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O Cuidado deve ser realizado como resgate do ser humano, 
como essência do ser... não pode ser prescritivo, não existem 

regras a seguir, nem manuais de cuidar ou ensinar a cuidar. O 
cuidado deve ser sentido, vivido. 

(Vera Regina Waldow. Cuidar: expressão humanizadora da 
Enfermagem. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 9-10.) 
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PREFÁCIO 

 

Prefaciar o livro “CUIDADOS EM SAÚDE NA PERSPECTIVA 

INTEGRAL: interfaces com o campo sócio-jurídico-educacional” 

proporciona-me uma grande emoção e alegria indescritível e impulsiona-

me a uma aproximação com os profissionais gabaritados e da 

responsabilidade social que nele discutem sobre as questões do cuidar 

humano inseridas nas áreas de saúde, social, jurídica e educacional.  

Esta obra foi organizada por Francidalma Soares Sousa Carvalho 

Filha, doutora em Saúde Pública pela Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), que é docente da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 

com experiência nas áreas assistencial, de docência e em pesquisas como 

enfermeira. Tem-se destacado não só nos Estados do Piauí e Maranhão e 

na Região Nordeste, mas nacionalmente com premiações por trabalhos 

científicos nos congressos de sua área profissional. 

É possível (re)conhecer as qualidades do ser humano e o fazer 

profissional dos seus autores, nos capítulos nele contidos, escritos por 

pesquisadores com compromisso e responsabilidade que fazem diferentes 

abordagens teóricas e metodológicas sobre o cuidado em saúde integral. 

Entre os temas aqui tratados, se destacam: abortamento; serviço social nos 

cuidados paliativos; infecção hospitalar; aleitamento materno; assistência à 

mulher no trabalho de parto e no parto, no climatério, nas doenças 

crônicas não transmissíveis e em saúde mental; pedagogia hospitalar ou 

domiciliar para crianças e adolescentes enfermos; indicadores 

antropométricos de riscos cardiovasculares e cuidado nutricional em 

adolescentes; tecnologias assistivas computacionais em alfabetização de 

crianças cegas; comportamento sedentário  e educação física em escolares; 

cuidado odontológico na atenção terciária; e, tutela do direito de nascer 

saudável. 

Constitui uma importante obra que trata sobre cuidados específicos 

e mostra a pertinência de uma produção conjunta por equipe 
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multiprofissional que habilmente coloca suas experiências e vivências a 

partir de sua prática profissional, faz reflexões críticas na produção de 

conhecimento e mostra a outros leitores a sua aplicabilidade no exercício 

profissional. Com capítulos inéditos, resulta, de forma particular, das 

inquietações de um grupo que se dedica ao tema “cuidados” e é um livro da 

maior relevância para quem se preocupa com a melhoria da assistência ao 

indivíduo, família e comunidade. Sua contribuição nos remete para a 

atenção à clientela num contexto que lhe é próprio visando a um cuidado 

competente e humanizado.  

Este livro propõe a autores e leitores direcionar um olhar para o 

cuidado com o ser humano, com sensibilidade e criatividade, em que o 

diálogo e a competência técnica de cada profissional são imprescindíveis 

pelas suas experiências de um saber vivido em seu cotidiano. Convido 

todos a mergulharem nesta obra que, espero, seja útil para estudantes, 

profissionais de saúde, das demais áreas e aos interessados na temática, no 

sentido de melhorar cada vez mais o cuidado a ser prestado à clientela.  

Enfim, meus cumprimentos aos autores e à organizadora desta tão 

importante obra pela qualidade da produção do conhecimento e da 

cientificidade das temáticas aqui apresentadas. Neste sentido, ela será um 

veículo socialmente prestigiado e de reconhecimento profissional e 

certamente será bem aproveitada pelos que a lerem.  

 

                                                            Teresina, 07 de março de 2019 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ABORTAMENTO: reflexões 

acerca da defesa do nascimento saudável 
 

Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha 

Elaine Ferreira do Nascimento 

Giorge Andre Lando 

Emília Assunção Carvalho Silva 

Joyce Driely Carvalho Silva 

 

A gravidez é um período de muito significado na vida da mulher e 

é permeada por valores e transformações que se constituem como ímpares, 

e experimentadas de formas diferentes pelas mulheres. É caracterizada por 

mudanças físicas e emocionais que determinam o acompanhamento pré-

natal, com a prioridade do acolhimento à mulher, a oferta de respostas e 

apoio aos sentimentos de medo, dúvidas, angústias, fantasias ou, 

simplesmente, a curiosidade de saber o que acontecerá com o seu corpo 

(SOUZA; ROECKER; MARCON, 2011).  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002b), com a 

finalidade de intensificar o acompanhamento adequado de gestantes 

instituiu o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN), cujo objetivo é desenvolver ações de promoção, prevenção e 

assistência à saúde de mulheres e recém-nascidos, reduzindo as altas taxas 

de morbimortalidade materna, perinatal e neonatal; melhorando o acesso, 

a cobertura e a qualidade do cuidado, além de diminuir e/ou evitar 

anomalias congênitas/malformações fetais e melhorar a assistência ao 

parto e puerpério, além de resguardar os direitos do nascituro ao 

nascimento saudável.  

Assim, garantir que os casais façam as escolhas adequadas quanto 

a quererem gestar e que, em caso afirmativo, este período ocorra de 

maneira adequada, é um desafio para as instituições de saúde, públicas e 
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privadas e deve ser um compromisso do sistema e profissionais de saúde e 

das esferas jurídicas competentes. Portanto, causar dano ao nascituro – 

aquele que está por nascer -, propositalmente ou não, ou mesmo não 

buscar os meios oportunos para livrá-lo de afecções ou doenças que lhe 

tirem o direito de nascer saudável e viver com dignidade, além do uso do 

abortamento, infringem uma série de direitos que devem ser dados ao ser 

humano desde a concepção até a senescência.  

Nesse interim, O Art. 7º, do Cap I, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990a), que trata do Direito à Vida e à Saúde, 

refere que a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 

de existência.   

Além disso, outras leis, também tratam de tais direitos, como a Lei 

dos Alimentos gravídicos (BRASIL, 2008), do Planejamento Familiar 

(BRASIL, 1996), além das Políticas de Atenção Integral em Genética 

Clínica (BRASIL, 2009) e de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Raras (BRASIL, 2014) e a própria Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

O abortamento, apensar de muito comum, discutido e fortemente 

presente, ainda é um grande e complexo desafio para os profissionais e 

serviços de saúde, sobretudo os trabalhadores de enfermagem, que mantém 

um cuidado próximo e íntimo na assistência em saúde da mulher e da 

criança. Tais conexões exigem desses profissionais uma atenção acurada e 

uma assistência individualizada, livre de julgamentos e, ao mesmo tempo, 

voltada para a defesa da vida e da saúde da mulher e do nascituro. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi discutir o cuidado e a defesa 

do nascimento saudável em casos de abortamento, a partir das concepções 

de profissionais de enfermagem atuantes em uma Maternidade pública.  
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Metodologia 

 

Trata-se de um estudo avaliativo, exploratório, com abordagem 

qualitativa. O cenário da pesquisa foi uma Maternidade pública situada no 

município de Caxias-MA, a qual tem área de 5.150,647 km², situado na 

região leste do estado do Maranhão, a 374 quilômetros da capital São Luís, 

e a 70 quilômetros da capital piauiense, Teresina. Apresenta uma 

população aproximada de 164.224 habitantes (IBGE, 2018).  

A referida maternidade foi escolhida por se tratar da maior oferta 

deste tipo de serviço da região, chegando a atender pacientes de 48 

municípios adjacentes, segundo dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNESNet, 2016).  

Os participantes da pesquisa constaram de 40 (quarenta) 

profissionais atuantes no Pré-parto e Centro Obstétrico do referido serviço, 

dos quais 15 (quinze) enfermeiros e 25 (vinte e cinco) Técnicos de 

Enfermagem. Ressalta-se que no local atuam 18 (dezoito) enfermeiros e 28 

(vinte e oito) técnicos de enfermagem, aos quais se pretendia dar ouvido a 

todos, mas somente esses aceitaram se pronunciar sobre a temática. 

A coleta de dados ocorreu no período de julho a dezembro de 

2015, por meio de uma entrevista semiestruturada, abordando quatro 

questões abertas e os participantes falaram livremente nas respostas, como 

se apresentará nos resultados.  

Após a realização das entrevistas aos profissionais de enfermagem 

acerca da assistência prestada às mulheres com suspeita ou confirmação de 

abortamento, as respostas foram submetidas à Análise de Conteúdo, 

proposta por Bardin (2011), que tem como propósito a compreensão do 

significado das falas dos sujeitos para além dos limites daquilo que é 

descrito. Dentre as técnicas de Análise de Conteúdo, optar-se-á pela 

Análise Temática, que busca os núcleos de sentido, os quais constituem a 
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comunicação e cuja expressão revela algo de importante para o objeto 

estudado. 

Assim, de posse do referido material, procedeu-se a categorização, 

inferência, descrição e interpretação minuciosa de todo o conteúdo, por 

meio da abordagem qualitativa. Para tanto, de acordo com Gomes (2010) 

após a leitura compreensiva das falas e dos textos, será feita a exploração 

dos mesmos, e, portanto, a análise propriamente dita, e, por fim, elaborou-

se uma síntese interpretativa por meio de uma redação que proporcione um 

diálogo do tema com objetivos, questões e pressupostos da pesquisa. 

Ressalta-se que para manter o sigilo e não se fazer a identificação 

de tais participantes, os mesmos serão apresentados no texto por meio da 

inicial referente à categoria profissional, seguida do número de ordem de 

aplicação do instrumento de pesquisa, tais como: Enfermeiro(a) (E1, 

E2...E15) e Técnico de Enfermagem (TE1, TE2, ...TE25).  

Quanto aos aspectos ético-legais, o projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética em pesquisa por meio do nº de CAAE 

42337014.3.0000.5554, tendo sido aprovado em 18 de julho de 2015. 

Ademais, assegura-se que nenhum dos sujeitos foi submetido ao 

instrumento de pesquisa ser ter resguardada a confidencialidade de sua 

identidade e sem ter assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

Resultados e Discussões 

 

O entendimento dos sujeitos acerca do abortamento, dos direitos 

do nascituro bem como das situações que atentam contra sua vida e saúde, 

além das responsabilidades dos serviços de saúde em assegurar um 

nascimento saudável foi discutido em quatro: 
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Categoria 1: Concepções dos profissionais de enfermagem acerca do 

Abortamento 

 

Na Categoria 1 serão discutidas as concepções dos profissionais de 

saúde atuantes no Pré-parto e Centro Obstétrico da Maternidade 

Carmosina Coutinho sobre o abortamento, como se verificam nas falas: 

 

É um processo traumático para a mulher, para o seu corpo e para a 

mente. Pode refletir na sua vida reprodutiva futura. (E1) 

É um assunto muito polêmico, hoje em dia avalio o caso para dizer se 

sou a favor ou contra. (E 5) 

Tenho opiniões diversas, primeiro porque acredito que todos têm direito 

de nascer, independentemente da situação de concepção e ao mesmo 

tempo, sei que a mulher tem direito ao próprio corpo. (E 7) 

É um crime, se a gravidez foi de livre e espontânea vontade. (E 8) 

É uma interrupção da vida. Se existem tantos métodos contraceptivos, 

por que não evitar a gravidez? (E 15) 

Sou contra, mais sei que as mulheres que realizam estão passando por 

um desequilíbrio emocional e precisa de atenção por parte da equipe de 

saúde. (TE 4) 

Sou contra, mas sei que as mulheres que provocam aborto estão com 

passando por algum tipo de desequilíbrio. E os profissionais precisam 

fornecer um cuidado total. (TE 7) 

Sou contra o aborto. Todos têm direito à vida. (TE9) 

Acho um absurdo, uma falta de caráter, de amor para com o seu próprio 

corpo e com o filho, porque hoje em dia só engravida quem quer, já que 

têm muitos métodos anticoncepcionais. (T12) 

O aborto é um crime. Tira a vida de alguém. Deveria ter punição. (T14) 

 
A análise destas falas permite perceber que a maioria dos 

interlocutores percebe o aborto como crime e um atentado à vida do 

concepto. Mas alguns relativizam, dependendo da situação vivenciada pela 

mulher, isto é, o que teria levado à gestante a provocar o abortamento. 
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Sobre isto, Soares (2003) refere que as representações dos 

profissionais de saúde sobre o abortamento transitam de uma concepção 

mais moralista/religiosa à promoção dos direitos e da autonomia das 

mulheres. Para a pesquisadora ficaram evidentes os desafios com os quais 

os profissionais se depararam ao trabalhar com o tema do aborto, mas as 

experiências de atendimento às mulheres têm possibilitado mudanças de 

valores e a ressignificação das práticas. 

Ao mesmo tempo em que a lei, a moral e a religião condenam a 

prática do aborto, com o fundamento de proteção à vida do nascituro, a 

sociedade vem se servindo, cada vez mais, do mencionado recurso. Não 

existe um total descaso ao crime de proibição do aborto, mas a prática 

ocorre de modo clandestino e as mulheres tentam evitar a condenação pelo 

crime, mas acabam recebendo punições até piores em razão dos 

procedimentos escusos utilizados para realizar o aborto. 

Luiz (2006) esclarece que de todas as gravidezes que ocorrem no 

mundo, 22% terminam em abortamento induzido, dos quais 50% são 

abortamentos inseguros, conceituados pela Organização Mundial da 

Saúde, em 1992, como um procedimento para terminar uma gravidez 

indesejada realizada por pessoas sem as devidas habilidades ou em 

ambientes sem os mínimos padrões médicos, ou ambos. O fato é que o 

abortamento perigoso representa, globalmente, quase 13% das mortes 

maternas, podendo essa taxa ser maior em países em desenvolvimento. 

Assim, os maiores índices se apresentam no Brasil e em outros 

países da América Latina, porque neles o aborto é considerado crime, e, na 

tentativa de burlar a lei penal, as mulheres fazem uso, sem a orientação de 

um especialista, de plantas medicinais ou medicamentos, bem como 

recorrem a clínicas clandestinas, onde os procedimentos são realizados em 

locais sem higiene e as mínimas condições de salubridade, e por pessoas 

sem os conhecimentos técnicos necessários.  

Portanto, são nos casos de configuração do aborto criminoso que o 

direito à vida do nascituro deve prevalecer, já que nas demais situações, o 
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direito à vida e à integridade da gestante, bem como de sua 

autodeterminação corporal, são assegurados. Isto se verifica quando a 

mulher começa a se desenvolver problemas de saúde por conta da 

gravidez, então se indica a interrupção da mesma, pois a vida e a saúde da 

mulher ficam colocadas em primeiro plano, mas se a sua higidez física e 

mental está preservada, a vida e a saúde do nascituro devem ser mantidas, 

inclusive em detrimento de sua autonomia. 

Ao estudar as percepções de mulheres que sofreram abortamento 

espontâneo, diante do cuidado profissional recebido, Bazotti, Stumm e 

Kirchner (2009), constataram que os sentimentos das mesmas se 

relacionavam com medo, nervosismo, tristeza, constrangimento e dor pela 

perda do filho. Mas também perceberam satisfação com o atendimento dos 

profissionais, configurados, segundo elas no apoio recebido, além da 

segurança demonstrada no atendimento, dentre outros.  

Cacique, Passini Júnior e Osis (2013), discutindo opiniões, 

conhecimentos e atitudes de profissionais da saúde sobre o aborto 

induzido, identificaram ampla aprovação dos casos permitidos por lei, mas 

larga rejeição da criminalização nas malformações fetais graves. A maioria 

das publicações relatou ter investigado profissionais de medicina ou de 

enfermagem, sendo poucos ou inexistentes dados sobre assistentes sociais e 

psicólogos. Não foram percebidos quaisquer instrumentos apresentando 

dados de validade e análise de confiabilidade.  

Quanto aos profissionais de enfermagem, Silva e Araújo (2010) 

averiguaram a construção de tais trabalhadores sobre o aborto e sua 

influência na assistência prestada e constataram que as concepções 

pessoais podem influenciar ou não na assistência a ser prestada à paciente, 

independente da causa que a levou a esse ato e perceberam uma 

contradição entre a posição sobre o aborto e a forma de assistir as 

mulheres. Para os pesquisadores, é necessário que os profissionais 

repensem suas ações laborais e que ofereçam um cuidado pautado no 

respeito, na igualdade, de acordo com os princípios holísticos que balizam 

a humanização. 
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Para Zeferino e Furegato (2013), no contexto do abortamento, 

sobretudo espontâneo, o aborto e a depressão podem ser considerados 

problemas de saúde que exigem ampla atenção e cuidado, sendo as 

intervenções de enfermagem muito relevantes no conjunto de ações, com 

vistas à instalação de uma assistência integral à mulher, pois o ato de 

cuidar envolve proximidade física e maior acesso ao corpo. Por isso, 

considerando que um grande contingente do pessoal atuante em 

maternidade é composto por profissionais de enfermagem, e estes, por 

mulheres, esperam-se um relacionamento empático no exercício 

assistencial. 

É importante refletir que independentemente dos princípios e 

convicções pessoais e/ou profissionais, a afeição, gentiliza e atenção 

devem prevalecer na assistência à mulher e o trabalhador deve aproveitar 

para dialogar com a mesma, enfatizando a magnitude da prevenção da 

gravidez indesejada e/ou não planejada, inclusive como forma de proteger 

sua vida e sua saúde. Neste sentido, a conversa franca e honesta representa 

muito na profilaxia de futuras gravidezes e na contenção de dano ao 

nascituro, que uma vez implantado no útero materno deve ter seus direitos 

assistidos, inclusive de nascer e viver com dignidade. 

 

Categoria 2: Início dos Direitos do ser humano 

 

Na categoria 2 será discutido o início dos direitos de uma pessoa, 

perpassando pela personalidade jurídica e os direitos do nascituro, como se 

constata nos recortes a seguir: 

 

A partir da comprovação da vitalidade. (E 5) 

Desde a concepção. (E 8)   

Desde a fecundação. (E 10) 

Desde o nascimento. (E 13) 

Desde que é gerado. (TE 3) 

No momento em que é concebida a pessoa passa a ter direitos. (TE 6) 

Todo ser humano tem direito em qualquer idade. (TE 11) 
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Desde quando nasce. (TE 17) 

Após o nascimento. (TE 18) 

Desde a geração. (TE 22) 

 

As opiniões dos participantes desta pesquisa acerca do início dos 

direitos da pessoa foram diversas, variando respostas que se assentam 

desde a fecundação, concepção, a partir do nascimento ou ainda, em 

qualquer idade. 

No Brasil, os direitos da personalidade estão inseridos no artigo 5º, 

portanto, assegurados pela Constituição (BRASIL, 1988) como direitos 

fundamentais, e dentre estes está o direito à vida, seguindo de outros como: 

liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Isso se deve porque ao fato 

de os demais direitos somente poderem ser exercidos em decorrência da 

efetividade do primeiro. Como se sabe, a explicação sobre o início da vida, 

encontra sua cerne em da saúde e apoiadas pela literatura jurídica, tais 

como: Teorias da Concepção, da Nidação, da Gastrulação e da Formação 

dos Rudimentos do Sistema Nervoso Central. 

No que se refere às teorias ora citadas, não existe ainda um 

entendimento pacificado a respeito. Ao mesmo tempo em que é 

extremamente importante definir o início da vida, porque a partir desta 

seria possível estabelecer com segurança os direitos fundamentais, também 

é sabido da complexidade demandada pelo tema. Cada uma das teorias se 

apresenta com fundamentos científicos que fogem à compreensão do 

Direito. Neste sentido, qualquer uma das teorias pode ser utilizada para 

definir o nascituro como pessoa humana e sujeito de direitos, inclusive a 

teoria da concepção, desde que o óvulo tenha sido fecundado pelo 

espermatozoide, naturalmente no útero, porque no caso de utilização de 

técnicas científicas de reprodução assistidas, a existência do nascituro 

somente irá ocorrer quando o embrião for inserido no útero materno 

(LANDO, 2014).  

Além disso, qualquer teoria que aponte para o início da vida deixa 

claro que o mesmo ocorre apenas após a implantação do embrião no útero 
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materno, como a Teoria Concepcionista e também, uma vez implantado, 

todos esses postulados teóricos admitem a humanidade do nascituro, e 

isso, por seguinte, lhe assegura o direito de nascer com vida e com saúde, 

e, depois destes, todos os demais direitos. 

O direito à vida demanda proteção contra atos atentatórios à 

subsistência biológica do indivíduo humano e, portanto, no Direito 

brasileiro, o homicídio, assim como o aborto, auxílio, induzimento ou 

instigação são criminalizados pelo Código Penal, sendo prevista na lei civil 

também a indenização específica para o dano-evento morte - art. 948 do 

Código Civil (BRASIL, 2002a), o qual compreende despesas de funeral, 

como também obrigação de prestar alimentos aos dependentes econômicos 

da vítima (PENTEADO, 2012).  

A partir do entendimento de que o nascituro goza da tutela do 

direito à vida e, consequentemente, é detentor do direito de nascer com 

vida, bem como de que os direitos da personalidade são projetados a partir 

do direito à vida, como o são todos os outros, acredita-se que o nascituro 

tem personalidade jurídica para aquisição de direitos personalíssimos e 

patrimoniais, embora ainda não tenha capacidade para exercê-los. O 

direito à vida, portanto, antecede o direito a nascer com vida e, para 

efetivar o segundo, deve ser tutelado o primeiro, com atos conservatórios, 

tanto no sentido de preservar quanto no sentido de repreender.  

Portanto, tal qual ocorreu com as respostas desse grupo de 

profissionais, é comum não existir uma uniformidade de entendimento 

quanto ao início dos direitos do ser humano, pois, tanto na área do Direito 

quanto da Saúde, alguns acreditam que desde a fecundação os mesmos já 

iniciariam, outros, apenas após o nascimento com vida.  O fato é que para 

estabelecer uma compreensão do problema, é preciso inseri-lo no contexto 

de um Estado Democrático de Direito, fundado no princípio da dignidade 

da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) e considerá-lo como norma de direito geral da 

personalidade, isto é, momento no qual o ser humano passa a ser ator 

jurídico e, portanto, pessoa. 
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Neste artigo, entende-se que é relevante estabelecer o momento no 

qual o ser humano passa a ser ator jurídico, ou seja, ter seus direitos da 

personalidade plenamente validados.  Sobre isto, Nunes e Oliveira (2007) 

referem que é possível afirmar que, quem é sujeito de determinado direito 

ou obrigação é o seu titular. Dessa maneira, titularidade consiste no 

vínculo existente entre o sujeito e determinado direito, portanto o liame 

que aproxima o sujeito de certa obrigação. 

Assim, após a fecundação, que consta da fusão dos gametas e 

então a concepção, e implantação do novo ser no útero materno, legitima-

se o marco do início do ciclo vital, e a partir daí, começa a constituição de 

uma nova individualidade biológica, que, perpassando pelo contínuo e 

gradual desenvolvimento, alcançará a ocasião do nascimento e gozará de 

todos os seus direitos. Para mais, apesar de não ser considerado ente 

personalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ao nascituro são 

assegurados numerosos direitos, como vida, integridade, reconhecimento 

da filiação, direito de receber alimentos, de ser adotado, representado por 

curador, entre outros, desde a concepção.  

 

Categoria 3: Situações que interferem no direito ao nascimento saudável 

 

A terceira categoria aborda o entendimento dos sujeitos quanto às 
situações que atentam contra o nascimento saudável, consoante às 

interlocuções a seguir:  

 

Pré-natal ausente ou incompleto. A gestante deixar de realizar os exames 

necessários. Realização de procedimentos desnecessários durante o 

parto. (E 2) 

Iniciar o pré-natal tardiamente. Uso de álcool, tabaco ou outras drogas 

durante a gestação. Deixar de realizar os exames laboratoriais. (E 6) 

A falta de Planejamento Familiar. A mulher deixar de buscar a 

assistência. A falta de conhecimento da mulher. (E 9) 
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A gestante ficar peregrinando para encontrar atendimento na 

maternidade no momento do parto. (E 11) 

Falta de conhecimento da gestante e da família. (E 12) 
Aborto. Violência contra a mulher. Falta de acesso ao pré-natal. 

Realização de cesarianas sem critérios. Desnutrição da gestante. (E 15)  

Falta de acompanhamento médico. (TE 13) 

Doenças como: descolamento de placenta, eclampsia, HIV. Uso de 

drogas. Situações financeiras. (TE 14) 

A falta de atendimento adequado da mulher. (TE 17) 

Falta de responsabilidade do governo com a saúde das mulheres. (TE 

21) 

 

Em se tratando das situações que atentam contra a vida e a saúde 

do nascituro, os profissionais citaram o abortamento, a violência contra a 

mulher, a falta de Planejamento Familiar e a não realização do pré-natal 

ou a sua incompletude. Também foram citadas as doenças perinatais, o 

uso de drogas e a falta de compromisso da família e dos profissionais e 

serviços de saúde para com gestante e o concepto.  

O nascituro – aquele que está por nascer, conforme já pontuado, 

mesmo nessa condição, possui vida intrauterina. Quanto a esse fato, não se 

levantam dúvidas, pois, de modo geral as teorias estabelecem fases da 

gestação para fixar o momento preciso em que a vida inicia, - mas todas, 

garantem que em determinada fase gestacional o nascituro terá vida.  

E por ter personalidade jurídica, o nascituro pode sofrer por danos 

em sua integridade psicofísica, inclusive podendo levar a prejuízo 

permanente ou até a morte, isto é, a extinção da sua personalidade. Sobre 

este assunto, Diniz (2008) ensina que se o nascituro não pode exercer seu 

direito de viver, em razão de sua morte, por exemplo, provocada por 

negligência médica, atropelamento ou acidente de trânsito sofrido pela 

mãe, ou qualquer outra situação que limite seus direitos à saúde e à vida. 

