona-
do à maior redução dos valores hematimétricos no 
pós-parto. Estudiosos verificaram redução do he-
matócrito em parto com laceração de segundo grau 
comparado ao parto com episiotomia mediana, e 
quanto mais extensa a laceração vaginal maior a re-
dução do hematócrito.(16)

Tendo em vista os efeitos do tipo de parto sobre 
a perda hemática e sobre a laceração perineal, fica 
evidente a importância da mensuração dessa per-
da. É essencial que os profissionais considerem os 
parâmetros hematimétricos das mulheres antes do 
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parto. Se os parâmetros de hemoglobina e hemató-
crito no período entre 26 a 28 semanas de gestação 
estiverem dentro da normalidade, sua mensuração 
poderá ser evitada na fase de internação para a assis-
tência ao parto.(21)

O estudo mostrou que na fase do retorno puer-
peral, os índices de hemoglobina e hematócrito 
aumentaram em relação aos valores da alta hospi-
talar, sem atingir a média dos valores da admissão. 
No retorno puerperal, esses índices foram signi-
ficativamente maiores no parto espontâneo sem 
episiotomia comparado ao parto com episiotomia.

Vale ressaltar que a avaliação da perda hemática 
é parte integrante da assistência ao parto, portanto é 
essencial que seja realizada. Essa avaliação é tão im-
portante quanto os demais procedimentos técnicos 
prestados na assistência à mulher.

Conclusão

A análise da hemorragia no parto vaginal através 
dos índices de eritrócitos e hematócrito evidenciou 
que há variação nos três tipos de parto vaginal estu-
dados, sendo a hemorragia maior no parto fórceps e 
menor no parto vaginal espontâneo. No puerpério, 
nos casos de partos fórceps estes índices mantive-
ram-se inferiores aos da internação.
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