A autora faz referência ao direito à indenização, comentando a 

decisões do Tribunal do Rio de Janeiro de 13 de junho de 1995 e de 25 de 

maio de 1998. Observou-se que o falecimento do nascituro, decorrente de 

ato ilícito, implicou para os pais o direito de serem ressarcidos, cujo 
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posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, implicou em reparação 

por danos pessoais em favor dos pais. Nessa decisão, a morte do nascituro 

foi o dano sofrido pelos pais, tornando-os legitimados para receber a 

reparação.  

Conforme Silva (2006), por risco de desenvolvimento se 

compreende a colocação no mercado de consumo de produto que se 

apresentava seguro, ante o mais alto grau de conhecimento técnico e 

científico existente, mas com o decorrer do tempo e aquisição de novos 

conhecimentos, vem a ser descoberto que na verdade o mesmo apresentava 

risco para o consumidor.  

Nesse sentido, é claramente possível compreender que, havendo 

relação de consumo onde os danos foram provenientes de fato do produto 

nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 

1990b), embora que na época do lançamento do produto esse lhe 

transparecesse seguro, o mesmo apresentou defeito de segurança e causou 

danos, portanto o fornecedor deve ser responsabilizado. Quando o produto 

não é seguro (§ 1.º do artigo 12), porque não oferece a segurança que dele 

legitima e razoavelmente se espera, como ocorre na situação do risco de 

desenvolvimento, não se deve recepcioná-lo como um excludente da 

responsabilidade do fornecedor; pelo contrário, tal ocorrência deve ser 

considerada um fator para responsabilizar o fornecedor. 

O fato é que nem a mãe ou outro familiar/pessoa próxima, nem os 

profissionais, serviços ou gestores de saúde podem interferir no direito à 

vida e à saúde do nascituro, uma vez que estes são direitos fundamentais, 

tutelado pelo Estado e garantidos a todas as pessoas. Outrossim, quando os 

direitos da mulher e do nascituro e/ou neonato são violados, em razão da 

falta de atendimento ou da assistência inadequada pelo Sistema Único de 

Saúde ou privado, o Ministério Público e outros entes jurídicos têm 

legitimidade para exigir que a assistência seja prestada nos moldes 

estabelecidos pelos artigos 8.º da Lei n.º 8.069 (BRASIL, 1990c) e artigo 

3.º, parágrafo único, inciso III da Lei n.º 9.263 (BRASIL, 1996). Ainda, é 

possível afirmar que a falta de atendimento ou a assistência inadequada e o 
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dano à saúde do nascituro, pode acarretar em responsabilização civil do 

Estado, por ser o representante do serviço de saúde e dos profissionais 

atuantes. 

Portanto, qualquer condição que exponha o nascituro a risco 

precisa ser minimizada ou mesmo eliminada, seja pela realização 

inadequada do pré-natal, pela não efetivação da execução dos exames 

solicitados, o atendimento ausente, incompleto ou inoportuno, a falta de 

informações necessárias à genitora e à família, ou ainda, por falta de 

atenção dos profissionais de saúde e dos gestores para com a saúde da 

mulher e do concepto. 

Diante disto, urge a necessidade de os enfermeiros e demais 

profissionais atuantes tanto na Saúde da Família quanto na atenção 

secundária e terciária, sensibilizarem-se, na busca de melhorar a assistência 

à mulher durante o ciclo parto e nascimento, minimizando fatores que 

interferem no nascimento saudável, não se propondo somente em prestar 

os cuidados relacionados ao pré-natal em si, mas direcioná-los ao período 

pós-parto, que é fundamental para um puerpério saudável e para o 

desenvolvimento de vínculo com a mulher e sua família. 

 

Categoria 4: Participação dos Serviços de Saúde na garantia do 

nascimento saudável 

 

A Quarta Categoria discute sobre formas de assegurar que o 

concepto tenha um nascimento saudável, como se constata nos recortes 

dos interlocutores: 

 
Realizando capacitação dos profissionais. Disponibilizando um maior 

número de profissionais. Ampliando e melhorando os serviços de saúde. 

(E 2) 

Oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais, 
principalmente das Unidades Básicas de Saúde. Melhorar a 
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remuneração dos profissionais. Fazer busca ativa das gestantes. Oferecer 

transporte para a gestante no pré-natal e parto. (E9) 

Proporcionando um Pré-natal de qualidade e uma boa assistência 
durante o trabalho de parto, voltada pera as necessidades individuais da 

mulher. (E 10) 

Facilitar a marcação dos exames. (E 12) 

Contribuindo para facilitar o deslocamento das mulheres tanto dentro do 

próprio município, quanto vindas de outros municípios. (E 22) 

Construindo mais hospitais. Empregando mais médicos, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem. (TE 13) 

Profissionais humanos e comprometidos com a saúde das pessoas e 

mães responsáveis. (TE 16).  

 O sistema de saúde só funciona com ajuda da própria paciente. Então 

não tem como o sistema de saúde assegurar um nascimento saudável. 

(TE 18) 

O governo investindo verbas na melhoria das unidades de saúde e 

pagamento justo dos profissionais de saúde, para prestar uma boa 

assistência. (TE 20) 

 

Conforme se pode observar, a garantia do nascimento saudável 

perpassa por ações individuais da gestante e da família, bem como ações 

dos profissionais e dos gestores em saúde. Assim, incluem a realização 

adequada do Pré-natal e dos exames necessários, além da humanização da 

assistência e investimentos na capacitação profissional e melhoria dos 

serviços de saúde. E ainda um interlocutor afirmou que não existem meios 

para se garantir um nascimento saudável. 

De acordo com Sarlet (2001), a dignidade da pessoa humana é o 

princípio maior firmado na Constituição de 1988, sendo entendido como 

uma qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem à pessoa, tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 
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A custódia da inatingibilidade corporal da mulher está 

documentada por meio de leis e portarias, bem como de políticas públicas 

de saúde, com vistas a oferecer condições de decisão ao próprio corpo e 

impedir as mais variadas formas de violência. Por esta razão, é inaceitável 

remover da gestante o seu direito a um ciclo gravídico-puerperal saudável e 

o nascimento de seu filho dentro de parâmetros de tipicidade e envolto em 

conjunturas ideais de viver dignamente em sociedade, apresentando as 

mesmas condições de acesso a todos os direitos, inclusive de ter a profissão 

que escolher ou outras necessidades individuais fundamentais.  

Assim, garantir um nascimento saudável ao nascituro requer um 

conjunto de ações que envolvem a proteção da sua vida por parte de sua 

genitora e da família, dos serviços de saúde e do poder público. Nestes 

termos, assegurar a realização do Pré-natal, bem como dos exames 

necessários, oportunizar o acesso a profissionais qualificados e 

preocupados com a saúde da mulher e da criança; intensificar a realização 

de ações de educação em saúde com vistas a empoderar a mulher gestante 

na busca por uma gravidez saudável e ainda, a participação efetiva de 

gestores de saúde na promoção e efetivação de Políticas Públicas que 

proporcionem o desenvolvimento saudável da gravidez, com base nos 

princípios da integralidade e equidade do cuidado. 

É essencial trabalhar a prevenção em saúde, seja pela adoção de 

palestras e atividades educativas nas unidades de saúde de baixa, média e 

alta complexidade, por parte dos profissionais de saúde, ou mesmo 

desenvolvendo atividades na comunidade, principalmente por meio de 

visitas domiciliares, com vistas a resguardar a saúde materno-fetal-neonatal 

e assegurando a participação efetiva das famílias no manejo da gestação, 

parto e nascimento, por intermédio da adoção de ações oriundas da Saúde 

Sexual e Reprodutiva (BRASIL, 2005). Ou ainda, através de parcerias com 

os setores social, educação, justiça e segurança pública, com o objetivo de 

assegurar efetivação dos direitos da mulher e do nascituro, sobretudo deste 

último, que ainda não tem plenos poderes de se defender de quaisquer 

formas de atentado.  
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Para contribuir com estas discussões, Gomes (2014) refere que 

apesar da manutenção do cenário desafiador na atenção em saúde 

materno-infantil no Brasil, alguns fatores de mudança podem ser 

identificados, demonstrando maior responsabilidade para com a vida e a 

saúde da mulher e do nascituro: a expansão da formação da enfermagem 

obstétrica, disponibilizando mais profissionais habilitadas para atenção ao 

parto de risco habitual; aumento de estudos acerca da inadequação do 

cuidado prestado e sobre a violência institucional; experiências de 

implementação de boas práticas perinatais; ênfase das ações do governo 

federal em maternidades prioritárias no Norte e Nordeste; consolidação da 

Política Nacional de Humanização; valorização da prática obstétrica 

baseada em evidências; e, ainda, a participação e o controle social efetivos, 

inclusive por parte das mulheres que vivenciaram experiências desgastantes 

nas maternidades. 

Ainda sobre a temática, Bittencourt et al. (2014) assinalam para a 

importância da organização estrutural das maternidades no Brasil, com 

vistas a se alcançar o bom funcionamento e o atendimento oportuno e 

adequado durante o trabalho de parto e parto, evidenciando em sua 

pesquisa diferenças na qualificação e na disponibilidade de equipamentos e 

insumos, no qual as regiões Norte/Nordeste e Centro-oeste apresentaram 

os maiores problemas. Desta maneira, os resultados destacam desigualdade 

geográfica na oferta de serviços hospitalares do SUS, sendo ainda mais 

acentuada entre os hospitais de maior complexidade, e indicam vazios 

assistenciais que impõem deslocamento geográfico para a internação para 

o parto, em um contexto de baixo suporte à assistência à gestante e ao 

concepto, aumentando a probabilidade de mortalidade ao binômio 

mãe/filho. 

Os serviços de saúde precisam oferecer as condições necessárias 

para que o casal realize o planejamento familiar, e, caso decida pela 

gravidez, a mulher tenha acesso às consultas e demais insumos necessários 

à realização do Pré-natal, que deve ser ofertado o mais próximo possível de 

sua residência, às orientações apropriadas, por profissionais capacitados e 
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comprometidos, não apenas em melhorar índices de cobertura, mas 

também com a qualidade da atenção prestada, visando alcançar a 

integralidade do cuidado, com base em uma assistência resolutiva e 

competente. 

Neste sentido, os trabalhadores atuantes em maternidades, 

sobretudo os enfermeiros, tanto por ser o maior contingente profissional, 

quanto porque tem o cuidado como cerne de sua formação, precisam 

atentar para o protagonismo da mulher gestante e de seu concepto, durante 

todo o ciclo gravídico puerperal, assegurando a forma mais digna de parir e 

de nascer, visando alcançar um nascimento saudável e livre de 

adversidades, tal qual é assegurado pela Constituição Federal (BRASIL, 

1988), pela Lei n. 8.080 (BRASIL, 1990a) e por outros dispositivos 

essenciais à saúde da gestante/puérpera e do nascituro/neonato. 

Para Narchi, Cruz e Gonçalves (2013), apesar dos avanços, a 

assistência ao parto hospitalar continua ocorrendo de modo inadequado, 

buscando-se, constantemente, correções do processo por meio da 

medicalização e do uso de intervenções que provocam consequências 

negativas sobre a saúde de mulheres e conceptos. Por isso, recomendam 

mudanças por meio da qualidade da assistência voltada às necessidades 

das mulheres; construção de um ambiente acolhedor e favorável; garantia 

de participação à mulher, exercendo sua autonomia de forma 

compartilhada; respeito à fisiologia do processo; e, finalmente, 

capacitação, reconhecimento e soberania dos profissionais. Consideram 

também fundamental que haja inserção de maior número de Obstetrizes e 

Enfermeiras Obstetras aptas a exercer as competências essenciais em 

obstetrícia, isto é, capacitadas para o manejo adequado das situações 

obstétricas, de risco ou não. 
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Considerações Finais 

 

O Direito à vida faz parte do conjunto de direitos fundamentais. 

Entretanto, para que este direito não seja violado, é necessário um 

conjunto articulado de ações de âmbito individual e coletivo, 

contemplando a família, os serviços de saúde e o sistema jurídico. Neste 

sentido, o nascituro – aquele que está por nascer – deve ser considerado 

pessoa, e como tal, dotada de capacidade de direitos e deveres, mesmo não 

os podendo exercê-los por inexistência de capacidade de exercício.  

Assim, os resultados desta pesquisa foram organizados em quatro 

categorias: concepções dos profissionais de enfermagem sobre o 

abortamento; início dos direitos da pessoa; situações que atentam contra o 

nascimento saudável; e, como garantir o nascimento saudável. 

A análise das interlocuções permitiu perceber que a maioria dos 

sujeitos compreende o aborto como crime e um atentado à vida do 

concepto. Além disso, as opiniões dos participantes da pesquisa acerca do 

início dos direitos da pessoa foram diversas, desde a fecundação, 

concepção, a partir do nascimento ou ainda, em qualquer idade.  

Em se tratando das situações que atentam contra a vida e a saúde 

do concepto, os profissionais citaram o abortamento, a violência contra a 

mulher, a falta de Planejamento Familiar e da realização do pré-natal ou a 

sua incompletude. Também foram citadas as doenças perinatais, o uso de 

drogas e a falta de compromisso da família e dos profissionais e serviços de 

saúde. Em relação às ações para garantir um nascimento saudável, foram 

citadas a realização adequada do Pré-natal e dos exames necessários, além 

da humanização da assistência e investimentos na capacitação profissional 

e melhoria dos serviços de saúde. 

Para mais, indica-se o fortalecimento da Saúde Sexual e 

Reprodutiva, com ênfase no Planejamento familiar, com vistas à 

empoderar os casais na escolha de quantos filhos pretendem ter, além de 

sensibilidade e cautela dos profissionais de enfermagem na orientação das 
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mulheres acerca da autodeterminação corporal e de seus limites, quando 

em estado gravídico. 

É conveniente ressaltar que os profissionais de enfermagem, que 

têm a educação em saúde como cerne de sua atuação, precisam instituir de 

forma responsável um programa contínuo de prevenção à prática do 

abortamento provocado, por meio de orientações coerentes sobre as 

possibilidades reais de evitar gravidezes não planejadas e/ou não 

desejadas, baseando-se no acolhimento e na integralidade do cuidado, nos 

conhecimentos em saúde sexual e reprodutiva e abordando os direitos à 

vida e à saúde do nascituro.  
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SERVIÇO SOCIAL NOS CUIDADOS PALIATIVOS: a trajetória social 
do cuidado 

 

Elaine Ferreira do Nascimento 

Liana Maria Ibiapina do Monte 

 

Refletir sobre a presença dos assistentes sociais na equipe de 

cuidados paliativos não é tratar da dimensão interventiva dos assistentes 

sociais com quem está morrendo e sim, elucubrar como a inserção dos 

assistentes sociais interfere em processos que a vida social se materializa. 

Então de certa forma ou de todas as formas estamos falando de dimensões 

de cuidado em relação a vida de alguém e como podemos viabilizar os 

direitos sociais para essas pessoas, produzindo um certo conforto que vá 

gerar qualidade de vida.  

Dessa forma, se faz necessário apontar que a intervenção dos 

assistentes sociais na saúde envolve compreender a organização do SUS, 

dos processos de trabalho na saúde e como se dá a contribuição do serviço 

social voltado para os cuidados paliativos. Ou seja, a doença é um 

elemento inerente dos processos de viver, no entanto ao acometer o sujeito 

ela impacta no seu entorno atingindo além do próprio doente a sua família 

que irá se envolver nos cuidados de uma forma geral e também poderá 

buscar os seus direitos. Aqui é o momento em que a presença do assistente 

social é fundamental numa equipe de cuidados paliativos. 

Assim, esse texto tem por objetivo problematizar a importância da 

prática do assistente social na equipe de cuidados paliativos, buscando 

adensar a discussão para uma área tão importante e ainda pouco 

investigada. 
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Metodologia 

 

Há inúmeros caminhos para refletir-se sobre a produção de um 

conhecimento de uma área. Neste estudo, a opção foi por uma revisão 

bibliográfica sistemática, realizada a partir de uma abordagem de pesquisa 

qualitativa. Em termos de tipo de fonte de pesquisa, trabalhou-se com 

artigo científico publicado em periódicos da área do serviço social. Essa 

modalidade de produção, além de ser comumente a mais valorizada no 

conjunto da produção bibliográfica, é a mais facilmente acessada.  

O acesso aos artigos foi através da biblioteca virtual em Saúde 

Scielo (http//www.scielo.org), além de ter como referência os parâmetros 

e atribuições dos assistentes sociais na saúde. Foi utilizado também como 

recurso de identificação dos principais periódicos, o sistema de qualificação 

da Capes.  

Considerar apenas essa seção consiste num limite do estudo, uma 

vez que artigos pertencentes a periódicos que integram outras seções da 

referida biblioteca eletrônica poderiam também contribuir para a discussão 

da produção do conhecimento sobre a temática atuação dos assistentes 

sociais nos cuidados paliativos. No entanto, em princípio, no interior 

desses artigos, necessariamente, poderia não haver uma discussão voltada 

para a temática, uma vez que não integram a seção específica dessa área. 

A análise qualitativa dos conteúdos dos artigos foi realizada a 

partir de uma adaptação da técnica de análise de conteúdo, modalidade 

temática, descrita por Bardin (2011). Para essa autora, o tema é uma 

unidade de significação que se liberta do texto analisado e pode ser 

traduzido por um resumo, por uma frase ou por uma palavra. Ainda para a 

autora, para chegar-se ao tema, faz-se necessário descobrir os “núcleos de 

sentido” que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de 

aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido. 
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Na análise temática de Bardin (2011), o núcleo de sentido e tema 

integram um mesmo processo analítico, sendo o primeiro o ponto de 

partida para estabelecer-se o segundo. Nesta revisão bibliográfica, o tema 

está sendo entendido como uma categoria mais ampla que pode abranger 

mais de um núcleo de sentido. 

Na análise dos artigos, caminhou-se da identificação das ideias 

centrais dos artigos, passando pela interpretação dos sentidos dessas ideias 

e pelo agrupamento das mesmas em categorias empíricas ou núcleos de 

sentido, chegando-se a descrição de temas, como classificações mais 

amplas. 

A partir das ideias centrais dos artigos e do agrupamento dessas 

ideias em torno de núcleos de sentido, chegou-se a três temas que podem 

sintetizar a produção estudada: serviço social e saúde; cuidados paliativos e 

saúde e atuação profissional dos assistentes sociais na equipe de cuidados 

paliativos. Tais temas, embora possam ser entendidos como classificações 

que estruturam a discussão, necessariamente, não seguem o princípio de 

exclusão mútua. Eles são apenas prismas da discussão dos sentidos 

atribuídos às ideias que, em determinados momentos, podem superpor-se. 

 

Serviço Social e Saúde 

 

No Brasil, a busca pela ampliação e garantia dos direitos relativos 

aos serviços e ações de saúde é um movimento contínuo e que vem se 

fortalecendo desde a Constituição Federal e a implantação do Sistema 

Único de Saúde, em 1988. A partir dessa época, uma série de exigências 

vem se colocando aos setores da comunidade científica e profissional que 

se dedicam às questões relacionadas com a saúde. Uma delas diz respeito à 

forma de abordar as questões relativas à saúde, a qual deve levar em conta 

não somente os aspectos físicos dos indivíduos, mas também os fatores 

socioeconômicos, culturais e ambientais que influenciam e determinam as 
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condições de vida e saúde dos mesmos. Saúde não significa apenas a 

ausência de doença.  

Nogueira e Mioto (2006), citando Cecílio, afirmam que os fatores 

que determinam a saúde podem ser divididos em quatro conjuntos, a 

seguir explicados: O primeiro são as boas condições de vida, entendendo-se 

que o modo como se vive se traduz em diferentes necessidades. O segundo 

diz respeito ao acesso às grandes tecnologias que melhoram ou prolongam 

a vida. É importante destacar que, nesse caso, o valor do uso de cada 

tecnologia é determinado pela necessidade de cada pessoa, em cada 

momento. O terceiro bloco refere-se à criação de vínculos efetivos entre 

usuários e o profissional ou equipe dos sistemas de saúdes. Vínculos devem 

ser entendidos, nesse contexto, como uma relação contínua, pessoal e 

calorosa. 

Por fim, as necessidades de saúde estão ligadas também aos graus 

de crescente autonomia que cada pessoa tem no seu modo de conduzir a 

vida, o que vai além da informação e da educação. Nesse contexto, 

Nogueira e Mioto (2006) ressaltam que não é possível compreender ou 

definir as necessidades de saúde sem levar em conta que elas são 

produzidas nas relações sociais que se estabelecem dentro de um ambiente 

físico, social e cultural. Nessa perspectiva, instituem-se as ações dos 

assistentes sociais, as quais devem estar voltadas para a promoção da 

qualidade de vida tanto em situações em que a saúde prevalece como 

naquelas em que os processos de doença se instalam. 

Como profissão, historicamente o Serviço Social tem sua atenção 

voltada para a compreensão da questão social. Em sua trajetória, os 

profissionais da área têm participado e trabalhado no debate das 

alternativas de enfrentamento de tais questões, buscando, no âmbito da 

saúde, atuar de acordo tanto com os princípios discutidos e preconizados 

pelos defensores da reforma sanitária como pelos dispostos no Código de 

Ética que rege a profissão.  
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Neste sentido, Nogueira e Mioto (2006) ressaltam o seguinte: 

Como se vê, a definição de necessidades de saúde ultrapassa o nível de 

acesso a serviços e tratamentos médicos, levando em conta as 

transformações societárias vividas ao longo do século XX e já no XXI, com 

a emergência do consumismo exacerbado, a ampliação da miséria e da 

degradação social e das perversas formas de inserção de parcelas da 

população no mundo do trabalho. Mais que isso, envolve aspectos éticos 

relacionados ao direito à vida e a saúde, direitos e deveres. Nesse sentido, é 

necessário apreender a saúde como produto e parte do estilo de vida e das 

condições de existência, sendo que a situação saúde/doença é uma 

representação da inserção humana na sociedade. 

É importante destacar também que a área da saúde tem, 

historicamente, concentrado um grande número de assistentes sociais De 

acordo com Bravo et al. (2007), a partir dos anos 1990, com a 

implementação da gestão descentralizada da saúde, há uma ampliação da 

contratação de profissionais do Serviço Social na área. Nesse período, a 

demanda por esse profissional aumenta em decorrência da utilidade do 

mesmo para o atendimento das questões cotidianas envolvendo situações 

relacionadas com a saúde dos indivíduos. Neste sentido, Costa (2000), 

citando Netto, afirma que: Um mercado não se estrutura para o agente 

profissional mediante as transformações ocorrentes no interior do seu 

referencial ou no marco de sua prática, antes, estas transformações 

expressam exatamente a estruturação do mercado de trabalho, posto que 

uma profissão não se constitua para criar um dado espaço na rede sócio-

ocupacional, mas é a existência deste espaço que leva à constituição 

profissional. 

O mercado de trabalho dos assistentes sociais na área de saúde 

vem crescendo. Especificamente nos hospitais, esses profissionais são 

requisitados para o desenvolvimento de diversas atividades, dentre as quais 

Costa (2000) destaca as seguintes: Em geral o assistente social é 

responsável pela sensibilização e mobilização dos usuários nas situações 

relativas à captação de sangue, realização de exames complexos, 
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tratamento fora do domicílio, necropsias, superação de preconceitos/tabus 

em relação ao tratamento da doença etc. Além destas, são de 

responsabilidade do assistente social as comunicações em geral.  

No caso dos hospitais, essas comunicações referem-se a altas, 

óbitos e/ou estados de saúde do “paciente”, nos centros de saúde e 

ambulatórios especializados, o assistente social concentra-se nas 

comunicações sobre resultados de exames, particularmente aqueles que 

indicam sério comprometimento do estado de saúde, ou doenças 

transmissíveis, como é o caso da Aids, ou, ainda, de doenças crônico-

degenerativas, como é o caso das neoplasias, leucemias, etc. (BRAVO, 

2000). 

No caso dos hospitais é que as ações mais complexas serão 

demandadas aos assistentes sociais. Portanto, como profissionais de saúde 

aos assistentes sociais, por conta de sua formação privilegiada que se volta 

exclusivamente para a saúde, fica a incumbência de produzir estratégias 

que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços que efetivem o 

direito social à saúde por parte dos usuários, ou seja, exercitar a efetivação 

plena do Sistema Único de Saúde (BRAVO et al., 2007). O assistente social 

deve, ainda, mostrar-se disponível ao paciente e aos seus familiares, 

buscando conhecer suas reais necessidades e procurando assegurar os 

direitos e benefícios dos mesmos. Para Nogueira e Mioto (2006) seria a 

implementação da integralidade compreendendo distintas práticas 

profissionais interdisciplinares que se articulam no campo da promoção da 

saúde, através de diferentes serviços e instituições. 

Nesse cenário, é possível argumentar que não cabe somente ao 

assistente social integrar as equipes que tratam de pacientes terminais, mas 

também se preparar para a realização deste trabalho que é permeado por 

inúmeros desafios. Um dos primeiros a ser enfrentado pelos profissionais 

que ingressam nessa seara está na bagagem de conhecimentos adquiridos 

durante a vida acadêmica. É fato que, ao longo do curso, poucos são os 

espaços que permitem que o estudante se torne preparado para tratar das 

questões relacionadas às doenças terminais e à morte. Apesar desta lacuna, 
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é possível dizer que, de maneira geral, a formação dada aos alunos permite 

que os mesmos desenvolvam uma capacidade de escuta e de entendimento 

de questões objetivas e subjetivas envolvidas nas situações que atendem. 

Este fato abre possibilidades para que o assistente social seja um 

profissional participativo e criativo e que pode construir propostas para 

atender às necessidades dos indivíduos com algum tipo de demanda na 

saúde. 

 

Cuidados Paliativos e Saúde 

 

Cuidados paliativos é uma expressão utilizada para designar a ação 

de uma equipe multiprofissional à pacientes fora de possibilidades 

terapêuticas de cura. A palavra paliativa é originada do latim pal.liun que 

significa manto, proteção, ou seja, proteger aqueles em que a medicina 

curativa já não apresenta nenhum efeito.  

Os cuidados paliativos no Brasil têm registro recente, foi iniciado 

na década de 1980. Conforme Peixoto (2004) o primeiro serviço de 

cuidados paliativos no Brasil surgiu no Rio Grande do Sul em 1983, 

seguidos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1986, e logo 

após em Santa Catarina e Paraná. Um dos serviços que merece destaque é 

o Instituto Nacional do Câncer – INCA, do Ministério da Saúde, que 

inaugurou em 1998 o hospital Unidade IV, exclusivamente dedicado aos 

Cuidados Paliativos. 

No entanto, os Cuidados Paliativos foram definidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1990, e redefinidos em 2002, 

como sendo uma abordagem que aprimora a qualidade de vida, dos 

pacientes e famílias que enfrentam problemas associados com doenças, 

através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação 

precoce, avaliação correta e tratamento da dor, e outros problemas de 

ordem física, psicossocial e espiritual (ANCP, 2009). 
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Seus princípios incluem: reafirmar a importância da vida, 

considerando a morte como um processo natural; estabelecer um cuidado 

que não acelere a chegada da morte, nem a prolongue com medidas 

desproporcionais (obstinação terapêutica); propiciar alívio da dor e de 

outros sintomas penosos; integrar os aspectos psicológicos e espirituais na 

estratégia do cuidado; oferecer um sistema de apoio à família para que ela 

possa enfrentar a doença do paciente e sobreviver ao período de luto 

(PEIXOTO, 2004) 

Os cuidados paliativos pressupõem a ação de uma equipe 

multiprofissional, já que a proposta consiste em cuidar do indivíduo em 

todos os aspectos: físico, mental, espiritual e social. O doente em estado 

terminal deve ser assistido integralmente, e isto requer complementação de 

saberes, partilha de responsabilidades, onde demandas diferenciadas se 

resolvem em conjunto.  

A compreensão multideterminada do adoecimento proporciona à 

equipe uma atuação ampla e diversificada que se dá através da observação, 

análise, orientação, visando identificar os aspectos positivos e negativos, 

relevantes para a evolução de cada caso (JUVER; RIBA, 2009). Além 

disso, os saberes são inacabados, limitados, sempre precisando ser 

complementados. O paciente não é só biológico ou social, ele é também 

espiritual, psicológico, devendo ser cuidado em todas as esferas, e quando 

uma funciona mal, todas as outras são afetadas. 

 

A Atuação do Assistente Social na Equipe de Cuidados Paliativos 

 

Antes de falarmos sobre a atuação dos assistentes sociais na equipe 

de cuidados paliativos é necessário destacar o que se compreende por 

prática profissional.  O assistente social atua no campo das necessidades 

sociais, que se transformaram, ao longo da história, em dimensões da 

questão social, tais como se manifestaram na sociedade capitalista, como 

expressões das desigualdades econômicas, políticas, culturais e sociais. De 
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acordo com Iamamoto (2005), a natureza do trabalho do assistente social é 

marcada pela sua inserção nas instituições prestadoras de serviços sociais, 

vinculados às políticas sociais, onde se volta à regulação das relações 

sociais e não diretamente à produção material. Assim, toda atuação do 

assistente social se volta para viabilizar os direitos sociais da clientela que 

demanda a sua intervenção seja em qualquer espaço sócio-ocupacional que 

ele esteja inserido.  

Nesse sentido, o processo de trabalho do assistente social constrói 

as condições necessárias ao processo de reprodução social, uma vez que 

incide sobre as condições de vida dos trabalhadores (através de bens e 

serviços complementares à sua sobrevivência); produz efeitos ideológicos 

que reforçam ou não a aceitação das condições de compra e venda da força 

de trabalho e atende às necessidades de normatização e controle dos 

comportamentos sociais. Ao longo de sua história, o Serviço Social tem 

conseguido forjar um conjunto de procedimentos de registro e avaliação de 

suas atividades, desde relatos de suas abordagens individuais ou grupais até 

reuniões de equipe, ocupando-se de produzir informações e organizar 

processos em que a sua prática pudesse ser objeto de reflexão.  

Toda intervenção prática profissional dos assistentes sociais 

pressupõe que seja orientada por aspectos éticos. Desta feita, podemos falar 

da ética profissional como espaço de reflexão teórica sobre os fundamentos 

da moralidade e como resposta consciente de uma categoria profissional às 

implicações ético-políticas de sua intervenção. Logo, a ética profissional 

não se restringe a normatizações morais, às determinações de direitos e 

deveres, mas abarca escolhas teóricas, ideológicas e políticas de uma 

categoria profissional.  

A ética concede às profissões, sobretudo ao Serviço Social, um 

caminho orientador para a intervenção profissional, sob determinada ótica 

e em consonância com determinados valores. Aponta uma direção social e 

política, visto que não há valores éticos de neutralidade, não comporta 

omissões, tem um posicionamento de valor, uma direção social bem 

definida em prol da liberdade do ser social e da equidade social. Portanto, 
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cabe ao profissional ter posicionamento político frente às questões que 

aparecem na realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção 

social da sua prática, o que implica em assumir valores ético-morais que 

sustentam o seu fazer profissional. 

A orientação dessa ética profissional possibilitou ao Serviço Social 

a elaboração oficial de um código de ética, a qual ganhou respaldo jurídico 

e institucional, que serviu para regulamentar a profissão no seu aspecto 

normativo e jurídico. Ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas 

referendadas pela respectiva categoria profissional e pela sociedade, o 

Código de Ética Profissional de 1993 procura fomentar a autorreflexão 

exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-

lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas consequências no exercício 

profissional. A missão primordial de um código de ética profissional não é 

de normatizar a natureza técnica do trabalho, e, sim, a de assegurar, dentro 

de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um 

padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela 

categoria. 

Para o Serviço Social o Código de Ética Profissional (BRASIL, 

1993) enfatiza o compromisso ético-político da categoria, que se norteiam 

por princípios básicos, tais como: a liberdade como valor central, a defesa 

dos diretos humanos, a recusa ao autoritarismo e ao preconceito, e o 

reconhecimento do pluralismo; sempre regidos pelo compromisso e 

competência de suas atuações, continuamente aprimoradas, o que devem 

resultar no melhoramento e defesa da qualidade dos serviços prestados. 

O compromisso da atuação profissional se dá na perspectiva de 

efetivar o exercício da democracia e da cidadania, condição indissociável 

da ampliação progressiva da esfera pública. Contudo, o cotidiano cria 

armadilhas às quais o assistente social deve estar atento. O profissional 

trabalha com situações singulares, isto é, situações que, a princípio, podem 

parecer exclusivas daquele usuário e que, ao ampliar a lente profissional, 

visualiza este sujeito essencialmente social, parte de uma sociedade e de 

sua totalidade. O exercício da mediação entre a singularidade e a 
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universalidade perpassa os atendimentos, tendo rebatimento na falta de 

acesso do trabalhador a política pública de saúde ou mesmo em processos 

de adoecimento crônicos degenerativos e sem possibilidades de cura, ou 

seja, o sujeito que está morrendo. 

Essa reflexão apresentada se volta para o campo da prática 

profissional do assistente social, ou seja, não há uma receita de bolo, no 

entanto para superar as possíveis armadilhas do senso comum, que muitas 

vezes mascaram as reais causas e determinações dos fenômenos sociais, é 

preciso transitar entre a singularidade e a universalidade, o que possibilita 

apreender as particularidades de uma determinada situação, em que se 

refratam interesses sociais distintos. Este exercício pressupõe conhecimento 

teórico das relações sociais fundamentais de uma determinada sociedade, e 

como elas se organizam naquele determinado momento histórico. 

Quando voltamos para nos debruçarmos acerca do processo de 

trabalho do assistente social podemos destacar que este desempenha dois 

papéis importantes em cuidados paliativos: o primeiro é o de informar a 

equipe, quem é o doente do ponto de vista biográfico: onde ele vive, em 

que condições o doente se encontra para receber o atendimento da equipe, 

que, com as informações dos demais profissionais poderá ser planejado 

como vai ser o tratamento deste. O segundo papel consiste no elo que este 

profissional faz entre o usuário-família e a equipe (SANTOS, 2006). 

O acolhimento e a escuta são características do trabalho do 

assistente social em qualquer instituição que ele esteja vinculado sejam elas 

de natureza pública, privada ou aquelas chamadas de terceiro setor, que 

quando se depara com paciente em processo de morte, deve saber colher as 

informações no tempo certo, dar voz ao indivíduo e seus familiares, 

deixando-os extravasar suas tristezas e insatisfações com o problema. 

Conhecer a situação socioeconômica do paciente, os serviços disponíveis, 

as redes de suporte e canais para atender a demanda dos usuários, são 

outras atribuições do assistente social. 
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A intervenção do assistente social se dá junto às demandas 

familiares de ordem prática que exigem providências, orientações e 

encaminhamentos, a fim de contribuir para a organização da família frente 

ao momento da morte. Neste contexto, assistente social atua no sentido de 

auxiliar o doente e/o familiar a lidar com questões de ordem financeira, 

familiar e social, às vezes fortalecendo e/ou retomando vínculos familiares. 

Assim, a atuação dos assistentes sociais na equipe de cuidados 

paliativos contribui para o fortalecimento das relações entre os usuários em 

situação de adoecimento crônico sem perspectiva de cura e seus familiares 

formais ou informais, providenciam os recursos necessários aos cuidados 

básicos dos indivíduos para que os mesmos tenham o máximo de conforto 

e qualidade de vida enquanto estiverem vivos. 

Contudo, o profissional precisa ter maturidade para optar pelo 

melhor momento de tomar providencias, pois isso pode ser muito 

problemático nos casos em que a família não está preparada para o 

enfrentamento da morte, muitas vezes voltando-se contra a equipe que 

assiste o doente. Dar suporte para família lidar com a proximidade da 

morte não é fácil. Exige de nós conhecimento, maturidade, 

profissionalismo, e, acima de tudo, sensibilidade para compreender que a 

morte é um acontecimento único para cada ser. 

Traduzindo em miúdos as ações dos assistentes sociais são: 

abordar o familiar/cuidador caso o mesmo se encontre no setor, em caso 

negativo contatar o familiar solicitando sua presença no setor para 

orientação e encaminhamentos; sinalizar claudicação e sobrecarga de 

cuidador principal e identificar junto à rede de apoio acompanhante apto 

para permanecer nesta fase; disponibilizar maior tempo do familiar ao lado 

do seu paciente; aliviar a carga do paciente e/ou familiar e fortalecer as 

relações com seus entes queridos; Intensificar conforto.  

De acordo com Simão (2010), é necessário fazer um atendimento 

pós-óbito junto a família para que esta realize um fechamento desse 

processo. Para a autora é responsabilidade da equipe de cuidados 



 

 

47 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

paliativos proporcionar a família esse processo que possibilita o luto e 

desligue a família da instituição de forma acolhedora. Esse procedimento 

ajuda que a família faça um ritual de passagem e possa retornar a vida 

social. Para a realização dessa etapa é fundamental que a assistente social 

busque a família e articule com a equipe para o acontecimento desse 

momento. 

 

Considerações Finais 

 

É importante enfatizar o papel de equipe numa intervenção 

hospitalar, na medida em que é essencial que os profissionais que a 

integram detenham conhecimentos e capacidade para analisar as situações 

e os contextos envolvendo os usuários em situação terminal e suas 

famílias. Isto tudo deve acontecer dentro de um ambiente de muito diálogo 

e de troca de informações, para que o trabalho desenvolvido atinja de 

forma eficiente e eficaz os resultados desejados na humanização e no 

cuidado de cada doente. 

Desta forma, a proposta de cuidados paliativos é fundamental e 

precisa ser conhecida pelos assistentes sociais. É uma das poucas propostas 

que permite o desenvolvimento de um trabalho que une os profissionais, o 

doente e a família na busca de alternativas para minimizar o sofrimento e 

possibilitar promoção da qualidade de vida de doentes que se encontram 

diante de uma doença terminal. 

Entre os vários desafios que permeiam a profissão na atualidade 

está a necessidade de contribuir para a construção e a objetivação de 

políticas sociais mais justas. Desse modo, a compreensão sobre as 

necessidades que vêm surgindo na área de saúde faz parte da possibilidade 

de intervenção e atuação do assistente social. 

Ainda é bastante nova a inserção dos assistentes sociais em 

processos de trabalho que estejam vinculados a finitude humana, seja por 
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resistência individual/coletiva, seja por não ser incorporado ao processo de 

formação profissional. É importante destacar que o Serviço Social integra a 

equipe de profissões que compõe a saúde com uma especificidade muito 

particular, lidamos exclusivamente com saúde. Desta feita, como os 

cuidados paliativos estão envolvidos para os processos que caracterizam o 

morrer talvez a resistência venha deste campo. No entanto, a atuação 

profissional se volta para os direitos sociais dos sujeitos enquanto há vida, 

buscando proporcionar conforto no campo do exercício de cidadania, 

enquanto existe vida há demandas sociais a serem atendidas, portanto se 

faz pertinente a presença de assistentes sociais.  
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PEDAGOGIA HOSPITALAR E O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DO PEDAGOGO NO CUIDADO A CRIANÇA E 

OU ADOLESCENTE ENFERMO 
 

Franc-Lane Sousa Carvalho do Nascimento 

Carmen Lúcia de Oliveira Cabral 

 

Neste estudo refletimos sobre a relevância da Pedagogia Hospitalar 

e do desenvolvimento profissional do pedagogo em ações socioeducativas 

em contextos não escolares, visualizando o trabalho na perspectiva lúdico-

pedagógica junto às crianças e adolescentes que estão com enfermidades e 

se encontram impedidas de retomar as suas atividades educativas e sociais 

na escola regular, entre a família e a sociedade, por terem que ficar 

hospitalizadas ou sob tratamento/recuperação de saúde em sua residência.  

Entendemos como fundamental a discussão sobre qualidade de 

vida, ou seja, forma de vida saudável no aspecto físico, emocional e 

intelectual. Segundo Loss (2014, p. 55) “A Pedagogia Hospitalar como 

objeto de estudo teórico e prático induz a universidade em parceria com as 

redes de hospitais ao investimento no ensino, na pesquisa e na extensão 

[...]”. Deste modo, a Pedagogia Hospitalar vem se expandindo no 

atendimento especializado à criança ou adolescente doente que estão no 

hospital ou se recuperando na sua residência. Enfatizamos a visão 

humanística da saúde, de modo que os profissionais tenham uma prática 

voltada para o sujeito integral, envolvendo os aspectos: físicas, emocionais, 

afetivas e sociais.  

Acreditamos que a Pedagogia Hospitalar pode favorecer na 

melhoria e desenvolvimento das crianças e adolescentes enfermas, pois, 

passam a compreender melhor a hospitalização e as técnicas invasivas 

utilizadas em seu tratamento para sua recuperação. As atividades lúdicas 

favorecem no desenvolvimento intelectual e psicossocial, tendo em vista 

sua vivência por tempo indeterminado no hospital, estes cuidados podem 

interferir na melhoria no seu quadro clínico. Este estudo que é composto 
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por uma pesquisa de caráter bibliográfica, descritiva e de natureza 

qualitativa, partimos da seguinte questão norteadora da discussão:  qual a 

corroboração da Pedagogia Hospitalar e do pedagogo para o 

desenvolvimento intelectual e emocional da criança, ou do adolescente 

acometido por enfermidade que está hospitalizado ou em recuperação 

domiciliar?  

Fundamentamos este estudo na base legal e nas concepções, 

experiências e pesquisas realizadas nos hospitais do Brasil onde a Classe 

Hospitalar foi implantada no tratamento de crianças e adolescentes que 

estão acometidas por enfermidade. Tecemos como objetivo: analisar a base 

legal e as concepções que discutem a corroboração da Pedagogia 

Hospitalar e do desenvolvimento profissional do pedagogo no cuidado e 

recuperação de crianças e adolescentes enfermos.  

Consideramos importante a presença e o desenvolvimento 

profissional do pedagogo no ambiente hospitalar no cuidado às crianças e 

adolescentes em fase de escolarização, para que possam dar continuidade 

aos estudos, efetivando seu direito a educação e possibilitando momentos 

de descontração através da ludicidade, favorecendo o seu bem-estar, 

construção de novos conhecimentos, preenchendo seu tempo ocioso 

através de atividades interativas, esquecendo por algum tempo as dores por 

conta da doença. Assim, a prática educativa do pedagogo pode contribuir 

na recuperação clínica das crianças e adolescentes hospitalizadas. 

Deste modo, os cuidados sócios pedagógicos empreendidos pelo 

pedagogo no contexto não escolar, podem favorecer para o 

desenvolvimento intelectual, social e afetivo, favorecendo no seu processo 

de recuperação da saúde, tendo em vista o brincar, a interatividade e a 

vontade de viver das crianças hospitalizadas e ou as que estão em fase de 

recuperação em domicílio.  

Fundamentamos este estudo na literatura sobre a Pedagogia 

Hospitalar e a educação não escolar, contextualizando a importância do 

desenvolvimento profissional do pedagogo no hospital e nas residências 
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dos enfermos, segundo as concepções de autores como: Rodrigues (2012); 

Loss (2014); Leite, Prado e  Peres (2010); Gohn (2008); Nascimento 

(2015); Fonseca (2008); Nuñes e Ramalho (2005) que contribuem na 

reflexão deste estudo, para compreendermos a importância do aspecto 

social da educação, tendo como pressuposto a educação não escolar e as 

pesquisas sobre Classes Hospitalares e residencial, observando o 

acompanhamento dos trabalhos sócio pedagógicos, visualizando a atuação 

do pedagogo.  

Fundamentamo-nos na base legal vigentes que legitimam o direito 

de crianças e adolescentes enfermas à educação, mesmo que em contextos 

hospitalares, compreendendo que este atendimento educacional deve ter a 

qualidade e igualdade de condições de desenvolvimento intelectual, 

pedagógico e social. A inserção de atividades educativas no período de 

internação e ou recuperação domiciliar é importante para a efetivação da 

saúde da criança e do adolescente, pois, reduz o medo proveniente da 

doença e das dores.  

 

Formação e o desenvolvimento profissional do pedagogo em atividades 

socioeducativas  

 

A sociedade do século XXI passa por acelerado processo de 

modificação científica, tecnológica e cultural, com reflexos das dimensões 

sociais, transformando valores, hábitos e estilos de vida, assim, o 

conhecimento e as informações assumem novas perspectivas. A educação é 

vista como fonte de desenvolvimento social e econômico de uma nação, 

contribuindo com a formação de pessoas para conviverem com os desafios 

provenientes das mudanças. O processo de desenvolvimento profissional 

representa o modo de ser e estar na profissão docente, pois, vivenciam 

desafios e conquistas, na realização pessoal e profissional, construindo para 

sua identidade profissional. Segundo Marcelo (2009), este ato não é imune 

às influências individuais, políticas, sociais, econômicas e profissionais, 

pois o percurso profissional é um processo constante de enfrentamentos, 
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reflexões, idas e vindas, do desenvolvimento do qual o professor precisa 

acompanhar.  

O desenvolvimento profissional do pedagogo depende da 

construção de saberes desenvolvidos no aperfeiçoamento e reconhecimento 

da profissionalização em construção. De acordo com Marcelo (2009) o 

desenvolvimento profissional do professor, tem se modificado na última 

década em vista da evolução da compreensão de como se constitui os 

processos de ensinar e de aprender. Entendemos que o desenvolvimento 

profissional conota evolução e continuidade, pois, reconhece os professores 

como sujeitos de práxis, com potencialidades próprias para constituir-se 

como profissionais. Compreendemos que:  

 

A formação inicial do professor é indispensável para o desenvolvimento 

profissional, através da qual se constituem o princípio de sua 

profissionalização no contexto escolar. Compreender a formação 
docente, incide na reflexão de que o professor é um profissional da 

educação que trabalha com pessoas, que devem estar em processo 

permanente de formação, na busca constante pelo conhecimento, tendo 

em vista a aquisição de saberes por meio da pesquisa, dando sentido e 

significado à sua prática educativa e social. (NASCIMENTO, 2015; p. 

24-25).  

 

 

Deste modo, a formação inicial e a profissionalização do professor 

abrangem o campo epistemológico e investigativo da educação e do 

processo de ensino e aprendizagem. Neste contexto, “[...] as atividades dos 

professores envolvem a docência, a gestão dos processos educativos 

escolares e não-escolares, bem como a produção de conhecimentos através 

da pesquisa, experiências pedagógicas e da formação continuada” 

(NASCIMENTO, 201; p. 39).  Portanto, a compreensão da Pedagogia 

como campo de conhecimento deve estar associada à profissionalização e à 

construção de saberes.  

Evidenciamos que o desenvolvimento profissional do pedagogo no 

hospital também deve envolver os saberes profissionais e suas experiências 
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de vida, pois, nos contatos com o contexto educativo, os professores 

constroem e reconstroem modelos de ser e estar na profissão. A “[...] 

profissionalização da docência surge como uma proposta para contribuir 

para o desenvolvimento didático e pedagógico dos professores, hoje 

chamados a apresentar solução para os problemas da escola” (NUÑEZ; 

RAMALHO, 2008; p. 01). Desta maneira, é necessária a construção da 

profissionalização do pedagogo, tendo em vista os desafios e limites da 

organização, produção e promoção do conhecimento. 

O desenvolvimento profissional do pedagogo no contexto não 

escolar no hospital, pode favorecer na melhoria da prática pedagógica, e no 

desenvolvimento da carreira como professor, construindo-a a partir da 

experiência social, pessoal e profissional, orientando sua ação nesse 

contexto. A prática educativa no hospital configura-se, como um construto 

da interação social que ocorre no contexto não escolar, visto como 

processos que se entrecruzam na constituição identitária do pedagogo e 

que se articulam de modo complementar.  

A formação inicial e o desenvolvimento profissional do pedagogo 

representam o reconhecimento social da qualificação consolidada pela 

universidade e a experiência para iniciar suas atividades profissionais. Para 

Imbernón (2011) falar de desenvolvimento profissional, para além da 

formação, significa reconhecer o caráter profissional do professor e a 

existência de um espaço onde este possa ser exercido. Implica reconhecer 

que os professores podem ser agentes sociais, capazes de planejar e gerir no 

ensino e aprendizagem, e intervir nos contextos que constituem a estrutura 

social e profissional.  

O desenvolvimento profissional do pedagogo no hospital pode 

possibilitar mudanças para os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, compreendendo-o como um processo que é individual e 

coletivo, não podendo ser arbitrário ao propor sua concretização. Sendo 

fundamental a presença institucional do pedagogo na identificação das 

necessidades da ação educativa, numa perspectiva organizacional no 

hospital.  
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Neste contexto, o desenvolvimento profissional exige 

aprimoramento intelectual e pedagógico. Sendo um processo dinâmico, 

pela falta de estabilidade que constituem o desenvolvimento profissional. 

Imbernón (2011) compreende que o desenvolvimento profissional do 

professor pode ser concebido como qualquer intenção sistemática de 

melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos profissionais, 

com o objetivo de aumentar a qualidade da atividade educativa, pesquisa e 

de gestão. Observamos a influência da vida pessoal na construção da 

identidade do professor e no seu desenvolvimento profissional. 

Educação é um processo de ações planejadas com objetivos 

definidos, um complexo que está em mudanças. Educar é preparar o 

sujeito para o futuro, construir uma visão crítica do contexto social, 

político e econômico, aproximar as pessoas pela socialização, 

possibilitando a evolução intelectual, social e profissional. Consoante 

Brandão (2010), não há um único modelo de educação, a escola não é o 

único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor, o ensino escolar 

não é a sua única prática e o professor não é seu único profissional.  

Entendemos a importância de analisar os cuidados sócios 

educacionais destinados às crianças e adolescentes enfermas e o 

desenvolvimento profissional do pedagogo no contexto hospitalar, visto as 

contribuições na recuperação clínica das crianças e adolescentes enfermas. 

Durante a internação são interrompidas as interações com amigos, família 

e a escola, deste modo, o desenvolvimento profissional do pedagogo pode 

contribuir para tornar a estadia da criança e adolescente hospitalizado 

menos difícil, para que permaneça em contato com a vida em sociedade, 

educação, e assim, ao recuperar a saúde posso retomar a vida cotidiana.  

Para tanto, a formação inicial e continuada, deve estar voltada 

para a identificação do profissional, para a constituição de saberes da 

profissão e o modo de reflexão da prática. O desenvolvimento profissional 

abrange o conjunto de vivências do pedagogo para constituir-se como 

profissional, o seu trabalho deve ser baseado em projetos sistematizados 

para as atividades em contextos não escolares. Para Imbernón (2011), a 
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formação é um componente importante de desenvolvimento profissional, 

mas não é o único e nem o mais decisivo. A formação será legítima 

quando contribuir para o desenvolvimento profissional do professor no 

âmbito de trabalho e de melhoria das aprendizagens dos envolvimentos no 

processo.  

A Pedagogia Hospitalar no Brasil tem se expandido no 

atendimento à criança e adolescentes hospitalizadas, defendendo uma 

vivência humanística. Valorizando o trabalho de profissionais na Classe 

Hospitalar e o direito da criança e adolescente a cidadania, respeito às 

pessoas com necessidades educacionais especiais. A Classe Hospitalar 

propõe cuidar, acompanhar e integrar a criança doente a um novo modo 

de vida, num ambiente acolhedor, mantendo contato com o mundo 

exterior, privilegiando as relações sociais. Entendendo que:   

 

A Pedagogia Hospitalar é um ramo da educação que proporciona à 
criança e ao adolescente hospitalizado uma recuperação mais aliviada, 

por meio de atividades lúdicas, pedagógicas e recreativas. Além disso, 

previne o fracasso, que, nesses casos, é gerado pelo afastamento da sala 

de aula onde originariamente estuda (RODRIGUES, 2012, p. 42). 

 

Assim, a Pedagogia Hospitalar constitui uma necessidade para o 

hospital, crianças, adolescentes, família, profissionais comprometidos com 

a educação e à saúde. Sua criação integra as necessidades e compromissos 

sociais em promover qualidade de vida. A Classe Hospitalar é direcionada 

as famílias que tem dificuldades de falar sobre a doença com seus filhos, 

pois, objetiva recuperar e socializar a criança pela inclusão na escola. Para 

Rodrigues (2012; p. 42) “a classe hospitalar foi criada com o objetivo de 

assegurar às crianças e aos adolescentes hospitalizados a continuidade dos 

conteúdos regulares, possibilitando um retorno após a alta sem prejuízos à 

sua formação escolar”. Esta inclusão social poderá ser o resultado do 

processo educativo num contexto não escolar como o hospital.   
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A escola é um ambiente externo à doença, a criança poderá manter 

um vínculo com este contexto através das atividades da Classe Hospitalar. 

A Secretaria de Educação Especial (BRASIL, 2002) define como Classe 

Hospitalar o atendimento pedagógico e educacional que ocorre em 

ambientes de tratamento de saúde, seja na internação, ou no atendimento 

hospital-dia, semana ou em serviços de atenção integral à saúde mental. 

Delimita como objetivos: 

 

[...] elaborar estratégias e orientações para possibilitar o 

acompanhamento pedagógico-educacional do processo de 

desenvolvimento e construção do conhecimento de crianças, jovens e 

adultos matriculados ou não nos sistemas de ensino regular, no âmbito 

da educação básica e que encontram-se impossibilitados de frequentar 

escola, temporária ou permanentemente e, garantir a manutenção do 

vínculo com as escolas por meio de um currículo flexibilizado e/ou 

adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada integração ao 

seu grupo escolar correspondente, como parte do direito de atenção 

integral (BRASIL, 2002; p. 13). 

 

No atendimento pedagógico nas Classes Hospitalares e em 

domicílios o profissional pedagogo deve elaborar um plano de trabalho que 

o oriente e articule as classes hospitalares e o atendimento domiciliar com 

os Sistemas de Educação e Saúde, possibilitando novas práticas de 

gerenciamento de profissionais e materiais para que esse atendimento se 

efetive com qualidade. Deste modo, o atendimento pedagógico do 

profissional pedagogo deverá ser:  

 

[...] orientado pelo processo de desenvolvimento e construção do 

conhecimento correspondentes à educação básica, exercido numa ação 

integrada com os serviços de saúde. A oferta curricular ou didático-

pedagógica deverá ser flexibilizada, de forma que contribua com a 

promoção de saúde e ao melhor retorno e/ou continuidade dos estudos 

pelos educandos envolvidos (BRASIL, 2002; p. 23). 

 

Portanto, o desenvolvimento profissional do pedagogo deve 

possibilitar um bom atendimento junto a equipe de assistência ao 
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estudante, contribuindo com os cuidados de saúde e aperfeiçoando o 

planejamento de ensino, devendo fundamentar-se segundo a base legal e as 

concepções sobre Pedagogia Hospitalar, para a construção dos saberes 

necessários à prática. Outrossim, é importante salientar que, mais que 

promover o processo ensino-aprendizagem, desenvolve-se cidadania, uma 

vez que a pessoa hospitalizada e, de modo especial a criança, sente-se 

sozinha e fadigada, longe do convívio de outras pessoas queridas; podendo 

interferir nas suas condições psíquicas e emocionais. 

 

A base legal e o desenvolvimento profissional do pedagogo no contexto 

hospitalar 

 

As novas demandas socioeducativas da sociedade do século XXI 

surgem, e o pedagogo como profissional da educação, deve acompanhar 

essas mudanças, se formando baseada numa visão ampla sobre a educação 

e o contexto social. O pedagogo como um profissional deve refletir a 

educação de forma abrangente, não se restringindo aos espaços formais de 

educação, indo além das possibilidades das instituições oficiais. São vários 

os espaços de educação não escolar, neste trabalho abordaremos o 

contexto hospitalar por exigir do pedagogo um trabalho mais humano e 

sensível, através de uma Pedagogia específica, com dimensões que 

denominamos como Pedagogia Hospitalar. Segundo Leite, Prado e Peres 

(2010; p. 28) “[...] o mundo passou a ser compreendido como uma rede de 

relações, um universo relacional no qual nada e definitivo e tudo é apenas 

provável, e o conhecimento de uma perspectiva estática passa a ser 

visualizado no enfoque de processo, [...]”. Acrescenta:  

 

Na compreensão sociocultural o papel do professor é o de levar o aluno 

à consciência da realidade que o cerca, identificando a ideologia 

dominante, valorizando a linguagem e a cultura [...]. As estratégias de 

ensino devem propiciar processos reflexivos construídos por meio do 



 

 

59 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

diálogo que os alunos mantêm consigo mesmo, com os outros, com a 

cultura e com o contexto. (LEITE; PRADO; PERES, 2010; p. 41.) 

 

Para tanto, a Constituição Federal (BRASIL, 1988), no Título VIII 

- Da Ordem Social, Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto, 

Seção I, Art. 205, dispõe especificamente: "[...] a educação é direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho". Assim, o direito à educação é de todos e para todos, nas 

circunstâncias da necessidade individual.  

De igual modo, o direito à saúde, segundo a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) é de todos, no Art. 196, “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Assim, o cuidado em saúde está associado ao atendimento 

às necessidades de moradia, trabalho, educação, entre outras, sendo a 

atenção integral, uma das diretrizes de organização do Sistema Único de 

Saúde. Por isso, o cuidado ao indivíduo deve valorizar a igualdade de 

condições de acesso à assistência plena e universal.  

A Pedagogia Hospitalar é importante por possibilitar a 

continuidade aos estudos e evitar a exclusão social. Permitindo aos 

estudantes que após o período de internação ou de interrupção de seu 

tratamento domiciliar, tenham oportunidades de reiniciar as atividades na 

escola sem prejuízos educacionais por estarem atrasados em relação aos 

conteúdos da escola convencional. Por isso, o pedagogo no ambiente 

hospitalar promoverá o acompanhamento sócio pedagógico, com 

metodologias específicas, direcionada à criança. 
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É premente a necessidade de ampliarmos o conceito de educação em 

saúde para além do enfoque na prevenção de doenças, segundo o qual a 

população é receptora de informações, devendo elaborá-las de tal forma 
que possa modificar seu comportamento, considerado de risco para a 

saúde e desconectado da realidade social, econômica e cultural em que 

vive. (LEITE; PRADO; PERES, 2010; p. 41.) 

 

Sabemos que quando o sujeito está hospitalizado, o tratamento de 

saúde não envolve somente aspectos biológicos da tradicional medicina. A 

hospitalização está associada a mudanças de rotinas, procedimentos 

invasivos e a solidão, esta realidade faz parte dos hospitais. Sendo 

necessário uma melhor assistência hospitalar, cumprindo esse conjunto de 

práticas sócio/educativas, assegurando o cuidado do acesso ao 

lazer/convívio com a sociedade, informações sobre a doença, cuidado com 

o corpo e o desenvolvimento intelectual.  

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), o Conselho Nacional de 

Educação - CNE, sinaliza o atendimento educacional para crianças no 

cuidado à saúde que implique internação hospitalar. Ainda em 2002 o 

CNE por meio da Secretaria de Educação Especial - SEE, organizou um 

documento de orientações para o atendimento as Classe Hospitalar e 

atendimento pedagógico domiciliar (BRASIL, 2002), orientando o acesso à 

educação básica de todos os estudantes com impedimentos. A educação 

tem capacidade para reconstituir a humanização nas práticas de atenção à 

saúde, para efetivar o cuidado com as crianças, promovendo o 

acolhimento das famílias nos hospitais, propiciando uma educação junto a 

equipe de saúde. 

O pedagogo no hospital é responsável por desenvolver atividades 

lúdicas que venham minimizar a ansiedade, angústia e o temor à morte, 

direcionado às crianças menores a uma vida mais tranquila e menos 

traumática. O acompanhamento deve valorizar o lúdico e o pedagógico. 

Segundo Rodrigues (2012) a inserção do pedagogo no hospital, beneficia a 

criança e ao adolescente hospitalizado, pois, pode contribuir, para o 
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processo de humanização destes espaços, possibilitando a recuperação 

clínica do enfermo.  

A Classe Hospitalar é direcionada ao acompanhamento 

pedagógico em contextos de tratamento de saúde e ou internação. O 

atendimento pedagógico domiciliar acontece para as pessoas 

impossibilitadas de frequentar a escola. Os estudantes das Classes 

Hospitalares, passam por problemas de saúde que exigem rigorosos 

cuidados, os quais interferem na permanência e frequência escolar. 

Segundo documento da Secretaria de Educação Especial o atendimento 

pedagógico domiciliar “[...] é o atendimento educacional que ocorre em 

ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que impossibilite o 

educando de frequentar escola ou esteja ele em casas de passagem, casas de 

apoio, orfanatos e/ou outras estruturas de apoio da sociedade” (BRASIL, 

2002; p. 13). 

O pedagogo hospitalar deve desenvolver seu trabalho 

socioeducativo, estimulando as crianças na aquisição de competências, 

sendo importante ter um local com recursos didáticos no hospital, onde à 

criança interaja e construa conhecimentos, contribuindo no processo de 

recuperação, garantindo a construção de sua identidade. A interação com a 

escolarização faz do hospital um contexto educacional importante para a 

criança, pois, as atividades ajudam na construção do cognitivo, emocional 

e social, mantendo um melhor contato com a família e a realidade no 

hospital. O cuidado às crianças é um direito de todos, garantido por Lei.  

O professor para atuar em Classes Hospitalares, deverá estar 

habilitado para trabalhar com a diversidade humana, identificando as 

dificuldades educacionais dos estudantes impedidos de frequentar a escola 

regular, promovendo adaptações e flexibilidades curriculares no ensino. O 

professor deve ter formação em Pedagogia, preferencialmente em 

Educação Especial ou em curso de Licenciatura e terá direito ao adicional 

de insalubridade. De acordo com o documento da Secretaria de Educação 

Especial, que trata da Classe Hospitalar e atendimento pedagógico 

domiciliar, especifica que:  
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O professor deverá ter a formação pedagógica preferencialmente em 

Educação Especial ou em cursos de Pedagogia ou licenciaturas, ter 

noções sobre as doenças e condições psicossociais vivenciadas pelos 

educandos e as características delas decorrentes, sejam do ponto de vista 

clínico, sejam do ponto de vista afetivo. Compete ao professor adequar e 

adaptar o ambiente às atividades e os materiais, planejar o dia-a-dia da 

turma, registrar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido. (BRASIL, 

2002; p. 23)  

 

Evidenciamos a importância do trabalho do professor no hospital, 

pois, ajuda no cuidado dos aspectos, emocionais, sociais e pedagógicos das 

crianças e adolescentes. Agindo com sensibilidade e criatividade para 

melhor atingir seus objetivos, os quais devem ser planejado e seguir o 

projeto da equipe multidimensional favorecendo a aprendizagem dos 

estudantes hospitalizados e ou em recuperação em suas residências. Neste 

contexto o pedagogo deve ter atenção no cuidado ao doente, integrando-se 

e valorizando o indivíduo. 

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN n. 9394 (BRASIL, 1996; p. 01), a educação é considerada direito 

de todos, e define no, Título II Dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional no Art. 1º “A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 

da sociedade civil e nas manifestações culturais. ” Evidenciamos que a 

educação para esta Lei não se restringe ao espaço físico da escola, mas às 

variadas formas de consolidá-la.  

Acrescenta ainda a LDBEN n. 9394 (BRASIL, 1996) no seu Art. 

2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. O Estado deve proporcionar condições 

para que o estudante possa ter acesso à educação. A família deve ter o 

dever de matricular e manter seus filhos na escola. Sendo necessário a 
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escola trabalhar a igualdade de condições para o acesso e permanência do 

estudante, que deve ter sua vaga garantida, caso contrário seus direitos 

devem ser implementados judicialmente.  

Diante da preocupação com o atendimento escolar do 

hospitalizado, foram criadas Leis, dentre estas a Resolução n. 41 de 13 de 

outubro (BRASIL, 1995), do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, hospitalizados, no Art. 9º relata sobre o Direito a desfrutar 

de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, 

acompanhamento do curriculum escolar, durante sua permanência 

hospitalar. Especifica os serviços educacionais ao estudante durante sua 

recuperação no hospital, garantido atendimento pedagógico por prazo 

igual ou superior a um ano. O estudante deve frequentar a Classe 

Hospitalar, sua escola de origem deverá ser comunicada, e os documentos 

de acompanhamento pedagógico encaminhados por essa instituição. 

A Classe Hospitalar é contextualizada na LDBEN n. 9.394 

(BRASIL, 1996) como educação especial, aborda uma visão de educação 

inclusiva quando trata no Capítulo V e § 1º Haverá, quando necessário, 

serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela de educação especial. E ainda § 2º O 

atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 

regular. Estão aptas as pessoas deficientes, com dificuldades mentais, 

auditivas, físicas, motoras, psicomotoras e comportamentais e os 

estudantes impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento 

de saúde e ou internação hospitalar.  

A Lei n. 8.069 (BRASIL, 1990) ajuda nessa discussão, pois, dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras determinações, 

aborda no § 1º do Artigo 11 que: A criança e ao adolescente portadores de 

deficiências receberão atendimento especializado.  No Art. 5º especifica 

que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão, punido na 
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forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE, Lei n. 2 

(BRASIL, 2001) institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, no Art. 13:   

 

Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de 

saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a 

alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento 

de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial 

ou permanência prolongada em domicílio (BRASIL, 2001; p. 4). 

 

Deste modo, as Classes Hospitalares e o atendimento domiciliar 

devem dar continuidade ao processo educativo dos estudantes 

matriculados em escolas da Educação Básica, contribuindo para seu 

retorno e readaptação ao sistema familiar e escolar, desenvolvendo assim, 

currículo flexível, facilitando seu posterior acesso à escola regular. As 

escolas devem dar acesso à matrícula e assegurar as condições para o 

sucesso dos estudantes.  

O cuidado a saúde e educação tem como finalidades as orientações 

que permitam que o estudante inicie ou dê continuidade aos seus estudos, 

mantendo contatos com a escola, que deve ter um currículo flexível e 

adaptado às necessidades da criança/adolescentes impedidos de frequentar 

a escola. O atendimento pedagógico hospitalar, pode ocorrer em 

instalações próprias, na Classe Hospitalar, enfermaria do hospital, leito ou 

em quarto de isolamento, sendo indicado um espaço adequado, ao ar livre 

para que sejam desenvolvidas atividades pedagógicas, o que irá depender 

das possibilidades clínicas do sujeito (BRASIL, 2002). 

O estudante ao retornar à escola regular, deve receber cuidados, 

especiais como adaptação aos obstáculos físicos e alimentação. A equipe 

que trabalha na Pedagogia hospitalar é composta por um professor 

coordenador que organiza as propostas pedagógicas a serem desenvolvidas 
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na Classe Hospitalar e no atendimento pedagógico domiciliar, deve 

orientar e prestar assistência aos professores que atuam nos contextos 

educativos não escolar.    

O atendimento pedagógico domiciliar acontece na residência da 

criança ou adolescente enfermo, o que demanda adaptação de acordo com 

as necessidades físicas, mentais e educacionais, bem como a compra de 

equipamentos ou mobiliários adequados. (BRASIL, 2002) a adaptação 

deve ser efetuada de modo integrada entre o sistema de educação e saúde. 

Os materiais e conteúdos pedagógicos devem ser adequados as suas 

necessidades, sendo indispensável para o sucesso do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Ao refletirmos sobre formação e o desenvolvimento profissional do 

pedagogo que cuida de crianças e adolescentes hospitalizados ou em 

recuperação domiciliar, não podemos eximir a responsabilidade da família 

e dos outros profissionais.  Para tanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia Parecer CNE/CP n. 5 regulamenta que: 

 

O projeto pedagógico de cada instituição deverá circunscrever áreas ou 

modalidades de ensino que proporcionem aprofundamento de estudos, 

sempre a partir da formação comum da docência na Educação Básica e 

com objetivos próprios do curso de Pedagogia. [..], dependendo das 

necessidades e interesses locais e regionais, neste curso, poderão ser, 

especialmente, aprofundadas questões que devem estar presentes na 

formação de todos os educadores, relativas, entre outras, a educação a 

distância; educação de pessoas com necessidades educacionais especiais; 

educação de pessoas jovens e adultas, educação étnico racial; educação 

indígena; educação nos remanescentes de quilombos; educação do 

campo; educação hospitalar; educação prisional; educação comunitária 
ou popular. O aprofundamento em uma dessas áreas ou modalidade de 

ensino específico será comprovado, para os devidos fins, pelo histórico 

escolar do egresso [...]. (BRASIL, 2005; p. 10). 

 
As diretrizes especificadas acima definem com clareza a 

necessidade da formação do pedagogo para trabalhar em educação 

hospitalar, pois, existem diferentes maneiras de conhecermos o mundo, 
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cultura, história e a realidade ao qual trabalhamos ou estudamos. Em vista 

do desenvolvimento profissional do professor da educação básica o MEC, 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Pedagogia, licenciatura, Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 

2006, de modo que especifica no seu Art. 4º que:  

 
O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 

na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e 

apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. Parágrafo único. As atividades docentes também 
compreendem participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino, englobando: [...]; II - planejamento, execução, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 

educativas não-escolares [...]. (BRASIL, 2005; p. 2) 

 
Assim, o professor que atua no ambiente hospitalar, deve ter 

discernimento para atuar com base num currículo flexível, reorganizados 

pela situação individual de cada criança. Segundo Altamira (2010) cada 

indivíduo tem uma reação diferente, expressa seus sentimentos e 

sensações: ora de doença ou saúde, de medo, tensão, angústia ou então de 

alívio, cura ou consolo, sendo necessário que a criança seja devidamente 

orientada no seu processo. 

Pois, a pessoa hospitalizada sente-se insegura, tendo que receber 

acompanhamentos psicopedagógicos para ressignificar suas atividades e 

vida, sendo fundamental a presença da família, para a sua recuperação. O 

brincar, o brinquedo e a brinquedoteca são estratégias definidas conforme a 

Lei n. 11.104 de 21 de março (BRASIL, 2005), a qual dispõe sobre a 

obrigatoriedade desse espaço no ambiente hospitalar. A humanização nos 

hospitais, para criar uma nova cultura de relação dos profissionais com o 

cliente, deve buscar a valorização humana com a dimensão do cuidar, 

autoestima e a subjetividade da criança.  
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Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015, define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada. Trata no Capítulo V - 

Formação inicial do magistério da Educação Básica em nível superior: 

estrutura e currículo e delimita em seu Art. 13 Os cursos de formação 

inicial de professores:  

 

[...] para a educação básica em nível superior, em cursos de licenciatura, 

organizados em áreas especializadas, por componente curricular ou por 

campo de conhecimento e/ou interdisciplinar, considerando-se a 

complexidade e multirreferencialidade dos estudos [...], bem como a 

formação para o exercício integrado e indissociável da docência na 

educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos 

processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do 

conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por 

meio da garantia de base comum nacional das orientações curriculares 

(BRASIL, 2015; p 11). 

 

A referida Lei especifica a necessidade da formação do profissional 

para atuar na educação em contextos escolares e não escolares. Assim, o 

processo de hospitalização, no qual a criança e ou adolescentes fica fora do 

seu cotidiano, causa problemas emocionais e psicológicos. Para Fonseca 

(2008) a atuação do professor na Classe Hospitalar é importante, não se 

limitando a continuidade da atividade educativa, contribuindo para a 

interação deste estudante no hospital e os profissionais, auxiliando na 

recuperação da saúde. Assim:   

 

O professor da escola hospitalar é, antes de tudo um mediador das 

interações da criança com o ambiente hospitalar. Por isso, não lhe deve 

faltar, além de sólido conhecimento das especialidades da área de 

educação, noções sobre as técnicas e terapêuticas que fazem parte da 

rotina da enfermaria, e sobre as doenças que acometem seus alunos e os 

problemas (mesmo os emocionais) delas decorrentes, tanto para as 
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crianças como também para os familiares e para as perspectivas de vida 

fora do hospital (FONSECA, 2008; p. 29) 

 

Deste modo, o professor que atuar na Classe Hospitalar ou no 

cuidado pedagógico domiciliar, deve estar preparado para lidar com a 

individualidade de cada criança ou adolescente enfermo, criando 

estratégias adequadas às necessidades dos mesmos, para favorecer no 

processo de ensino e aprendizagem, permitindo que se concretize a 

aprendizagem, para que este estudante obtenha sucesso ao retornar suas 

atividades na escola. 

 

Pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa  

 
Nesta pesquisa seguimos os princípios da abordagem qualitativa, 

discutimos os aspectos legais e as concepções sobre Pedagogia Hospitalar. 

A abordagem qualitativa, para Minayo (1998), analisa os significados nas 

relações humanas. Esta análise possibilitou descobertas, desvelando 

concepções pedagógicas de acordo com a dinamicidade do hospital.  

Realizamos uma análise da base legal e das concepções sobre a 

Pedagogia Hospitalar, os dados bibliográficos e documentais recolhidos 

foram analisados segundo análise de conteúdo, baseado na concepção 

epistemológica de Bardin (2011), que consistiu na leitura detalhada de todo 

o material analisado, na identificação de palavras e conjuntos de palavras 

que tinham sentido para a pesquisa, assim como na classificação de temas 

que tinham semelhanças quanto ao critério sintático ou semântico. Na 

análise de conteúdo, tivemos o compromisso de estar associando os 

documentos oficiais com as leituras de textos e livros especializados da 

área em estudo.  

A leitura prévia das Propostas Curriculares, Leis, Decretos, 

Resoluções, Pareceres e outros, para identificação dos conteúdos sobre 

formação e desenvolvimento profissional docente, presentes em cada uma 
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delas, foi o primeiro passo realizado nesta pesquisa. Esse tipo de leitura é 

especificado por Bardin (2011), como leitura flutuante e trata-se de uma 

primeira leitura e contato. No segundo momento, realizamos leituras mais 

aprofundadas visando escolher as unidades de registro e de contexto. A 

unidade de registro, pode ser uma palavra ou tema, corresponde ao 

segmento de conteúdo considerado unidade de base, enquanto a unidade 

de contexto tem a finalidade de codificar a unidade de registro e 

corresponde ao segmento da mensagem, podendo ser uma frase ou um 

parágrafo. Analisamos os dados seguindo as percepções e concepções dos 

autores sobre formação inicial e desenvolvimento profissional do pedagogo 

na Classe Hospitalar.  

 
Análise das concepções sobre a Pedagogia Hospitalar e o 

desenvolvimento profissional do pedagogo no cuidado a criança e ou 

adolescentes doentes/recuperação domiciliar 

 
A Pedagogia Hospitalar tem como finalidade possibilitar a 

continuidade dos estudos de crianças e adolescentes enfermos, que por 

algum tempo não irá frequentar a escola regular. As atividades 

educacionais acontecem em parceria com instituições de saúde e a escola 

oficial em que o estudante está matriculado. Este cuidado é importante por 

promover a aprendizagem da criança e resgatar a autoestima, criatividade e 

afetividade, favorecendo a interação com outras crianças hospitalizadas, 

em vista da troca de conhecimentos e experiências. Para Souza e Sena 

(2014) o indivíduo não está isolado por estar hospitalizado, pois ele se 

constrói e se reconstrói a partir da interação com o outro, afetando e sendo 

afetado no desenvolvimento social e, por esta razão, a educação tem como 

função estimular a construção de conhecimento, pois, os sentimentos se 

manifestam, fortalecendo assim, a autoestima da criança. 

O professor pedagogo deve adequar-se à atividade educativa no 

hospital, ressaltando as potencialidades intelectuais do estudante. 

Contribuindo no cuidado e a assistência à saúde, para tornar a 
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hospitalização um momento significativo, sendo oportuno uma boa 

relação entre o pedagogo e os profissionais da saúde, trazendo benefícios 

para o estudante hospitalizado e sua família. Para Fonseca (2008) o perfil 

do Pedagogo Hospitalar deve ser diferenciado, apresentando um trabalho 

relevante no atendimento pedagógico hospitalar e ou domiciliar, 

registrando as observações do desempenho do estudante, durante as 

atividades propostas, dando continuidade as estratégias de ensino e 

aprendizagem do estudante.  

O pedagogo, como profissional, deve orientar as famílias do 

estudante hospitalizado na busca de apoio junto ao serviço social do 

hospital, caso esteja afastado da atividade profissional, no 

acompanhamento do menor hospitalizado. A avaliação realizada pelo 

pedagogo hospitalar, acontece através das observações em relação ao 

desempenho do estudante enfermo, quando realizar as atividades na Classe 

Hospitalar ou domiciliar, para identificar as habilidades, aprendizagens, 

dificuldades e as necessidades de cada estudante.  

A relação com o pedagogo no ambiente hospitalar, para a família é 

mais fácil do que com os profissionais de saúde. Para Rodrigues (2012) o 

trabalho do professor nos hospitais seja nas Classes Hospitalares ou no 

atendimento domiciliar é um recurso que pode favorecer os aspectos 

formais da educação, contribuindo para o processo de humanização 

hospitalar, por prestar assistência ao familiar do hospitalizado, 

proporcionando integração entre os estudantes internado e seus familiares 

com os profissionais de saúde, o que torna a estadia mais fácil, 

amenizando os traumas da internação e criando, maiores perspectivas de 

cura. 

O desenvolvimento das brincadeiras pelo pedagogo, favorece para 

que a criança crie novas estratégias, habilidades e criatividade, adquirindo 

novos conhecimentos. São diversos os benefícios que o brincar e brinquedo 

proporcionam às crianças hospitalizadas, assim, não podem ser privadas 

de uma atividade fundamental para o seu crescimento pessoal, exigindo 

uma maior atenção e cuidado à saúde. Para Loss (2014) as emoções 
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vivenciadas e compartilhadas no ambiente educativo hospitalar são vistas 

como cumplice, onde as sensibilidades são transformadas em expressões 

afetivas e emocionais.  

Através do brinquedo e do brincar a criança desenvolve a 

sociabilidade, faz amizades e aprende a conviver respeitando o direito dos 

outros e as normas estabelecidas pelo grupo, engajando-se nas atividades, 

adquirindo o hábito de estar ocupada e promovendo ações. Pelas 

brincadeiras a criança busca um sentido para a vida. O brincar é uma 

possibilidade de construção de conhecimento, desenvolvimento e de 

formação da personalidade da criança, sendo necessário a criação de 

espaços para favorecer a brincadeira.  

A hospitalização proporciona o distanciamento natural da criança 

às atividades diárias, o que pode gerar sentimentos que podem atrapalhar 

seu desenvolvimento emocional e intelectual. Por isso, cabe ao Pedagogo 

da Classe Hospitalar promover a interação para aumentar sua autoestima, 

dando lugar aos sonhos por uma vida saudável, pois estar doente faz parte 

da condição humana e a internação não significa esquecer os projetos da 

vida.  

A internação não pode implicar no impedimento e/ou limitação 

ao ensino e à aprendizagem intelectual do estudante, por isso, foi criada a 

Classe Hospitalar, com vistas a auxiliar nas atividades e no 

desenvolvimento do estudante até o retorno à escola e as atividades diárias 

com a família e a sociedade. Segundo Rodrigues (2012) o vínculo familiar 

é um aspecto crucial para a melhoria das questões emocionais da criança, 

sendo que o acompanhamento deve ser efetivo, tanto à criança 

hospitalizada, quanto o(a) seu(a) acompanhante, iniciando sempre pela 

identificação do nível instrucional de ambos. O pedagogo deve procurar a 

escola de origem da criança e/ou adolescente para solicitar a relação dos 

conteúdos e material didático e encaminhar relatórios de acompanhamento 

pedagógico. 
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O processo do cuidar pelo pedagogo no ambiente hospitalar tem o 

propósito de oferecer uma melhoria na qualidade de atendimento à 

educação, desenvolvendo atividades educativas e lúdicas, às quais serão 

promovidas nas brinquedotecas ou bibliotecas e sempre procurando manter 

a higienização desses espaços. Outrossim, o acompanhamento pedagógico 

deve favorecer as brincadeiras coletivas entre as crianças, para contribuir 

com a socialização, integração e melhoria do desenvolvimento intelectual e 

emocional.   

Para a efetivação da Classe Hospitalar é necessário a atuação do 

pedagogo, com formação inicial e continuada para conduzir os estudantes 

em suas atividades didáticos pedagógicas. Atuando em parceria com a 

equipe multidisciplinar da instituição, tais como: enfermeiros, 

fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, que devem apoiar o pedagogo. 

A família tem uma função importante para que o trabalho do 

pedagogo e da equipe no hospital obtenha sucesso no cuidado ao enfermo, 

e, embora a participação do estudante seja facultativa, a família e a pessoa 

doente deve ser orientada quanto à importância da sua participação, e, 

caso aceite será atendido no horário estabelecido e com atividades 

planejadas de acordo com a idade e nível de escolaridade. Para Leite, 

Prado e Peres (2010) estudantes que participam das Classes Hospitalares, 

apresentam melhora em seu quadro clínico, demonstrando que estas 

atividades possuem como objetivos a continuidade dos estudos com a 

aprovação para os anos subsequentes e a melhora psicológica que 

contribuirá para sua recuperação à doença. 

 

Considerações Finais 

 

Legalmente e socialmente a educação é um direito inalienável das 

pessoas, não se limitando aos aspectos pedagógicos da educação 

formal/tradicional. A educação hospitalar é uma possiblidade de 

desenvolvimento social e intelectual dos estudantes enfermos, 
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possibilitando qualidade de vida, atendendo a realidade de modo singular, 

na perspectiva não escolar, pois às crianças e adolescentes hospitalizados, 

não pode ser negado o direito à educação, incluindo-as no contexto 

educativo e promovendo a igualdade de acesso.  

A internação hospitalar pode provocar problemas psicológicos na 

pessoa acometida pela doença e afetar a sua autoestima, por esta razão, um 

relacionamento mais produtivo com um profissional da educação pode 

favorecer a humanização, afetividade e o desenvolvimento intelectual e 

social, sendo fundamental estabelecer relações com a sociedade para que 

consiga enfrentar os limites decorrentes da internação. O respeito à 

situação enferma da criança e ou adolescente, seus limites e medos, 

demanda atenção para que possa enfrentar a situação da internação, 

continuar seus estudos e participar do processo de sua recuperação. 

Evidenciamos a importância do desenvolvimento profissional do 

pedagogo no contexto não escolar em hospitais, como agente educativo 

valorizando metodologias mais significativas, proporcionando momentos 

de descontração, para que o indivíduo enfermo se desprenda da doença, 

beneficiando sua recuperação clínica. O pedagogo pode contribuir para a 

humanização hospitalar, ajudando os familiares na compreensão da 

doença, promovendo também a interação entre os familiares e os 

profissionais de saúde. 

Assim, a atividade educativa no hospital como espaço não escolar, 

poderá ajudar na recuperação de crianças e ou adolescente acometida por 

doenças, que as impedem da vivência social, familiar e escolar, por se 

encontrar internadas e ou em recuperação domiciliar. Constatamos nesta 

pesquisa que o cuidado e a ação socioeducativa do pedagogo na 

recuperação clínica favorecem no seu desenvolvimento intelectual, física e 

afetiva.  

Portanto, as Leis, Decretos e Resoluções tem favorecido a 

implementação dos projetos educativos em contextos não escolares, como 

nos hospitais para crianças e adolescentes enfermas. Sendo importante a 
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efetivação das Leis que priorizam a vivência dos enfermos à educação e a 

saúde. As Leis e o poder público devem garantir o fortalecimento, criação 

e a permanência das salas de aula nas instituições de saúde, pois, os 

hospitais e o poder público não poderão negligenciar esse direito. Segundo 

a literatura/concepções a acessibilidade da Classe Hospitalar com 

educação é de fundamental importância para o desenvolvimento social, 

afetivo e intelectual da criança e adolescentes que não podem frequentar a 

escola regular.  
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A TUTELA DO DIREITO DE NASCER SAUDÁVEL GARANTIDA 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: o cuidado ao nascituro 
 

Giorge Andre Lando 

Samuel Pereira Sousa 

 
A atual Constituição Federal (BRASIL, 1988) representa a 

valorização do ser humano como centro do ordenamento jurídico e o faz 

com fundamento no direito à dignidade, para que os bens jurídicos de 

ordem existenciais da pessoa natural sejam protegidos com prioridade. Ao 

inserir a dignidade humana no vértice dos princípios fundamentais da 

Constituição, o legislador constituinte quis deixar clara a importância e 

responsabilidade que o Estado e a sociedade têm na promoção do 

desenvolvimento da personalidade dos seus cidadãos. 

Para tanto, também concedeu direitos considerados fundamentais 

para a existência digna das pessoas, como à vida e à saúde de todos, sem 

fazer qualquer distinção. E para proteger tais direitos indispensáveis ao ser 

humano, também atribuiu garantias e competências ao Ministério Público, 

para que assim este pudesse fazer acionar o Estado e fiscalizar a efetividade 

dos direitos fundamentais. 

O objetivo do presente capítulo é apresentar o direito de nascer 

saudável como um direito fundamental do ser humano, bem como 

demonstrar que o Ministério Público é o ente competente para proteger o 

referido direito em face dos interesses do nascituro. Para atender o referido 

objetivo foi utilizada a metodologia de revisão de literatura. 

Nesse sentido, será analisada a dimensão constitucional do direito 

à vida e à saúde do nascituro; na sequência a abordagem limitara-se a 

discutir as atribuições do Ministério Público com vistas a proteção dos 

incapazes na legislação civilista; o estudo também pretende alcançar a 

esfera penal e apresentar os instrumentos que estão à disposição do 

Ministério Público para a proteção do direito de nascer saudável; e por fim, 
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tem-se a intenção de expor que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

complementa a interpretação sistemática de que o direito de nascer 

saudável está implicitamente inserido no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

A dimensão constitucional do direito à vida e à saúde do nascituro 

 

O Estado e o direito têm uma relação muito estreita. A 

organização do Estado é realizada por intermédio do direito. A 

concretização dessa organização é representada pela Constituição, 

considerada a lei fundamental e suprema de um Estado, pois é nela que se 

encontram as disposições correspondentes a organização dos elementos 

constitutivos do Estado. 

Nas palavras de Fachin (2006), a Constituição é compreendida 

como o documento normativo fundamental do Estado e da sociedade, 

porque contém normas referentes à estrutura do Estado, ou seja, a sua 

forma, bem como o modo de governo, aquisição e exercício do poder, 

estabelecimento de órgãos do poder, direitos fundamentais e garantias 

essenciais dos cidadãos, além de tratar da distribuição de competências.  

Não é incomum encontrar na literatura autores que se utilizam 

indiscriminadamente dos termos direitos humanos e direitos fundamentais, 

como é o caso de Moraes (2010) que emprega as referidas expressões como 

sinônimas. Entretanto, esta é a corrente minoritária. Para tanto, há quem 

defenda que as expressões não são sinonímias. Na verdade, essa confusão 

entre as expressões é justificável, pois os direitos fundamentais e direitos 

humanos são direitos atribuídos à humanidade de modo universal, como 

se vê, existe semelhança em seus conteúdos.  

Lima (2009) esclarece que os direitos humanos e os direitos 

fundamentais são conjuntos diferentes que possuem grande área de 

intersecção. A diferença é mais de fonte normativa que de conteúdo, onde 

a primeira é objeto de tratados internacionais e a segunda trata de direitos 
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básicos que passam a ser reconhecidos pelas Constituições dos Estados e 

conferidos aos seus cidadãos. 

Ainda, faz-se oportuno a referência a uma outra classificação, esta 

quanto aos direitos fundamentais, que apresenta como espécie os direitos 

da personalidade. Estes, por sua vez, têm embasamento legal com fulcro 

no artigo 1.º, inciso III, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que 

dispõe sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. E conforme 

ensina Kant (2002) a dignidade não pode ser destacada, pelo contrário, ela 

é inerente à pessoa e, sendo a mesma (igual) em todas as pessoas, a 

dignidade torna-se fundamento para os direitos da personalidade.  

Nesse sentido, é fácil identificar que muitos direitos fundamentais 

disciplinados na Constituição, também são direitos da personalidade, 

contudo, como este é espécie do primeiro, nem todos os direitos 

fundamentais são direitos da personalidade.  

De todos os direitos e garantias fundamentais tutelados pela 

Constituição, e que também recebem a denominação de direitos da 

personalidade por serem inerentes a qualidade de pessoa, o direito à vida 

tem o mérito de ser o mais importante, pois ele representa o começo de 

tudo, sem a vida, sem que este direito seja resguardado, não existe razão de 

ser, não existe para quem criar o Estado e a Constituição, na verdade, não 

existiria quem criasse o Estado e a Constituição. 

Assim, o direito à vida é o direito irradiador de todos os demais 

direitos, o que justifica a sua proteção como fundamental na Constituição. 

Oportuno registrar que, a proteção do direito à vida, per si, não é 

autossuficiente, logo, faz-se indispensável a proteção de outros direitos 

para a manutenção da vida, como a igualdade, a liberdade, a segurança, 

que estão descritos no artigo 5.º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Deve-se observar que o artigo 5.º da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) é muito claro quando afirma que todos são iguais perante 

a lei, sem fazer nenhuma espécie de distinção e, como iguais, as suas vidas 

devem ser protegidas pelo Estado da mesma forma. A igualdade é essencial 
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para que todos tenham as suas vidas salvaguardadas pelo Estado. A 

igualdade impede que o Estado faça a divisão dos seres humanos em 

classes. 

É nesse contexto de igualdade e de proteção igual a vida de todos 

os seres humanos que o nascituro deve ser inserido como sujeito de direito 

para que igualmente a sua vida intrauterina seja protegida da mesma forma 

que são as pessoas já nascidas. Pois se a Constituição não faz qualquer 

distinção aos seres humanos, com certeza a tutela do Estado deve se 

estender para a proteção da vida do nascituro. 

E como afirmado anteriormente, o direito à vida não é 

autossuficiente, o que se justifica a proteção de outros direitos para a 

manutenção da vida, como por exemplo o direito à saúde.  

O direito à saúde é um direito fundamental de segunda dimensão, 

e está definido no artigo 6.º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) como 

direito social, ou seja, um direito de todos. Humenhuk (2016) apresenta 

um conceito bastante abrangente e necessário sobre a saúde, pois para o 

mesmo, a formulação do conceito de saúde leva em consideração a 

construção de uma qualidade de vida, que deve objetivar a democracia, 

igualdade, respeito ecológico e o desenvolvimento tecnológico.  

O direito à saúde também está esculpido no artigo 196 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), em que claramente é atribuído 

como um direito de todos e um dever do Estado. O dispositivo legal, 

ainda, faz referência a obrigação do Estado, mediante políticas sociais e 

econômicas, reduzir os riscos de doenças e de outros agravos e garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde. Mais uma vez a igualdade aparece com intuito de 

demonstrar que o acesso ao direito à saúde deve ser oportunizado a todos. 

É de conhecimento geral que a fase referente a vida intrauterina 

inspira cuidados, o que justifica o acesso ao direito à saúde também ao 

nascituro. No sentido de tornar eficaz o direito à saúde para o nascituro, o 

Estado passou a oferecer o Pré-natal nas redes públicas como componente 
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do Programa Nacional de Humanização no Pré-natal e Nascimento, por 

meio da Portaria/GM nº 569, de 1/6/2000 (BRASIL, 2002b). Portanto, a 

proteção do direito de nascer saudável dependem desta e outras ações 

implementadas pelo Estado com o intuito de fortalecer o pré-natal, como 

por exemplo: a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(BRASIL, 2004a); a Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil (BRASIL, 2004b); a Rede 

Cegonha (BRASIL, 2013a); e a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (BRASIL, 2015a).  

A Constituição reconhece a necessidade de se assegurar o direito à 

saúde como um direito de todos e obrigação do Estado, tanto que no 

próprio artigo 197 faz alusão a relevância pública das ações e serviços de 

saúde, que determina ao Estado o encargo de regulamentar, fiscalizar e 

fazer o controle, no sentido de oferecer serviços de qualidade a todos. 

Nada impede que as ações e serviços de saúde sejam executados 

por pessoas jurídicas de direito privado, pelo contrário, a redação do 

dispositivo legal abarca tal possibilidade, entretanto, a regulamentação, 

fiscalização e controle devem ser desempenhados pelo Poder Público, uma 

vez que, como já mencionado, e previsto no artigo 196 da Constituição 

Federal, o direito à saúde é um dever do Estado. 

Sendo a saúde um direito social, difuso e coletivo, e pelo fato de a 

Constituição considerá-la um serviço de relevância pública Art. 197 

(BRASIL, 1988), também a Constituição, em seu Art. 129, inciso II, atribui 

ao Ministério Público a função de zelar pelo respeito e a garantia de uma 

adequada prestação dos serviços públicos e privados de saúde, bem como o 

inciso III do mesmo dispositivo constitucional encarrega o Ministério 

Público de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do direito à saúde. 

A Constituição confere ao Ministério Público o munus público, ou 

seja, o encargo de, nas palavras de Mazzilli (2004), combater o crime, a 

defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, a defesa 
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do patrimônio público e social. A referida atribuição está prevista no artigo 

127 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que estabelece os parâmetros 

da atuação do Ministério Público, tanto no âmbito judicial como 

extrajudicial, sempre balizada em virtude dos interesses sociais ou 

individuais indisponíveis. 

O mesmo autor esclarece, ainda, que a atuação do Ministério 

Público é sempre casual, que significa dizer, depende dos interesses 

envolvidos no caso concreto, e aponta como ilustração: a indisponibilidade 

de um interesse ligado a uma pessoa incapaz; ou, a presença de uma 

questão de larga abrangência social, como os interesses transindividuais.  

Considerando o primeiro exemplo, indisponibilidade de um 

interesse ligado a uma pessoa incapaz, certamente a Constituição atribui 

ao Ministério Público legitimidade para atuar em defesa dos direitos do 

nascituro, pessoa em formação, que devido sua condição de 

vulnerabilidade não pode atuar pessoalmente para o exercício de seus 

direitos. 

Hamacher (2016) explica que o comando constitucional atribui ao 

Ministério Público a defesa dos direitos individuais indisponíveis, dentre os 

quais o direito à saúde, e deve ser interpretado de modo que o Ministério 

Público possa utilizar os instrumentos à sua disposição para a defesa destes 

interesses (ações coletivas que produzirão reflexo nos direitos individuais, 

atuação judicial como custos legis, atuação administrativa etc.). 

Norte (2015) garante que o Ministério Público tem legitimidade 

para ingressar com demanda judicial visando interesse individual 

indisponível, e que a referida legitimada se estende, também, para o 

ajuizamento da ação civil pública, conforme já se pronunciaram os 

Tribunais brasileiros.  

E quanto ao segundo exemplo, presença de uma questão de larga 

abrangência social, relacionada aos interesses transindividuais, com 

fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal (BRASIL 
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1988), como é o caso do direito à saúde, reconhecido como direito 

transindividual, individual e difuso, conforme ensina Sarlet (2015).  

De acordo com a Lei 7.347/85 (BRASIL, 1985), a ação civil 

pública é a medida judicial destinada à defesa dos interesses 

transindividuais, compreendendo estes os interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, contudo, em face do artigo 127 “caput” da 

Constituição Federal, os interesses individuais, quando indisponíveis, 

também deverão ser protegidos pelo Ministério Público, assim também 

podendo ser objeto de ação civil pública a saúde quando de interesse 

individual, essa é a interpretação do artigo 25, inciso IV, alínea “a” da Lei 

Orgânica do Ministério Público Lei n. 8.625  (BRASIL, 1993). 

Observa-se que a Constituição aparelhou o Ministério Público para 

garantir que as pessoas tenham efetivamente acesso aos seus direitos 

fundamentais, incluindo o direito à saúde. E mesmo quando se trata de 

interesse individual indisponível, o Ministério Público tem legitimidade, 

por intermédio de ação civil pública ou de outro mecanismo judicial e 

também extrajudicial, para propiciar ao lesado o exercício do seu direito. 

A Constituição Federal protege, inclusive, a incolumidade corporal 

do nascituro ao fazer previsão no artigo 5.º, inciso III, que ninguém será 

submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. A 

Constituição não exclui da proteção qualquer ser humano, de modo que 

também o nascituro merece tal resguardo. 

O Art. 5.º, inciso III, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) ao 

fazer referência a proibição da tortura ou a tratamento desumano ou 

degradante, tem aplicabilidade para o nascituro para impedir a prática de 

aborto. A violência dos métodos utilizados para o cometimento do crime, 

quando eficaz, resulta na morte do nascituro. Porém, quando a violência é 

ineficaz, embora não cause a morte, pode ocasionar a lesão a integridade 

psicofísica do nascituro.  

Nessas condições, o nascituro ao nascer com vida, teve seu direito 

à vida efetivado, porém, a interferência na sua incolumidade psicofísica, 
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sem dúvida, lhe retirou o direito de nascer saudável, diante das lesões que 

ocasionaram a malformação congênita. 

Portanto, como se tem demonstrado até o momento, a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) Cap. V, Lei suprema e principal de 

um Estado, de forma ampla, confere direitos fundamentais e/ou da 

personalidade a todas as pessoas, de modo igual, sem fazer qualquer 

espécie de diferenciação, por tal motivo, não se faz necessário que a 

legislação constitucional faça menção específica ao nascituro, pois este está 

incluído na expressão todas as pessoas ou todos os seres humanos, 

recebendo, assim, proteção igual. 

 

A tutela pelo Ministério Público do direito de nascer saudável  

 

A Constituição, conforme se observou anteriormente, é a Lei mais 

importante do sistema jurídico de um Estado. Na literatura, ela é 

denominada de lei base, justamente, por ser o fundamento do Estado. 

Também é classificada como lei principal, uma vez que ela é superior 

hierarquicamente a todas as demais normas infraconstitucionais. E ainda, 

recebe a alcunha de lei nuclear, haja vista que todas as demais normas 

devem estar em torno, em harmonia, com a Constituição. 

De acordo com Fachin (2006) um dos traços característicos da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) vigente é a multidisciplinariedade, 

pois ampliou sua atuação ao regulamentar matérias relativas a vários 

campos do Direito. Contudo, ao fazê-lo teve a intenção de firmar os 

valores constitucionais relativos àquelas matérias para que as leis 

infraconstitucionais fossem redigidas e interpretadas de acordo com a 

Constituição.  

Assim, as leis infraconstitucionais que já estavam em vigor quando 

a Constituição Federal de (BRASIL, 1988) foi promulgada, e as leis 

infraconstitucionais, que posteriormente a esta foram publicadas, devem 
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regulamentar os conteúdos sempre em consonância com os valores 

constitucionais. Portanto, a interpretação das demais leis que compõem o 

ordenamento jurídico brasileiro devem considerar a pessoa em primeiro 

lugar, pois este foi o valor primeiro protegido pela Constituição quando 

inseriu em seu texto a dignidade da pessoa humana. 

No ordenamento jurídico brasileiro existem vários documentos 

legislativos regulamentando os direitos do nascituro, ao iniciar pelo artigo 

2.º do Código Civil (BRASIL, 2002a), o qual garante os direitos do 

nascituro desde a concepção. Embora se tenha conhecimento da existência 

de teorias contrárias ao reconhecer a personalidade jurídica do nascituro, 

como é o caso da teoria natalista e da personalidade condicional, basta 

uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico para se concluir 

que o nascituro é um ser humano dotado de personalidade jurídica desde a 

concepção, como fundamenta a teoria concepcionista. 

O artigo 1.º do Código Civil (BRASIL, 2002a) é taxativo, ou seja, 

todas as pessoas têm capacidade para aquisição de direito – trata-se da 

capacidade de direito, portanto, inclusive o nascituro tem capacidade de 

direito por ter personalidade jurídica. O que o nascituro não tem é a 

capacidade de exercício de direito, da mesma forma que não tem as 

crianças e adolescentes antes de completar 18 anos ou de serem 

emancipados. Aqui é possível definir outra premissa: toda pessoa tem 

personalidade jurídica e capacidade de direito. A capacidade de exercício 

de direito dependerá da observância de requisitos apontados pela 

legislação, como a idade, a saúde e o discernimento da pessoa.  

Ainda sobre a personalidade jurídica do nascituro, o Código Civil 

(BRASIL, 2002a), no artigo 1.779, resolve todas as dúvidas, pois 

positivamente reconhece o nascituro como pessoa quando determina que 

lhe seja nomeado um curador especial para cuidar dos seus interesses 

(direitos), quando lhe faltar o pai, e a genitora estiver destituída do poder 

familiar. 
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Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que o poder familiar é 

um instituto de titularidade dos pais (pai e mãe), que os dois exercem em 

igualdade de condições sobre os filhos menores e não emancipados. Logo, 

nos casos em que os pais não têm poder familiar, porque perderam por 

algum motivo ou já não estão mais vivos, aos filhos já nascidos deve ser 

nomeado um tutor ou colocados em família substituta. 

Entretanto, o dispositivo está direcionado ao nascituro, que de 

acordo com a redação da norma, mesmo que aquele ainda não tenha 

nascido já está sob o poder familiar dos pais, e caso o pai não esteja vivo, e 

falte o poder familiar à mãe, ao nascituro será nomeado um curador 

especial. Ou seja, o dispositivo em tela compara o nascituro (filho ainda 

não nascido) com os filhos já nascidos, conferindo nas duas situações a 

nomeação de um adulto para cuidar dos seus interesses. Como duvidar que 

o nascituro não é pessoa? Diante de todas as normas aqui apresentadas, 

torna-se impossível levantar afirmações contrárias a esta posição. 

O Artigo 1.779 do Código Civil (BRASIL, 2002a) fecha a 

conclusão de que o nascituro deve ser comparado a uma criança, que em 

razão da condição de vulnerabilidade e falta de discernimento deve ser 

tratado como uma pessoa absolutamente incapaz, conforme previsto no 

artigo 3.º do Código Civil (BRASIL, 1946), e para tanto, os pais têm sobre 

ela a responsabilidade de proteger os seus interesses, e na falta deles, ou 

quando forem destituídos de poder familiar, ou ainda, lhe faltarem 

capacidade, deverá ser nomeado curador especial para atuar em defesa da 

proteção do nascituro. O Ministério Público tem legitimidade para 

ingressar com o pedido de nomeação de curador especial. 

Na mesma linha de pensamento, o Código Civil (BRASIL, 2002a) 

continua em outros dispositivos legais a reconhecer a personalidade 

jurídica do nascituro e o compara a uma criança, é o exemplo extraído do 

artigo 1.611, parágrafo único, que permite aos progenitores fazerem o 

reconhecimento de filiação durante a fase gestacional do feto. Outro 

exemplo está descrito no artigo 542 que reconhece como válida a doação 

de bens feita para o nascituro. E os artigos 1.798, 1.799 e 1.800 que 
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asseguram o direito de herança ao nascituro, nas modalidades de sucessão 

legítima e testamentária.  

Os dispositivos ora citados fazem referência ao direito material do 

nascituro, que pode ser classificado como direito fundamental e/ou da 

personalidade. Ou seja, a legislação garante os referidos direitos, mas a 

efetividade de tais direitos em favor do nascituro depende da atuação do 

Ministério Público.  

Sobre a atuação do Ministério Público, preliminarmente, vale dizer 

que o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015) 

determina que este deve intervir como fiscal da ordem jurídica nos 

processos sempre que envolvam interesses de incapazes. Ora, conforme 

demonstrado acima, a legislação civilista relaciona diversos artigos onde o 

nascituro é comparado a uma pessoa incapaz. Portanto, 

independentemente de quem ingressou com a ação, se o conteúdo desta 

disser respeito aos interesses do nascituro, o Ministério Público deverá ser 

intimado para acompanhar o processo como fiscal. 

Contudo, nem sempre o Ministério Público terá legitimidade para 

ingressar com a ação para defesa dos direitos do nascituro. O artigo 747 do 

Código de Processo Civil (BRASIL, 2015) relaciona o Ministério Público 

entre outras pessoas que tem legitimidade para promover a curatela. No 

entanto, a legitimidade do Ministério Público para ingressar com ação de 

nomeação de curatela só poderá ser exercida quando nenhuma das outras 

pessoas ali arroladas não existirem, ou existindo são incapazes ou não 

ajuizarem a ação, conforme disciplina o artigo 748 do Código de Processo 

Civil (BRASIL, 2015). 

Trazendo a legislação processual para a hipótese do nascituro 

necessitar de curador especial, o próprio artigo 1.779 do Código Civil 

(BRASIL, 2002a) já informa que a nomeação do curador será necessário 

quando não existir o pai e a mãe for destituída do poder familiar. Observa-

se, que nesse caso, restou apenas o Ministério Público para promover a 

ação de nomeação do curador especial para o nascituro. 
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Hamacher (2016) afirma que há uma diferença entre a previsão 

constitucional de atribuição do dever de defesa destes direitos, conforme já 

foi referido, e a atribuição de legitimação processual para a defesa destes 

direitos, por lei ordinária de cunho processual, em situações específicas. O 

que o autor quer dizer, é que não é suficiente a previsão constitucional 

incumbindo ao Ministério Público a defesa de direitos individuais 

indisponíveis como está disposto no artigo 129 da Constituição Federal. A 

referida previsão assegura a intervenção do Ministério Público, como 

fiscal, nos processos envolvendo os direitos indisponíveis, bem como de 

pessoas incapazes. 

Seria então, necessário, a previsão expressa, em lei 

infraconstitucional, para que o Ministério Público tenha legitimidade para 

o ajuizamento de ação judicial na defesa dos direitos individuais 

indisponíveis e de direitos de incapazes, da mesma forma que o Código de 

Processo Civil (BRASIL, 2015) estabeleceu nos artigos 747 e 748, de forma 

expressa o dever do Ministério Público ingressar com ação de nomeação 

de curatela em favor do nascituro. 

Hamacher (2016) faz ainda mais uma consideração, se de fato o 

texto constitucional tivesse atribuído legitimidade processual ao Ministério 

Público para a defesa de qualquer direito individual indisponível, este teria 

que passar a ajuizar ações de indenização em favor de menores e incapazes 

– o que a priori não é possível, e não apenas atuar como custos legis (fiscal) 

nestas ações. 

Assim, vale fazer referência a importância da Lei de Transplantes, 

de n.º 9.434/97 (BRASIL, 1997) para reconhecimento da personalidade 

jurídica do nascituro. O diploma legal é de imensa relevância para 

demonstrar o expresso reconhecimento do direito do nascituro à saúde 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 9º, § 7º, da Lei, proíbe que a 

gestante venha a dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, 

exceto quando se tratar de doação de tecido para ser utilizado em 

transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao 

feto. 
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De fato, a presente legislação deixa estampada a preocupação com 

a tutela do direito à saúde do nascituro. A redação é significativa 

justamente porque ao assegurar a proteção do direito à saúde do feto, 

confere a ele a personalidade jurídica, lhe retirando a retrógada concepção 

de coisa e, consequentemente, lhe reconhecendo a qualidade de pessoa.  

Seguindo nessa linha de raciocínio, o Código Civil (BRASIL, 

2002a) faz previsão do direito a integridade física. O artigo 13 da legislação 

civilista dispõe sobre a proibição do ato de disposição do corpo humano, 

quando importar diminuição permanente da integridade física. O comando 

do dispositivo legal tem por finalidade a proteção do direito ao próprio 

corpo ou direito sobre o corpo.  

A Constituição Federal embora não faça menção expressa ao 

direito ao próprio corpo, traz em seus dispositivos a tutela ao direito à vida, 

à integridade física e moral, a vedação a tortura ou tratamento desumano 

ou degradante, sendo que todos têm por objetivo a proteção do corpo vivo. 

Mas como já afirmado, a Constituição apenas consignou os valores mais 

importantes, sem esgotar as matérias ali regulamentadas. Essa tarefa 

permaneceu com as leis infraconstitucionais. E o Código Civil, mesmo que 

timidamente, regrou o direito ao próprio corpo também nos artigos 14 e 

15.  

Voltando ao artigo 13 do Código Civil (BRASIL, 2002a), a 

presente legislação deve ser aplicada também para a proteção da 

integridade física do nascituro. Amaral (2006) define o corpo humano 

como um bem jurídico, classificação esta que abrange o corpo humano 

nascido e o concebido. Conforme já relatado, a prática dos atos executório 

para o abortamento pode acarretar na morte do feto, mas por vezes se 

observa que a execução mal sucedida implica em lesões permanentes 

denominadas de malformação, o que inviabiliza o direito do nascituro 

nascer saudável.  

França (1988) ao fazer a classificação dos direitos da 

personalidade, insere os alimentos como decorrentes da integridade física, 
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indispensáveis para a manutenção da vida e da saúde das pessoas. O 

Código Civil (BRASIL, 2002a), nos artigos 1.694 a 1.710 faz as disposições 

normativas sobre o direito aos alimentos como direito patrimonial - sim, 

está correto e não há qualquer confusão, o conteúdo dos direitos aos 

alimentos é patrimonial, mas a finalidade é de direito da personalidade 

para proteção dos direitos à vida e à saúde. 

Na verdade, a regulação definida pelo Código Civil (BRASIL, 

2002a) já seria suficiente para tutelar o direito alimentar do nascituro, 

bastaria apenas uma interpretação sistemática do referido diploma 

legislativo e da lei constitucional. Contudo, a legislação especial teve como 

objetivo facilitar a aplicação do direito, uma vez que é direcionada para a 

manutenção da vida intrauterina com a finalidade de garantir a vida 

extrauterina. 

Assim, a Lei n.º 11.804, de 2008 (BRASIL, 2008), regulou os 

alimentos gravídicos, prevendo o direito ao recebimento de valores 

suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que 

sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a 

alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 

complementares, internações, parto, medicamentos e demais  prescrições 

preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de 

outras que o juiz considere pertinentes.  

Caldeira (2010) explica que pela redação da Lei n.º 11.804 

(BRASIL, 2008), a gestante recebe alimentos gravídicos desde a 

concepção, o que leva a crer que a concessão do direito depende da 

existência do nascituro, para quem os benefícios do direito recebido serão 

convertidos. Ou seja, embora o texto da lei não tenha destinado 

diretamente os alimentos para o nascituro, sabe-se que ele é a verdadeira 

razão para a existência da lei, pois, caso contrário, não haveria gestante. 

O Ministério Público tem legitimidade para promover as ações 

alimentícias em favor da criança e do adolescente, conforme se extrai do 

artigo 201, inciso III do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 
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1990c). De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2014), havia 

divergência quanto a interpretação do mencionado dispositivo, onde o 

outro entendimento limitava a atuação do Ministério Público apenas para 

acompanhar as ações alimentícias envolvendo criança e adolescentes. 

Contudo, o citado Tribunal concluiu que o Ministério Público tem 

legitimidade, independentemente, do exercício do poder familiar pelos 

pais.  

Quanto aos alimentos gravídicos, não existe norma específica 

atribuindo legitimidade para o Ministério Público. Contudo, mais uma 

vez, é possível se valer da interpretação sistemática e aplicar o artigo 201, 

inciso III do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990c) bem 

como o artigo 2.º, § 4.º da Lei de Investigação de Paternidade, a Lei n.º Lei 

8.560/1992 (BRASIL, 1992), onde está expressa a legitimidade do 

Ministério Público para essas ações, estendendo, também, para este 

promover as ações de alimentos gravídicos.  

Por fim, como órgão interveniente, preconizam os artigos 177 e 

178 do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015), como já referido acima, 

que o Ministério Público deverá acompanhar, como fiscal da lei, as causas 

em que se manifestar o interesse público. Atuará de tal maneira em 

decorrência da qualidade especial assumida por uma das partes, ou em 

decorrência da natureza da lide. Para tanto, o Ministério Público emite 

pareceres em processos judiciais e participa de sessões de julgamento no 

âmbito da Justiça. Por isso, múltiplos são os casos de intervenções 

previstas no Código de Processo Civil (BRASIL, 2015) – causas em que há 

interesses de incapazes; causas concernentes ao estado da pessoa, 

alimentos, poder familiar, tutela, curatela, interdição, defesa do 

consumidor, entre outros. 
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A tutela do nascituro no direito penal 

 

Na esfera do Direito Penal também são encontradas normas com o 

objetivo de proteger à vida e à saúde do nascituro. O Código Penal 

(BRASIL, 1940) prevê alguns crimes atentatórios a vida e a saúde do 

nascituro, quais sejam: aborto provocado pela gestante ou com seu 

consentimento (artigo 124); aborto provocado por terceiro (artigo 125); 

aborto consentido pela gestante (artigo 126); e aborto qualificado (artigo 

127). Para todos esses crimes o Ministério Público tem legitimidade para 

ingressar com ação penal pública incondicionada com a finalidade de punir 

os responsáveis pela conduta. 

Mirabete (2008) explica que aborto, de acordo com o Código Penal 

(BRASIL, 1940), é a interrupção da gravidez com a morte do nascituro, 

sendo irrelevante a fase da vida intrauterina, ou seja, considera-se aborto a 

morte do ovo (até três semanas de gestação), embrião (de três semanas a 

três meses) e feto (após três meses). Ou seja, em qualquer período da 

gestação, a interrupção da gravidez resulta em aborto. Bitencourt (2010) 

também defende o entendimento que a lei penal tutela a vida intrauterina 

desde a concepção até o parto. Para a configuração do crime não é 

necessário a expulsão do corpo do nascituro após o aborto. 

Resta esclarecido que a legislação penal tutela o direito à vida do 

nascituro, e o considera sujeito de direito desde a concepção, sem 

condicionar a sua existência a uma determinada fase ou mesmo ao 

nascimento com vida. A vida intrauterina, ou melhor, o ser humano em 

formação, é o objeto jurídico protegido pelo Estado. O crime de aborto 

estará configurado sempre que a interrupção da gravidez for provocada, 

sem a necessidade do corpo ser expelido para fora do ventre. 

O aborto pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pela 

própria gestante, para tanto é considerado crime comum. A legislação 

denomina o agente criminoso como sujeito ativo. E de acordo com Prado 

(2011), o sujeito passivo, ou seja, a vítima do crime é o nascituro – ser 
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humano em formação (o titular do bem jurídico vida). E para a 

configuração do crime, Capez (2010) afirma que apenas se admite o dolo, 

que significa a intenção em provocar a conduta lesiva. Logo, quando da 

ocorrência de aborto espontâneo, em virtude da inexistência de dolo, não 

há crime. 

De acordo com Jesus (2010) o crime de aborto possibilita a forma 

tentada, que significa que o sujeito ativo se utiliza dos instrumentos 

idôneos para o cometimento do crime, porém, por circunstâncias alheias a 

sua vontade o crime não se consuma, o que denota que o feto permanece 

vivo. No entanto, o Código Penal (BRASIL, 1940) não fez previsão dessa 

modalidade de crime, logo não existe punição para a tentativa de aborto. 

Contudo, vale registrar, mais uma vez, ser comum a malformação 

congênita ser a consequência da tentativa de aborto mal sucedida. Embora 

a tentativa não configure o crime, ela pode acarretar em ofensa a 

integridade física do nascituro. 

Em se tratando das modalidades de aborto, no artigo 124, primeira 

parte, do Código Penal (BRASIL, 1940), está definida a modalidade 

nominada de auto aborto, quando a própria gestante emprega meios ou 

manobras abortivas em si mesma para conseguir o resultado morte do 

nascituro. No mesmo dispositivo, na segunda parte, e no artigo 126, o 

legislador faz referência ao aborto consentido. O crime de aborto também 

estará configurado quando a gestante permitir que outra pessoa pratique os 

atos necessários para interrupção da gravidez. Então, para a ocorrência do 

crime é necessário o consentimento da gestante. Quando o delito de aborto 

é cometido com consentimento da gestante, ela irá responder com base no 

artigo 124, segunda parte, e o terceiro pelo artigo 126.  

A outra modalidade de aborto vem descrita no artigo 125 do 

Código Penal (BRASIL, 1940), e de acordo com Capez (2010) esta forma é 

mais grave, pois falta o consentimento da gestante. O crime é praticado por 

terceiro, ou seja, por outra pessoa que não a genitora. Além da ausência do 

consentimento, serão dois sujeitos passivos, pois as vítimas serão: gestante 

e nascituro. 
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O artigo 127 do Código Penal (BRASIL, 1940) faz referência ao 

aborto qualificado, o qual restará configurado quando da prática do crime 

resultar em lesão corporal ou mesmo morte da gestante, independente se 

ela tenha ou não consentido com a realização da conduta. Nesses casos as 

penas são aumentadas para um terço no primeiro caso e duplicada 

havendo o falecimento da genitora.  

Para todos os crimes de aborto ora estudados o Ministério Público 

tem legitimidade para ingressar com a ação penal pública incondicionada 

contra os agentes criminosos. Trata-se na verdade de uma das atribuições 

prevista no artigo 129, inciso I da Constituição Federal (BRASIL, 1988). A 

legitimidade propriamente dita para apresentar a denúncia está prevista no 

artigo 24 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941).  

Quando o crime for de ação pública incondicionada o Ministério 

Público tem obrigação de apresentar a denúncia, conforme o princípio da 

legalidade ou obrigatoriedade, sempre que no caso se observar os requisitos 

exigidos. Ainda o Código Processual Penal (BRASIL, 1941), em seu artigo 

27, dispõe que qualquer pessoa do povo pode provocar a iniciativa do 

Ministério Público, nos casos em que caiba a ação penal pública, 

fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato, materialidade e a 

autoria, bem como a indicação do tempo, do lugar e dos elementos de 

convicção.  

Depois de oferecida a denúncia, com base no princípio da 

indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir da ação. O 

referido princípio está expresso no artigo 42 do Código de Processo Penal 

(BRASIL, 1941). A desistência prevalece, inclusive, na fase recursal, é o 

que estabelece o artigo 576 do referido Código.  

Além das modalidades de abortos criminosos, existe o aborto 

necessário disciplinado pelo artigo 128, inciso I, do Código Penal 

(BRASIL, 1940), o qual não será punido quando praticado por médico 

com o objetivo de salvar a vida da gestante se não existir outro meio de 

fazê-lo. Bitencourt (2010) ensina que são necessários os seguintes requisitos 
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para afastar a punição do profissional que realiza a interrupção da 

gravidez: o perigo de vida da gestante; e a inexistência de outro meio para 

salvá-la. 

Diante dessa situação, em que se apresenta um conflito entre dois 

bens jurídicos tutelados pelo Estado, quais sejam, a vida da gestante e a 

vida do nascituro, o legislador optou pela proteção da vida da mãe. A 

razão está calcada em escolher em o ser humano já formado e o ser 

humano em formação. E entre os dois, o Estado elegeu a certeza, ou 

melhor, salvar a vida extrauterina.  

O artigo 128, inciso II, do Código Penal (BRASIL, 1940) disciplina 

o aborto sentimental, que segundo Prado (2011) é praticado pelo médico 

no caso de gravidez resultante de estupro. Para tanto, faz-se necessário o 

consentimento da gestante ou do representante legal se aquela for incapaz. 

O autor ainda esclarece, que a justificativa para a interrupção da gravidez 

nesses termos, é que o mal causado é maior do que aquele que se pretende 

evitar. Logo, nesses casos será afastada a culpabilidade da interrupção da 

gravidez. 

Portanto, de acordo com a legislação penal o crime de aborto não 

será punido quando nos casos do aborto necessário e do aborto 

sentimental, desde que comprovados os elementos para sua configuração. 

E quanto a interrupção da gestação de feto anencéfalo, não há crime, uma 

vez que o objeto jurídico protegido pelo Estado no crime de aborto é a 

vida, e o feto anencéfalo não tem potencial de vida após o nascimento. 

 

A proteção integral do direito de nascer saudável 

 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) operou mudanças 

significativas e estruturais em vários ramos do direito, isso se deve porque 

o referido diploma legal fez constar logo no artigo 1.º os princípios 

fundamentais do Estado Democrático de Direito, os quais são 

considerados esteios de sustentação do ordenamento jurídico brasileiro. 
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Dentre os princípios ali relacionados, vale citar o princípio da dignidade, 

denominado de macroprincípio, sob o qual irradiam e estão contidos 

outros princípios e valores essenciais como a liberdade, autonomia privada, 

cidadania, igualdade, alteridade e solidariedade (CUNHA PEREIRA, 

2005). 

O princípio da dignidade colocou a pessoa no centro do 

ordenamento, atribuindo a importância que merece, a razão da existência 

do Estado e do Direito. Os resultados dessa personalização são 

encontrados no próprio texto constitucional, que são normas sempre 

voltadas para atender os interesses e direitos fundamentais do ser humano. 

Dentre estas normas, oportuno destacar o artigo 227, que dispõe sobre a 

proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes com absoluta 

prioridade. Observa-se que no artigo 5.º da Constituição Federal (BRASIL, 

1988), o legislador já havia consignados os direitos fundamentais de todas 

as pessoas, o que se presume a inclusão das crianças e adolescentes. Mas, 

novamente, agora em dispositivo específico, repetiu direitos fundamentais, 

especiais, assegurando-os com prioridade absoluta em favor das crianças e 

dos adolescentes. 

A justificativa para a previsão de direitos fundamentais especiais 

para crianças e adolescentes está no fato de faltarem a estes a capacidade 

cognitiva própria dos adultos, e, por isso, o Estado os atribui a dupla 

proteção, combinando direitos fundamentais e específicos. Como já se 

afirmou, esse novo posicionamento de atenção a pessoa teve como reação 

a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990c) 

que revogou o antigo Código de Menores, consoante a Lei n.º 6.697/79 

(BRASIL, 1979).  

O Código de Menores (BRASIL, 1979) estava fundamentado na 

doutrina da situação irregular, pois somente era aplicado para crianças e 

adolescentes que se encontravam em situações inadequadas, em razão de 

terem violado normas sociais ou por não terem suas necessidades básicas 

atendidas. Conforme Souza, Teixeira e Silva (2003) o revogado Código 

tratava as crianças como seres incapazes, não sujeitos de direitos e deveres, 
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enquanto que a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990c) atribuem dupla proteção de 

direitos fundamentais. 

Desta maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990c) estabeleceu normas protetivas à criança e ao adolescente, em seus 

artigos 3.º e 4.º, seguindo as diretrizes constitucionais, mas também se 

observa que as referidas normas estão consubstanciadas na Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança (1989), ratificada no Brasil em 1990.  

Os artigos 3.º e 4.º do Estatuto apresentam três princípios de 

acordo com o Vercelone (2003): as crianças e adolescente são titulares de 

todos os direitos fundamentais assegurados a toda pessoa humana; eles têm 

direito a proteção integral; a eles são garantidos todos os instrumentos 

indispensável para assegurar seu desenvolvimento físico, mental, moral e 

espiritual, em condições de liberdade e dignidade. 

Quanto a gozarem de todos os direitos fundamentais que são 

atribuídos a toda pessoa humana, não há dúvidas, pois não se questiona a 

atribuição de personalidade jurídica as crianças e aos adolescentes. 

Já, no que diz respeito ao princípio da proteção integral, faz-se 

necessário compreender sua extensão. Na verdade, a integralidade nada 

mais é do que o reconhecimento de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana e, também, os direitos especiais decorrentes da 

condição peculiar da pessoa em desenvolvimento (CUSTÓDIO, 2008). 

E para garantir a efetividade de todos os direitos firmados na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990c) são oportunizados instrumentos de acesso à Justiça. 

Mas antes de tratar dos instrumentos de acesso à Justiça 

disciplinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990c), 

é preciso dar conhecimento que a legislação em tela faz alusão a proteção 

dos direitos do nascituro. O que confirma que o nascituro pode ser 

comparado com uma criança, sujeito dos direitos fundamentais especiais 
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disciplinados pelo Estatuto, como bem dispõe a redação do artigo 7.º, que 

fundamenta o direito de nascer saudável quando estabelece que criança e 

ao adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio, em condições dignas de existência. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990c) no 

artigo 8.º complementa o conceito do direito de nascer saudável ao 

assegurar a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de 

saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição 

adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e 

atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. E ainda, no § 8o do mesmo dispositivo, está previsto que a 

gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e 

a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e 

outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. 

É preciso deixar claro que os artigos ora mencionados pertencem 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990c), e embora 

estejam direcionados, em parte para as gestantes e mulheres, a finalidade é 

propiciar uma gestação saudável para assegurar o nascimento do filho com 

vida e possibilitar a sua manutenção de forma digna. O direito à vida deve 

ser uma preocupação imediata, para o nascituro nascer com vida, pois se o 

seu direito à vida e à saúde não for assegurado ainda na gestação, essa 

criança, possivelmente, não terá autonomia para viver de forma digna. 

Voltando aos instrumentos para acesso à Justiça, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990c) no artigo 201 prevê as matérias 

de competência do Ministério Público para promover ações ou para 

acompanhar o processo. No inciso III do artigo 201, está atribuída a 

legitimidade processual para que o Ministério Público promover e 

acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e 

destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e 

guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da 

competência da Justiça da Infância e da Juventude. No mesmo dispositivo 
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legal, inciso V, cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a 

ação civil pública para a proteção dos interesses individuais (indisponíveis), 

difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, previstos nos 

artigos 208 a 224. A respeito dos referidos direitos, para o presente estudo, 

serão abordados apenas os direitos relacionados a saúde, no caso o inciso 

VII do artigo 208 que trata sobre o acesso às ações e serviços de saúde.  

Para a efetividade do inciso V do artigo 201, Mazzilli (2016) faz 

uma argumentação interessante e necessária. O autor explica que para a 

defesa individual da criança e do adolescente, por meio de ação civil 

pública, é preciso que se trate de direitos indisponíveis, cuja defesa 

convenha à coletividade como um todo, única forma de conciliar a 

exigência do Estatuto com a destinação constitucional do Ministério 

Público, artigo 127, caput, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Desse 

modo, o Ministério Público terá competência, por exemplo, para assegurar 

vaga em escola, tanto para uma criança, como para dezenas, centenas ou 

milhares delas. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, o Ministério Público também 

tem legitimidade processual para ingressar com ação civil pública para que 

uma ou mais crianças tenham acesso as ações e serviços de saúde. E ainda, 

considerando que o próprio Estatuto assegura o direito de nascer saudável 

ao nascituro, em defesa desse direito individual e indisponível, tem 

competência, também, para se utilizar da referida medida judicial.  

Conclui-se que o Ministério Público é figura indispensável para 

tornar efetivos os direitos indisponíveis da criança e do adolescente, 

previstos no ordenamento jurídico brasileiro, de modo geral. Contudo, a 

referida indispensabilidade deve ser estendida para o nascituro, no sentido 

de assegurar, preventivamente, que este venha a nascer saudável, e possa 

usufruir dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). 
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Considerações Finais 

 

A Constituição Federal de 1988 modificou de forma substancial o 

sistema jurídico brasileiro ao inserir valores relacionados ao direito à 

dignidade das pessoas naturais. Dentre os direitos fundamentais tutelados 

pelo Estado em favor da pessoa está o direito à vida. Entretanto, cabe ao 

Estado não apenas proteger o direito à vida, mas garanti-lo de forma digna. 

O direito à vida é o principal bem jurídico de responsabilidade do 

Estado, haja vista que todos os outros direitos fundamentais são 

decorrentes dele. Contudo, para propiciar uma vida digna, deve o Estado 

tutelar outros direitos fundamentais, como o direito à saúde.  

O conceito amplo de saúde está diretamente conectado com o 

bem-estar. Essa é a razão pela qual se afirma a ligação entre a vida e a 

saúde. De acordo com o atual fundamento constitucional as pessoas não 

têm apenas o direito à vida, mas sim o direito de viver bem, de viver 

dignamente, e tornar o direito à saúde um direito eficaz pode proporcionar 

uma vida feliz. 

A Constituição Federal prevê que o direito à vida e o direito à 

saúde são direitos de todas as pessoas, portanto devem ser garantidos as 

pessoas em formação, ou seja, em desenvolvimento intrauterino, como 

também as pessoas já nascidas. A referida proteção está presente em 

diversas legislações infraconstitucionais.  

Os direitos fundamentais do nascituro são protegidos desde sua 

concepção, e não poderia ser diferente, embora ele esteja em uma fase de 

formação intrauterina, tais circunstâncias precisam ser favoráveis para 

garantir um nascimento com vida saudável, da onde se extrai o direito de 

nascer saudável. 

Os pais são os responsáveis naturais para proporcionar o 

nascimento saudável do futuro bebê, mas quando não é possível, tal 

encargo passa a ser de responsabilidade do Ministério Público, para quem 
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na Constituição Federal foi atribuída a competência de atuar a favor dos 

direitos fundamentais e sociais a todas as pessoas naturais. 
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A humanização é um termo bastante discutido, pois perpassa por 

valores e práticas que envolvem as relações entre seres humanos. O 

cuidado humanizado deve ser centrado nas necessidades do cliente, não 

apenas em procedimentos e normas técnicas. Diante dessa realidade, 

observou-se que no Brasil a assistência à mulher no período gravídico-

puerperal ainda se faz pautada modelo biomédico de fragmentação do ser 

humano, o que contribui para a permanência e aumento do número de 

procedimentos invasivos e intervencionistas durante o trabalho de parto, 

parto e puerpério (CASSIANO, 2015).  

A noção de humanização vem sendo utilizada há vários anos, de 

maneira especial na área da saúde, quando se fala em humanização da 

assistência no trabalho de parto e parto as discussões sobre este tema, 

trazem demandas antigas e, nos últimos anos, vários autores e 

organizações não governamentais têm demonstrado suas preocupações 

com a medicalização excessiva do parto, propondo modificações no 

modelo de assistência ao parto, principalmente naqueles de baixo risco. A 

Organização Mundial de Saúde, desde o início da década de 1980 (século 

passado), tem trazido contribuições importantes para este debate ao propor 

o uso adequado de tecnologias para o parto e nascimento, com base em 

evidências científicas que contestam práticas preconizadas na assistência 

médica (DINIZ et al., 2005). 

Dessa forma, com o passar dos anos, o ato fisiológico de parir e 

nascer passaram a ser visto como patológico, privilegiando a técnica 
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medicalizada e despersonalizada, em detrimento do estímulo, apoio e 

carinho à mulher que vivencia essa experiência. É fato que a tecnologia e 

os estudos científicos têm proporcionado avanços inquestionáveis na 

qualidade da assistência obstétrica. O advento tecnológico fez com que o 

parto deixasse o âmbito domiciliar e adentrasse no hospitalar, processo 

esse que acometeu não só a assistência obstétrica, mas em toda a área da 

saúde.  

Nesse sentido, devido à medicalização do parto, o Ministério da 

Saúde vem incentivando a implementação de políticas incentivadoras do 

parto normal humanizado, dentre elas o Programa de Humanização do 

Parto e do Nascimento (PHPN) e a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher (PNAISM) dentre outras, a fim de que o parto normal 

seja uma escolha informada e segura à mulher (SANTOS et al., 2015).  

Nas políticas públicas na área de Saúde da Mulher, considera-se 

que a humanização da assistência defende uma nova perspectiva em que os 

cuidados prestados devem ser efetivamente benéficos, as intervenções 

desnecessárias devem ser evitadas e a privacidade, bem como a autonomia 

materna devem ser preservadas. A assistência hospitalar deve ser segura, 

garantindo para cada mulher os benefícios dos avanços científicos, 

estimular o exercício da cidadania feminina, resgatando a autonomia da 

mulher no parto (PORTO, 2015).  

Assim o Ministério da Saúde instituiu a Rede Cegonha, por meio 

da portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011, para proporcionar às mulheres 

saúde, qualidade de vida e bem-estar durante a gestação, parto, pós-parto e 

o desenvolvimento da criança até os dois primeiros anos de vida. 

A Rede Cegonha sistematiza e institucionaliza um modelo de 

atenção ao parto e ao nascimento que vem sendo discutido e construído no 

país, onde o parto é uma vivência íntima e pessoal de cada mulher, dentro 

de uma ambiência adequada para a boa evolução do nascimento do bebê, 

com a inclusão da presença de um acompanhante de livre escolha da 
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mulher e a adoção de boas práticas de atenção centradas no bem-estar da 

mulher, da criança, do pai e da família (BRASIL, 2013). 

O programa prevê ações que melhoram o acesso e a qualidade da 

atenção à saúde da mulher e da criança, com atitudes que promovem 

assistência digna com preservação da autonomia feminina, além do 

emprego de atitudes importantes como a garantia ao acompanhante, de 

escolha da gestante, na sala de parto, a prática de boas intervenções 

institucionais durante o parto, e a atenção ao nascimento e a ligação da 

gestante à unidade de referência e o incentivo ao aleitamento materno. 

Estas estratégias garantem que a mulher estará assistida na gestação, no 

trabalho de parto e parto e no puerpério, promovendo um 

acompanhamento mais seguro durantes estas fases (SANTOS et al., 2015).  

Vale enfatizar que desde 1999, o Ministério da Saúde criou a 

portaria n.º 985, de 5 de agosto sobre o Centro de Parto Normal - CPN, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS, para o atendimento à mulher no 

período gravídico-puerperal. Entende-se como Centro de Parto Normal a 

unidade de saúde que presta atendimento humanizado e de qualidade 

exclusivamente ao parto normal sem distócias e a assistência é prestada por 

enfermeira obstétrica (BRASIL, 1999). E, em 2013 foi criada pelo 

Ministério da Saúde a portaria nº 904 de 29 de maio, que estabelecia as 

diretrizes para implantação e habilitação de Centro de Parto Normal 

(BRASIL, 2013). 

Por outro lado, a portaria nº 11, de 7 de janeiro de 2015 redefine as 

diretrizes para implantação e habilitação de Centro de Parto Normal 

(CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde, para o atendimento à 

mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do nascimento, em 

conformidade com rede cegonha. É uma unidade desenvolvida para o 

atendimento humanizado e de qualidade exclusiva ao parto normal; atua 

no sentido de promover a ampliação do acesso e a qualificação do cuidado 

ao parto. Ressalta-se que no CPN, a assistência ao parto de risco habitual, 

da admissão à alta, é conduzida por uma enfermeira obstétrica ou obstetriz 

(BRASIL, 2015). 
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Ressalta-se também que a enfermeira generalista pode assistir à 

parturiente conforme atribuições descritas na lei do exercício profissional, a 

de nº 7.498 de junho de 1986, porém cabe a enfermeira obstétrica 

atribuições mais complexas, daí porque esta deve ser especialista na área e 

a assistência a ser prestada se encontra na mesma lei referida. Cabe, pois 

aos profissionais de enfermagem garantir à mulher no período gravídico 

puerperal e ao neonato, uma assistência humana, holística, qualificada e 

competente.  

O parto normal humanizado tem como propósito resgatar o caráter 

fisiológico no processo de nascer, proporcionando à mulher vivência 

positiva sem traumas e sem manobras invasivas no momento do parto 

fazendo com que a mulher, ao dar à luz, consiga atingir o mais alto grau de 

satisfação (SANTOS; OKAZAKI, 2012). 

O profissional de enfermagem deve se conscientizar da sua 

importância na 

assistência à parturiente e ao neonato durante todo o processo gravídico 

puerperal, educando, promovendo a saúde, prevenindo e diagnosticando 

intercorrências na gravidez durante o pré-natal. A equipe de enfermagem 

deve ser integrante da equipe de saúde na assistência integral prestada à 

mulher, usando seu conhecimento técnico e científico em conjunto com 

seus preceitos éticos de compromisso com a profissão e com a vida, 

proporcionando uma assistência digna e com qualidade (PORTO, 2015).  

Precisa-se rever e mudar a forma de relacionamento com a 

mulher/parturiente e a família, aprendendo a compartilhar conhecimentos 

e realizar um trabalho multiprofissional. Neste contexto, é importante 

salientar que o respeito às diferenças de crenças socioculturais, religiosas de 

cada mulher é tão importante quanto qualquer intervenção física que 

venha a sofrer. E dessa forma sejam valorizadas suas queixas, medos e 

dúvidas. Não esquecendo que existe, não apenas uma grávida, mas sim 

uma família inteira que precisa de atenção e orientação por parte da equipe 

de saúde.  
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A assistência humanizada tem caráter amplo e envolve um 

conjunto de conhecimento, de práticas, de atitudes que visam não só a 

promoção do parto, mas também um nascimento saudável e a prevenção 

da morbimortalidade materna e perinatal, com o início no pré-natal e 

garantir que a equipe de saúde realize procedimentos comprovadamente 

benéficos, para a mulher e para o recém-nascido, que evite intervenções 

desnecessárias, que preserve sua privacidade e autonomia, já que o 

nascimento é um evento fisiológico, considerado um dos eventos mais 

marcantes da vida (SANTOS; OKAZAKI, 2012).  

O enfermeiro tem sido reconhecido pelo Ministério da Saúde e 

outros órgãos não governamentais como o profissional que possui 

formação holística e procura atuar de forma humanizada no cuidado à 

parturiente, tanto nas casas de parto como também nas maternidades. Para 

tanto, é necessária a aquisição de profissionais qualificados, capacitados e 

comprometidos de forma pessoal e profissional, que prestam assistência à 

mulher com respeito, ética e dignidade, além de serem incentivadas a 

exercerem a sua autonomia no resgate do papel ativo da mulher no 

processo parturitivo, como também a serem protagonistas de suas vidas e a 

repudiarem qualquer tipo de discriminação e violência que possam 

comprometer seus direitos de mulher e cidadã (PORTO, 2015).  

Dessa forma, o objeto deste estudo é a percepção das puérperas 

atendidas por enfermeiras obstétricas no Centro de Parto Normal (CPN) de 

uma Maternidade Pública de Teresina/PI, sobre o parto normal e o 

cuidado humanizado. Visando atender o objeto de estudo, elaborou-se as 

seguintes questões norteadoras: O que as puérperas sabem sobre parto 

normal e cuidado humanizado? Qual a percepção das puérperas acerca do 

processo de trabalho de parto e parto normal assistidos por enfermeiras 

obstétricas?  

A partir do objeto de estudo e questões norteadoras foram 

construídos os seguintes objetivos: descrever o que as puérperas sabem 

sobre parto normal e cuidado; e, analisar a percepção das puérperas acerca 
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da assistência prestada por enfermeiras obstétricas durante o processo 

parturitivo.  

 

Fundamentação Teórica 

 

Ao assistir à parturiente, o profissional de saúde deve considerá-la 

como um todo, identificar suas necessidades, compreender e procurar, a 

medida do possível, satisfazê-las. Saber identificar as diferenças culturais e 

individuais com certeza contribuirá para redução da angústia, do medo e 

da tensão tão presentes no trabalho de parto. 

A interação efetiva e humanizada, quando voltada às gestantes, é 

de extrema importância para o sucesso desta atenção, pois cria um vínculo 

entre o profissional, seu cliente e família, bem como a consideração pelas 

escolhas, expectativas e cultura, e assim, permite a humanização do 

cuidado, maior segurança e confiabilidade por parte das mulheres. No 

entanto, esta atenção por um profissional competente depende também da 

utilização de procedimentos comprovadamente benéficos, que evitem 

intervenções desnecessárias, além de compartilhar com a parturiente e sua 

família as decisões sobre as condutas a serem adotadas, prestando cuidado 

às gestantes e às suas crianças, sendo assim um ato de defesa à vida, contra 

diversos fatores que as colocam em risco (VERSIANI et al., 2015).  

O fato é que para assistir uma mulher em trabalho de parto, os 

profissionais deverão ter conhecimento científico e habilidades das práticas 

que se demonstrem benéficas, as quais constituem o monitoramento 

cuidadoso do progresso do trabalho de parto e parto por meio do uso do 

partograma, a ausculta intermitente dos batimentos fetais e o 

encaminhamento da mãe e seu recém-nascido em um nível mais 

complexo, caso surjam fatores de risco e complicações. Tais habilidades 

conduzem o profissional de saúde a um raciocínio clínico e, 

consequentemente, à tomada correta da decisão a ser tomada (VERSIANI 

et al., 2015). 
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Em relação à equipe de Enfermagem e a assistência à mulher 

durante a gestação, a enfermeira deve atuar durante o período pré-natal, 

por meio de consultas de enfermagem e de práticas realizadas em grupo, 

que objetivam garantir o bom desenvolvimento das gestações, prevenir 

riscos e identificar as gestantes com maior probabilidade de apresentar 

intercorrências durante a gestação, além de promover a saúde da 

parturiente e do neonato por meio de diagnóstico e cuidados de 

enfermagem.  

Dentre as ações de enfermagem estão: solicitação de exames, 

orientações e aplicação de vacinas. Sobre as orientações, estas devem 

abordar o desconforto próprio do período gestacional e maneiras de aliviá-

lo, os aspectos emocionais, exercícios que promovam relaxamento, 

nutrição adequada, ganho ponderal, sexualidade, dentre outros.  Destaca-

se também que a equipe de enfermagem deva prestar assistência 

qualificada e humanizada à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-

nascido, procurando o bem-estar da mãe-filho. 

As gestantes definem o parto humanizado pautado nas bases 

filosóficas da humanização do parto e nascimento preconizado pelo 

Ministério da Saúde, que tem como princípios o relacionamento 

interpessoal e uma assistência competente. Entretanto, a formação dos 

profissionais de saúde ainda deixa a desejar nos quesitos relacionamento 

interpessoal, os órgãos formadores precisam investir nessa prerrogativa. 

Dessa forma é de grande importância o incentivo a esse tipo de 

parto que possibilita uma maior autonomia a mãe, ao bebê e família. Ao 

passo que, o parto humanizado é incentivado como estratégia para 

diminuição da morbimortalidade materna e neonatal, que além de 

preconizar o respeito à fisiologia do parto aos envolvidos, também 

negligencia práticas intervencionistas desnecessárias na assistência 

obstétrica.  Contudo, na prática são vistos empecilhos para sua efetivação 

de fato, o que necessita o reconhecimento de suas fragilidades, além de 

estudar e aprimorar a qualidade e humanização dessa assistência, para 
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amenizar as falhas e assim, tornar o parto humanizado mais bem visto e 

aceito entre as puérperas.  

Para se prestar uma assistência humanizada à mulher que vivencia 

o ciclo gravídico puerperal, os profissionais devem desenvolver habilidades 

relacionadas ao contato com essa mulher, favorecendo sua adequação 

emocional à gravidez e ao parto, podem também ajuda lá a superar os 

medos, as ansiedades e as tensões (SANTOS; OKAZAKI, 2012).  

Ao assistir o indivíduo o prestador de cuidado deve considerá-lo 

como um todo, com subjetividade e complexidade sendo de um grupo 

familiar e de uma comunidade deve ainda identificar as mensagens 

enviadas pelo cliente/ paciente e reconhecer seus códigos, compreendê-los 

e atuar de maneira a satisfazer as necessidades de atenção e cuidado da 

clientela. Neste processo de cuidar não se deve ser esquecido os valores que 

o paciente traz, ou seja, saber identificar as diferenças culturais e 

individuais de cada um, neste sentido o cuidado deve ser oferecido de 

maneira holística, valorizando-se a pessoa que o recebe. Portanto, a 

parturiente deve ser considerada como um ser biopsicossocial e espiritual, 

para qual a assistência de enfermagem deve atender essas necessidades, que 

são universais e classifica-se em nível psicobiológico, psicossocial e 

psicoespiritual, diferenciando apenas no modo de satisfazê-las para cada 

indivíduo (SANTOS; OKAZAKI 2012).  

Quando as necessidades das mulheres nesta relação de 

acolhimento pela equipe de saúde não são levadas em consideração, a de 

criação do vínculo fica diminuída, tornando os fluxos estabelecidos 

simplesmente burocráticos e pouco funcionais. Logo, quando uma equipe 

de saúde não está sensibilizada para a importância da criação deste elo 

com a gestante, aumenta-se o risco de desistência ou de menor frequência 

no acompanhamento pré-natal. No parto, a falta deste entre parturiente e 

obstetra gera um sentimento de insegurança (VERSIANI et al., 2015). 

A enfermagem atua proporcionando a mulher, durante o parto, 

maior segurança e conforto, sempre com uma escuta ativa e atenciosa. A 



 

 

114 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

criação de vínculo com a paciente é primordial para perceber as suas 

necessidades e então saber quais as ações a serem realizadas, assim é de 

grande importância a presença da enfermagem para auxiliar na redução da 

ansiedade das gestantes e parturientes, deixando estas mais confortáveis, 

seguras e confiantes (ALMEIDA, 2015).  

A enfermeira obstétrica e enfermeira generalista que prestam 

assistência e acompanhamento humanizado durante o parto deve ser 

profissional sem preconceitos, prestar serviço livre de qualquer dano e 

reduzir ao mínimo a necessidade de intervenções em suas práticas. O 

respeito, solidariedade, apoio, orientação e incentivo são alguns dos fatores 

que demonstram o cuidado e importância da assistência humanizada dessa 

profissional. Nesse sentido, a relação entre enfermeiras e pacientes 

necessitam de dinamismo, para que os saberes da paciente sejam 

incorporados ao conhecimento científico e sua autonomia seja preservada.  

O profissional reconhece a relevância e importância da prestação 

de uma assistência adequada e de qualidade, assim, procura sempre está 

acolhendo a mulher, proporcionando segurança, reconhecendo fatores que 

geram estresse, como a dor, procura oferecer um ambiente de cuidado e 

conforto tanto para parturiente como para a família. Dessa forma a 

enfermagem vem cada vez mais construindo uma história diferenciada, 

mostrando a sua capacidade, habilidade e influência, aliado a 

autoconfiança e experiência no processo de parir, preservando sempre as 

condições físicas, emocionais e os valores da parturiente (ALMEIDA, 

2015). 

A presença do acompanhante durante o parto é uma prática que 

favorece a humanização da assistência, dessa forma esse acompanhamento 

deve ser estimulado a fim de auxiliar no processo de um novo paradigma 

de assistência ao parto – o parto de humanização do parto. Através do 

respaldo político e baseado nas evidências dos estudos, as enfermeiras 

obstétricas devem utilizar que sejam favoráveis à evolução fisiológica do 

trabalho de parto e métodos não farmacológicos para o alívio da dor, como 
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também favorecer a capacitação do acompanhante que irá estar presente 

no momento do parto (OLIVEIRA et al., 2014).  

Entre uma das atribuições pertinentes a equipe de enfermagem está 

à educação em saúde. Portanto é de suma importância desmistificar a 

cultura da cesárea e enfatizar para as gestantes os benefícios de um parto 

normal e sem interferências, quando possível, para que esta possa ter a 

autonomia de decidir conscientemente sobre o método a ser escolhido. 

Uma vez que o pensamento de que parto normal dói e não oferece 

segurança foi difundido entre as mulheres. Assim, cabe a enfermeira, como 

educadora, esclarecer e ajudar essa mulher a compreender melhor sobre o 

parto normal e seus benefícios.  

A enfermeira obstétrica precisa embasar-se na educação em saúde, 

com isso a parturiente sente-se mais acolhida e segura durante o parto. É 

necessário refletir nas atitudes a serem tomadas e na melhor maneira de 

inserir as práticas humanizadas, porém, essa profissional, ainda encontra 

muitas dificuldades na sua atuação, seja pelos limites impostos pelas 

estruturas físicas encontradas nas maternidades atualmente, e\ou devido as 

rotinas hospitalares, ou até mesmo pela forte cultura centrada nos médicos 

que ainda prevalece e não colaboram com esta categoria tão imprescindível 

na assistência à mulher, neonato e família. 

Durante a assistência, o profissional de enfermagem deve 

desempenhar um papel relevante acolhendo a gestante desde o início de 

sua gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma 

criança saudável, além de garantir o bem-estar materno e neonatal. Assim, 

o atendimento pré-natal requer não só o saber técnico-científico da equipe 

de enfermagem, mas também a orientação da mulher sobre seu estado 

gestacional, sobre as modificações locais e gerais do seu corpo, os tipos de 

parto que são possíveis, como também condutas que facilitem a 

participação ativa no processo de parto. 

A enfermagem está relacionada ao uso de tecnologias do cuidado, 

as chamadas tecnologias leves, do acolhimento. Assim sendo, a tecnologia 



 

 

116 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

do cuidado se produz quando a existência das pessoas se torna 

significativa, independente do papel que estejam ocupando (enfermeira, 

docente, equipe, usuário). Nesta concepção de cuidado relacional e 

recíproco, em que enfermeira e cliente afetam e são afetados mutuamente, 

estão presentes os sentimentos, as emoções, crenças, valores e saberes de 

ambos os sujeitos, além da prática de métodos que aliviem a dor do 

processo de parto e dessa forma transforme para a mulher o parto em um 

momento único e agradável (OLIVEIRA et al., 2014).  

Deste modo, acredita-se que só se poderá alcançar esta 

humanização se forem buscados os mesmos caminhos como profissionais 

de saúde na percepção da individualidade de cada mulher no processo de 

parturição, evitando o maior uso do modelo medicalizado, e 

proporcionando o resgate do parto como momento do nascimento, 

respeitando seus significados e devolvendo à mulher seu direito de ser mãe 

com humanidade, autonomia e segurança. Ou seja, permitir que nesta 

assistência sobressaiam a sensibilidade, o respeito, a solidariedade e o amor 

pelo ser humano, alcançando, assim, a plenitude da humanização do parto 

(VERSIANI et al., 2015). 

 

Metodologia  

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, com abordagem 

qualitativa. O estudo descritivo caracteriza-se por descrever como 

determinado fenômeno acontece, suas características e relações com outros 

fenômenos, identificando suas causas (GIL, 2010). 

A pesquisa qualitativa trata de uma realidade que não pode ser 

quantificada, por se trabalhar com o universo dos significados onde o 

pesquisador se insere no mundo dos participantes. É aplicada quando se 

estuda a história, as relações humanas, as representações sociais, as 

crenças, as percepções e opiniões as quais são produtos das interpretações 
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de que os homens fazem sobre sua vivência, sentimentos e pensamentos 

(MINAYO, 2014). 

O estudo foi realizado em uma maternidade pública, instituição de 

referência para assistência à mulher no período gravídico-puerperal no 

Estado do Piauí, possui 40 anos de existência, 248 leitos obstétricos.  A 

escolha da maternidade se justifica pelo fato dela ser a maior maternidade 

do estado e responsável por 63% dos nascimentos ocorridos na cidade de 

Teresina (SESAPI, 2016) 

As participantes da pesquisa foram onze puérperas atendidas na 

referida instituição até que acontecesse a saturação dos dados. Foram 

incluídas as puérperas com idade igual ou maior de 18 anos, primípara ou 

multípara e que estavam no período de pós-parto imediato. Sendo 

excluídas as que não foram atendidas no Centro de Parto Normal (CPN) e 

as que não aceitaram participar da pesquisa. 

A produção de dados foi realizada por duas autoras desta pesquisa, 

as quais passaram por treinamento prévio para aplicação do instrumento 

semiestruturado com dados de identificação e questões de pesquisa. Antes 

da sua aplicação foi realizado a validação do referido instrumento com o 

objetivo de aperfeiçoá-lo e de avaliar o desempenho das pesquisadoras no 

campo. 

Optou-se pela técnica de entrevista, por permitir maior 

flexibilidade para possíveis intervenções e possibilita investigação mais 

ampla sobre os entrevistados. Segundo Minayo (2014) a entrevista é um 

meio pelo qual a intencionalidade do pesquisador permite recolher 

informações através das falas dos atores sociais, sendo também meio de 

coleta dos fatos relatados pelos informantes, enquanto colaboradores-

objetos de pesquisa que vivenciam uma determinada realidade em foco.  

Os dados qualitativos foram interpretados e organizados através 

dos relatos transcritos na íntegra, analisados na ordem da convergência das 

falas, e em seguida agrupados em categorias semelhantes e realizado 

análise de conteúdo segundo Bardin (2011) e autores da literatura acerca 
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do tema em estudo. Seguindo uma organização cronológica para as 

diferentes fases da análise de conteúdo, constituindo-se como: 1- pré-

análise; 2- exploração do material; e, 3- tratamento dos resultados, 

inferência e a interpretação.  

Conforme os princípios éticos norteadores de pesquisas 

envolvendo seres humanos, dispostos na Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), o projeto de pesquisa foi 

submetido e teve parecer de aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa 

da instituição pesquisada, bem como pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal do Piauí, com parecer nº 1.554.357. 

No momento do convite e da informação sobre o estudo às 

participantes foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) o qual descrevia a garantia da confidencialidade e 

privacidade, a proteção da imagem, a não estigmatização e a não 

utilização de informações fora do proposto neste estudo, conforme rege a 

mesma resolução. Os dados coletados e o TCLE foram armazenados por 

um período de cinco anos no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o 

Cuidar Humano e Enfermagem –NEPECHE do Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Piauí, cuja coordenadora é uma 

das autoras deste estudo.  

 

Resultados  

 

Por meio da análise dos dados referentes às onze entrevistadas, 

observou-se que a idade destas se concentrou na faixa etária de 18 a 34 

anos, as onzes mulheres eram procedentes de Teresina e viviam em união 

estável. Dessas, nove eram primíparas, sendo que três haviam passado pela 

situação de abortamento. Uma, pela terceira vez e outra, pela quarta. 

Quanto à escolaridade, das onze puérperas cinco possuía ensino superior e 

duas incompleto, quatro tinha o ensino médio completo e uma era 

incompleto. Em relação aos partos nesta pesquisa, as onze participantes 
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tiveram partos vaginais que aconteceram no Centro de Parto Normal 

(CPN) localizado na instituição pesquisada. 

Após leitura e releitura dos relatos das participantes, após análise 

dos dados originou três categorias a saber: humanização dos cuidados de 

enfermagem no processo de parto; processo parturitivo com a presença de 

acompanhante; e, métodos não farmacológicos no processo de parto para 

alívio da dor. 

 

Humanização dos cuidados de enfermagem no processo parturitivo 

 

A primeira categoria “humanização dos cuidados de enfermagem 

no processo de parto”, surgiu com intensidade na análise dos dados. As 

onze puérperas relataram os cuidados recebidos pela equipe de 

enfermagem como um fator positivo durante o trabalho de parto, 

afirmando receber atenção, cuidados e apoio durante os momentos antes, 

durante e pós-parto. 

As participantes relataram a importância de terem ao seu lado 

durante trabalho de parto e parto profissionais preparados e compreensivos 

com a situação. Como se observa a seguir:  

 
[...] Disse pra ela [ referindo-se a enfermeira obstétrica]: eu não enxergo meu 

parto sem vocês...eu não sei o que seria de mim se no meu parto vocês 

não tivessem participado, porque, assim, porque o apoio...é esse o 

diferencial [...] e você precisa ter essa profissional, porque ai você entra 

com a confiança do profissional e o amor, o carinho que ela tá olhando 

pra ti...ai entra a confiança...quando ela olha pra ti e diz calma, vai dar 

certo....você vai conseguir...ai você pensa: Não...ela sabe do que ela está 

falando. (PART. 02). 

[...] Direto elas conversando comigo, me explicando. Perguntaram como 

eu queria meu parto, me explicaram sobre o parto humanizado, me 

explicaram sobre os equipamentos que a maternidade fornecia pra mim 

poder entrar mais rápido no trabalho de parto e direto conversando [...] 
A cada uma hora elas vinham me examinavam e disse também que não 

iam ficar fazendo o exame de toque porque não tinha necessidade de 
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ficar fazendo esse exame, porque não era legal e que não ia fazer uso de 

recursos, de medicamentos pra induzir o parto [...] Ai a enfermeira que 

ficou já não saia mais do quarto, ela não estava mais saindo ela ficava. 
Primeiro foi de uma em uma hora, depois de meia em meia hora e 

depois ela já ficou direto...não mais saia, aí quando já estava muito forte 

as dores [referindo às contrações] podia até ela falar alguma coisa, mas ela 

estava muito calma, direto me consolando...dizendo que ia dar 

certo...que não era pra eu ficar assustada, só pra respirar...eu nem 

respirava direito, e ela direto dizendo que era só pra respirar...onde eu ia 

no quarto ela me acompanhava ...pra mim não cair porque a dor era 

muito forte, ficava tipo querendo desmaiar e ela direto lá...não sai e dizia 

que podia segurar nela e passando confiança direto [...]  Elas não me 

cortaram...elas também disseram isso, que não iam me cortar se eu não 

quisesse...porque se eu quisesse elas cortariam, mas não iam fazer nada 

do que eu não quisesse. (PART. 04).  

[...] E elas a todo o momento fizeram questão de me deixar bastante 

tranquila, foram bastante solícitas, muito dóceis comigo, me 

tranquilizavam....é...me orientavam  a todo tempo...me questionaram 

em relação à forma como eu queria parir, qual era a melhor forma pra 
mim...enfim todo momento elas deixaram bem claro que estavam ali à 

nossa disposição [...] Eu fiquei mais calma, fiquei mais tranquila porque 

eu sabia que estava rodeada por profissionais competentes e isso me 

tranquilizou demais e o fato também delas deixarem bem claro que eu 

iria escolher a forma como eu queria parir e também foi maravilhoso 

assim...eu fiquei super à vontade...não  me senti pressionada...não fiquei 

com medo porque em todo momento ela disseram que estavam ali para 

me apoiar...que não precisava ter medo, que ia dar tudo certo....então foi 

super tranquilo [...] (PART. 05).  

 
Com os relatos, fica claro a importância do acompanhamento da 

mulher por uma enfermeira obstétrica que a apoie, oferecendo confiança, 

cuidado diferenciado, além da liberdade de escolha de parto, uma vez que 

nesse momento único a mulher dever ter o direito de escolha. Assim, uma 

equipe qualificada, capacitada e humanizada é de extrema valia durante o 

processo de parto.   

Humanizar o nascimento envolve diversos aspectos como o 

respeito às modificações fisiológicas durante o trabalho de parto e parto, a 

preocupação com o contexto biopsicossocial em que a gestante está 

inserida e a otimização do contato precoce mãe-filho de maneira 
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eficaz/eficiente. Além disso, o profissional deve garantir a presença de um 

acompanhante de escolha da parturiente e mantê-la informada sobre todos 

os procedimentos que estão sendo realizados, respeitando-a enquanto 

mulher e cidadã (SANTOS et al., 2015).  

De certa forma, é visto a necessidade de profissionais qualificados 

e comprometidos em tratar a mulher com respeito, ética e dignidade, como 

também incentiva - lá a exercer sua autonomia no processo parturitivo e a 

repudiarem qualquer tipo de discriminação e violência que possam 

diminuir seus direitos de mulher e cidadã.  Para alcançar tal objetivo, a 

equipe de enfermagem deve estar disposta a livrar a mulher de riscos 

desnecessários, além de zelar pela promoção, proteção e recuperação da 

saúde e não apenas demonstrar gentileza e carinha, já que estes são atos 

indispensáveis no cuidado de enfermagem (PORTO, 2015).  

A enfermagem está relacionada ao uso de tecnologias do cuidado, 

as chamadas tecnologias leves, do acolhimento. Assim sendo, a tecnologia 

do cuidado se produz quando a existência das pessoas se torna 

significativa, independente do papel que estejam ocupando (enfermeira, 

docente, equipe, usuário). Nesta concepção de cuidado relacional e 

recíproco, em que enfermeira e cliente afetam e são afetados mutuamente, 

estão presentes os sentimentos, as emoções, crenças, valores e saberes de 

ambos os sujeitos (OLIVEIRA et al., 2014).   

A enfermeira obstétrica está capacitada para bem assistir à mulher 

durante o processo parturitivo e neste estudo é reconhecida pelas 

parturientes sobre a importância de seu papel como educadora, acolhedora 

demonstrava confiança, tranquilidade e segurança à parturiente. 

  

Processo parturitivo com a presença de acompanhante 

 

Nesta categoria, as participantes relataram a importância do 

acompanhante de sua preferência na segurança, no apoio e ajuda em 
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massagens [na região sacra], na deambulação, no uso da bola [referindo-se à 

bola Suiça]. Eis os relatos: 

 
[...] Foi muito boa também...porque a pessoa também se sente segura 

com a pessoa que a gente conhece...e aí como as meninas estavam vindo 

só de uma hora, ela estava lá para ficar me ajudando e as meninas 

ensinavam as coisas para ela...tipo a massagem...elas ensinavam para 

ela, de eu ficar na bola, de ficar andando, tudo isso elas ensinavam para 

acompanhante [...] (PART. 04).  

Também nunca imaginei que ía ter um acompanhante dentro da sala, 

imaginava que eu ia ficar sozinha [...] E para mim, isso foi muito 

importante, porque num momento desse, é bom a gente ter alguém da 

família perto, entendeu? [...] (PART 06).  

[...] Ah! É, bom demais...porque você tem um apoio mais firme...você 

estando sozinha...não tem esse apoio. E ela toda hora me dando força, 

senão eu acho que eu não tinha nem conseguido [...] (PART.10). 

 

Na segunda categoria é possível verificar os benefícios que a 

presença do acompanhante trás para a evolução do parto e o bem-estar da 

mulher e como a enfermeira obstétrica orienta o acompanhante nas 

tecnologias não farmacológicas de alívio da dor. No momento do parto o 

acompanhante vive o momento com a parturiente, dando suporte, 

inclusive ao segurar a sua mão, além da confiança passada à mulher, pois 

esta sabe que ao seu lado tem alguém de sua escolha. Os sentimentos de 

reconhecimento e importância do seu papel são assumidos também após o 

nascimento, quando a mulher permanece na cama do parto e o 

acompanhante pode participar dos primeiros cuidados prestados ao bebê.  

Para a mulher puérpera, a presença do acompanhante promove 

tranquilidade e segurança ao saber que seu acompanhante está junto do seu 

filho e observando qualquer anormalidade. A inserção do acompanhante 

durante o parto é uma prática efetiva que favorece a humanização da 

assistência. O estímulo à presença do acompanhante e ao reconhecimento 

da mulher como protagonista do processo gera um novo paradigma de 

assistência ao parto (OLIVEIRA et al., 2014). 
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A presença do acompanhante é tida como referência familiar, 

apoio emocional, ser suporte nos cuidados dispensados à mulher, 

favorecendo a evolução do trabalho de parto, passando a parturiente mais 

segurança, tranquilidade e conforto, fato estes que acabam por transformar 

o momento do parto em algo mais agradável para a mulher 

(FRANCISCO, 2015).  

Durante a prática de enfermagem, o acolhimento prestado à 

parturiente pelo acompanhante constitui-se uma importante tecnologia de 

cuidado, logo, deve ser incentivada e implementada nas maternidades. 

Nesse sentido, faz-se importante o desenvolvimento de ações educativas 

que ofereça e auxilie o acompanhante à prestar um melhor apoio à 

parturiente (OLIVEIRA et al., 2014). 

Observou-se nesta categoria o quão foram necessárias as 

orientações prestadas, pelas enfermeiras obstétricas, e estas também 

realizam estas tecnologias com as parturientes sobretudo quando não tem 

ou que estes não querem realizar tais procedimentos, mas sabe-se que o 

acompanhante além de proporcionar este conforto e segurança se sente 

mais empoderado.  No entanto, a profissional fica atenta a estes cuidados e 

observa a ajuda e apoio do acompanhante, se de fato está colaborando, 

pois muitas vezes tem se observado que em vez de ajudar pode estressar e 

com habilidade poderá ser substituído com anuência da parturiente. 

 

Métodos não farmacológicos no processo do parto para alívio da dor 

 

As participantes do estudo reconheceram a importância dos 

“métodos não farmacológicos no processo de parto para alívio da dor” e 

que a evolução do trabalho de parto foi rápida e referiram as seguintes 

tecnologias não farmacológicas: agachamento, banho morno, exercícios, 

bola Suíça, respiração, massagens, cavalinho  
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[...] Quando chegou nas enfermeiras, que elas estavam mandando eu 

fazer os agachamentos, tudo...banhar...rapidinho foi pra 8 cm, foi só 

questão mesmo de tempo [...] Gostei. Só não fiz o da bola porque eu já 

estava sentindo dor demais (PART. 07). 

[...] A moça: vamos fazer exercício. E eu com a dor, aí ela me botou em 

um banho quente [referindo-se banho morno], eu fiquei sentindo contração, 

acho que melhora, não é? Eu fui para bola e vinha a contração [...] É que 

dilatou, na hora que eu sentei na bola dilatou muito rápido, apesar de ter 

sido doloroso e intenso (PART. 08). 

[...] Bastante...elas me ensinaram lá na bola...segurando aquele ferro e 

na hora da respiração, foi o que ajudou bastante, principalmente a 

respiração [...] (PART. 09). 

[...] Todo o aparato. Aquela bola, aquela cadeira me ajudou muito 

também. Teve também as massagens, ela me ajudou durante o trabalho 

de parto, ensinou a minha acompanhante...exercícios de agachamento 

na hora certa, me deixou bem livre para eu ficar na sala...andar, não fui 

obrigada a ficar numa cama deitada. Realmente ajudou porque eu 

cheguei...eu estava com de 4 pra 5 cm de dilatação isso umas nove e 

meia da noite, ele nasceu meia noite e dez... evolui aí mais de 5 

cm...muito rápido (PART. 11).  

 

Percebe-se com os relatos, a preocupação com o bem-estar da 

mulher, aliada à diminuição de procedimentos invasivos e ao uso de 

drogas durante o processo de parto que auxiliem no processo da dilatação, 

o que causa uma redução do tempo do trabalho de parto, 

consequentemente diminua a duração da dor. Nesse sentindo, os métodos 

naturais são utilizados para facilitar o trabalho de parto e parto, dentre eles 

tem-se: banho de chuveiro ou de imersão, deambulação, massagens, 

exercícios respiratórios, uso da bola, cavalinho, musicoterapia, 

aromaterapia, entre outros.  

Atualmente, tem-se usados práticas integrativas e complementares 

na gestação, parto, puerpério e recém-nascido e, como uma das autoras 

deste estudo, é especialista em acupuntura sistêmica, produtos naturais e 

terapias naturais (florais de Bach, cromoterapia, reiki, laserterapia, 

reflexologia, quiropraxia, fitoterápicos, ventosaterapia, drenagem linfática, 
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equilíbrio de chacras, yoga e outras utiliza-se  com frequência e de acordo 

com a necessidade de cada usuária do SUS pode-se utilizar destas práticas 

recomendadas pela organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. 

Cabe, portanto que os profissionais de enfermagem sobretudo as 

enfermeiras obstétricas se capacitarem e apropriem destas técnicas. 

Os métodos não farmacológicos proporcionam liberdade de 

posição e deambulação para a parturiente em todo o trabalho de parto. Por 

isso são uma das formas de cuidado que devem ser encorajadas. Outro 

meio que pode ser utilizado é o banho de imersão, que se mostrou uma 

opção viável em um estudo, ao trazer conforto sem interferir na progressão 

do trabalho de parto. A bola do nascimento, em que a mulher pode sentar 

ou deitar a lombar, realizando movimentos, é outra alternativa que 

propicia conforto, como também promover a posição vertical no parto, dar 

autonomia e maior domínio da evolução do seu trabalho de parto 

(FRELLO, 2011).  

As tecnologias de cuidado proporcionadas à mulher em trabalho 

de parto e parto são determinantes para a mulher adquirir uma visão 

positiva acerca do parto e nascimento. Faz-se necessário fornecer à mulher 

um adequado suporte intraparto, incluindo apoio emocional, físico, 

informacional e clínico, de forma que ofereça à parturiente maior 

segurança e tranquilidade e consistindo o apoio emocional em estar ao 

lado, transmitir confiança, elogiar e incentivar (OLIVEIRA et al., 2014).   

Pode-se observar que foram benéficas, o uso das tecnologias não 

farmacológicas de alívio da dor no trabalho de parto e parto, estas são 

consideradas tecnologias leve e com o uso destas consequentemente 

contribui para desmedicalização do parto. 
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Considerações Finais  

                

Os temas abordados permitem tecer algumas considerações sobre a 

percepção das puérperas sobre o parto humanizado. É reconhecida a 

importância de uma equipe humanizada que oriente a mulher, respeite sua 

decisão, de forma que a transforme em protagonista do parto. Foi possível 

identificar que as onze puérperas entendem sobre cuidado humanizado 

durante o trabalho de parto e parto, como também foi analisada a 

percepção das puérperas sobre a experiência do parto normal. 

 Emergiram três categorias temáticas: humanização dos cuidados 

de enfermagem no processo de parto; processo de parto com a presença de 

acompanhante; e, métodos de cuidado e conforto no processo de parto. 

Reconheceu-se a importância da enfermeira obstétrica e sua equipe 

humanizada, que oferece orientações a mulher, respeitando suas escolhas, 

de forma que a transforme em protagonista do parto. 

A importância do acompanhante foi percebida como um direito e 

experiência positiva que deve ser garantida em todo o processo de 

nascimento, uma vez que gera apoio e suporte às parturientes. Como 

também o uso de tecnologias de cuidado que preservam a integridade 

corporal e evitam intervenções desnecessárias. 

Os profissionais de enfermagem precisam olhar a mulher como um 

ser único, respeitando suas vontades e direitos e reconhecendo a mulher e 

o seu filho como peças principais no evento do nascimento, como também 

compreender que não basta somente proporcionar à mulher um parto por 

via natural, se não levar em conta os seus sentimentos e desejos.  A 

enfermeira obstétrica deve mostrar sua capacidade, habilidade e influência, 

aliada à confiança e experiência no processo de gestar, parir e nascer, sem 

deixar de preservar as condições físicas, emocionais e valores da 

parturiente.  
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O CUIDADO ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO TERCIARIA E 

SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PRINCÍPIO DA 

INTEGRALIDADE DO SUS 

 

Janderson Castro dos Santos 

Regina Adriana dos Santos Gomes 

 

A Integralidade consiste em um dos princípios do SUS e se refere 

ao atendimento ao usuário como de forma integral, abandonando a 

fragmentação do cuidado que transforma as pessoas em órgãos, sistemas 

ou partes de indivíduos acometidos por alguma alteração patológica. Neste 

sentido, passa-se a considera não apenas as dimensões biológicas assim 

como aspectos culturais e sociais do ser humano, orientando as políticas e 

ações de saúde capazes de atender as demandas e necessidades no acesso à 

rede de serviços englobando o indivíduo como um todo (FRACOLLI et al., 

2011). 

O entendimento acerca da Integralidade implica a sistematização 

do conjunto de práticas desenvolvidas para o enfrentamento dos problemas 

e o atendimento das necessidades de saúde independente da área 

profissional. Por esta razão, uma assistência integral ocorre quando os 

estabelecimentos de saúde, as unidades de prestação de serviços, 

profissionais e gestores estão preparados para atender à demanda, desde 

ações inespecíficas de promoção da saúde, até atividades relacionadas a 

vigilância ambiental, sanitária e epidemiológica; voltadas ao controle de 

riscos e danos, ou ainda, assistência e recuperação de indivíduos enfermos 

tanto, com detecção precoce de doenças, tratamento e reabilitações mais 

complexas de forma multidisciplinar (TEIXEIRA, 2006). 

O sistema público de saúde brasileiro com intuito de organizar a 

demanda de serviços dispõe seus serviços de forma hierarquizada em 

diferentes níveis de complexidade no qual o serviço odontológico fica 

concentrado ao nível da atenção primária a  qual, caracterizam-se por um 
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conjunto de ações e serviços, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde como orientações 

supervisionada de higiene oral ou medidas  preventivas assistenciais para 

redução de agravos causados por lesões de diferentes etiologias que levam 

a deterioração de estruturas dentarias e tecidos periodontais de suporte ou 

qualquer afecções que possam alterar o sistema estomatognástico. Assim, 

compreende-se que o diagnóstico precoce e tratamento em tempo hábil, 

são os principais meios para orientar a manutenção da saúde e reduzir os 

custos dos atendimentos custeados pelo poder público. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe 

multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista ou 

especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Nessa 

estrutura organizacional foram inseridos os profissionais de saúde bucal 

(ou equipe de Saúde Bucal-eSB): cirurgião-dentista generalista ou 

especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal, os 

quais têm a função de prestar serviços odontológicos de forma integral 

tendo como apoio o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) sendo 

este o principal responsável de solucionar os casos mais complexos. No 

entanto, cabe-se ressaltar que o CEO dispõe apenas de profissionais e 

equipamentos específicos da odontologia, não há nesses centros, apoio 

médico hospitalar para atender pacientes que necessitam de maior atenção 

motivada por problemas limitadores de ordem sistêmica que acabam por 

ficar excluídas do cuidado odontológico. 

Atualmente as eSB são classificadas de acordo com os profissionais 

que a compõem e atuam com relação direta aos demais profissionais da 

ESF. A Modalidade I deve ser composta por um cirurgião dentista, 

acompanhado por um auxiliar de saúde bucal; Modalidade II, composta 

por um cirurgião dentista, acompanhado por um técnico (a) em saúde 

bucal; Modalidade III, mesma conformação profissional da modalidade 1 
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ou II porém organizada em unidade de atendimento móvel (PIMENTEL; 

ALBUQUERQUE; SOUSA, 2015).   

Ambas as modalidades de equipe de saúde bucal são inseridas em 

programas da atenção básica as quais tem o dever de desempenhar ações 

de promoção e proteção de saúde, bem como, recuperação, prevenção e 

controle de câncer bucal, prestar atendimentos atendendo a resolução 

sobre urgências, incluir procedimentos mais complexos na Atenção Básica 

como reabilitações protéticas e demais ações especializadas. Nesse sentido, 

espera-se que grande parte dos procedimentos odontológico sejam 

realizados no âmbito da atenção primária tendo como apoio o CEO, no 

entanto, esta decisão implica no cumprimento da assistência integral a 

saúde ao excluir o cirurgião dentista da atenção à nível terciário, esta 

condição tem contribuído para o desconhecimento tanto da população 

quanto dos demais profissionais de saúde sobre a importância do cuidado 

odontológico em ambiente hospitalar. Portanto, o objetivo deste trabalho 

foi realizar uma revisão da literatura com intuito de analisar os atuais 

conceitos da odontologia hospitalar e expor suas contribuições para o 

princípio da integralidade no cuidado ao ser humano. 

Portanto, o cuidado ao ser humano exige um olhar acurado e uma 

atenção humanizada, holística e integral, além de trabalhadores em saúde 

preparados para lidar com as mais diversas situações envoltas do processo 

saúde e doença, buscando a superação de problemas arraigados por uma 

cultura de supremacia do poder dos profissionais de saúde, sobretudo 

médicos, em detrimento do fazer integral e sensível, atentando para as 

individualidades e especificidades de cada caso. A inserção da Odontologia 

no cuidado cotidiano à pessoa, família e comunidade, buscou efetivar o 

fazer da equipe multiprofissional, além de se reconhecer como partícipe da 

vida das pessoas como um todo.  
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Metodologia 

  

Para elaboração deste estudo de revisão não sistemática, foram 

consultados na base de dados do Google Acadêmico artigos de livre 

circulação publicados entre o período de 2010 e 2016, dentre eles foram 

consultados artigos de revisão da literatura e pesquisas originais que 

abordam a atuação do cirurgião dentista na atenção terciária. Alguns 

artigos clássicos referentes a temática também foram incluídos com intuito 

de apresentar A evolução que envolve a temática descrita no 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

O Cuidado Odontológico na Atenção Terciária: algumas considerações 

 

O cuidado consiste em satisfazer necessidades consideradas 

importantes para a pessoa e cuidar inclui aceitá-la não somente como ela é, 

mas como virá a ser, com vistas a proporcionar um meio para que a 

mesma possa desenvolver potencial para melhorar suas condições de vida e 

saúde, além de libertar-se da assistência do profissional por intermédio da 

consecução da independência e autocuidado (WALDOW, 2007). 

A Atenção Terciária, por sua vez, refere-se aos serviços de alto 

custo e alta complexidade, formada, sobretudo por hospitais universitários, 

com a realização de grandes cirurgias, transplante de órgãos e 

procedimentos de grandes tecnologias. É organizada através do sistema de 

referência e abrange as quimioterapias, radioterapia, terapia renal 

substitutiva, medicamentos excepcionais, hemoterapia, ressonância 

magnética, diagnoses especializadas e medicina nuclear, além das 

especialidades médicas (TEIXEIRA; SOLLA, 2006). 

A partir da definição de um elenco de procedimentos 

ambulatoriais, geralmente mais caros, estruturou-se uma rede de serviços 

com crescente inclusão de novas tecnologias, com tabela de valores 
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diferenciados e com padrão de oferta profundamente assimétrico do ponto 

de vista da distribuição regional. Caracteriza-se pelo predomínio do setor 

privado contratado e dos hospitais universitários, sendo a lógica de 

organização também baseada na oferta e não na necessidade 

epidemiológica, com credenciamento de serviços pelo SUS realizados sem 

parâmetros de base populacional, resultando em uma concentração relativa 

nas grandes cidades (SOLLA; CHIORO, 2012).  

A atenção de nível complexo ou atenção terciária são aquelas que 

abrangem ações que implicam em conhecimentos avançados e materiais e 

instrumentais tecnológicos específicos, requeridos por especialistas. No 

âmbito odontológico os especialistas em Traumatologia bucomaxilofacial 

são os mais presentes e tem atuação focada em procedimentos cirúrgicos 

complexos e são disponibilizados na maioria das vezes apenas nos 

hospitais de grande porte. Neste cenário, assistência odontológica pública 

no Brasil tem se restringido quase que completamente aos serviços básicos, 

e ainda assim, com grande demanda reprimida. Dados referentes e saúde 

bucal têm indicado que, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), os 

serviços odontológicos especializados correspondem a 3,5% do total de 

procedimentos clínicos odontológicos, e este percentual é considerado 

abaixo da média (SILVA JÚNIOR et al., 2007).  

A expansão da rede assistencial de atenção secundária e terciária 

em relação ao setor odontológico tem sido um assunto bastante discutido e 

tem levado ao desenvolvimento de várias pesquisas com intuito de 

fundamentar a grande importância de incluir assistência odontológica ao 

setor de saúde hospitalar, uma vez que em diversas situações usuários 

admitidos, por exemplo, nos setores de urgência o fazem em função de 

acidentes que têm em seu cerne causas de procura por atendimentos 

envolvendo fraturas e/ou luxações de região buco-maxilar, que precisam 

do cuidado de um cirurgião dentista. 

 Convém ressaltar que muitos profissionais de saúde não sabem o 

motivo de um cirurgião-dentista atuar em um hospital, uma vez que os 

cirurgiões-dentistas se limitam a exercer seu trabalho somente em 
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consultórios e Unidades Básicas de Saúde. E, como mencionado, o 

atendimento realizado em âmbito hospitalar é favorecido em diversas 

situações, como nos casos de cirurgia bucomaxilofacial, procedimentos que 

demandam anestesia geral, de atendimento às crianças, pacientes 

portadores de necessidades especiais com extensa limitação, seja ela física, 

mental e/ou comportamental, casos de intolerância ao anestésico local, ou 

em pacientes cuja condição médica impeça seu tratamento em consultório 

convencional (CASTRO et al., 2010). 

 No âmbito da Atenção Terciária, na maioria das vezes, os 

dentistas integrantes das equipes multiprofissionais são os especialistas em 

traumatologia bucomaxilofacial os quais prestam atendimento apenas em 

hospitais de grande porte localizados nas regiões dos grandes centros do 

território nacional, essa forma única de assistência odontológica hospitalar, 

acaba restringindo o acesso a esses profissionais, a populações localizadas 

no interior do país. Segundo Silva e Lebrão (2013), o atendimento 

odontológico hospitalar tem sido mais relacionado à violência, o que 

justifica uma maior participação dos especialistas em traumatologia e 

cirurgia buco-maxilo-facial no atendimento odontológico nos hospitais. 

Nota-se que pouca ou nenhuma importância tem sido dada ao 

cuidado odontológico de pacientes portadores de afecções sistêmicas 

hospitalizados, sendo que muitas vezes estes os mesmos encontram-se 

totalmente dependentes de cuidados ou impossibilitados de manter uma 

higienização bucal adequada, necessitando do suporte de profissionais da 

saúde para essa e outras atividades. A aquisição e manutenção da saúde 

bucal busca a integração da Odontologia com outras áreas da saúde, 

visando o tratamento global dos pacientes, uma vez que a cavidade bucal é 

a porta de entrada para microrganismos patogênicos respiratórios que 

causam infecções sistêmicas (KAHN et al., 2008). Assim, a correlação das 

áreas da saúde, abrange ações que vão além das proporções imaginadas e 

atribuídas pela população, uma vez que os procedimentos realizados não 

dizem respeito somente às intervenções cirúrgicas (PINHEIRO; 

ALMAIDA, 2014). 
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Estudos comprovaram que a melhora da higiene oral e o 

acompanhamento por profissional qualificado reduz significativamente a 

progressão da ocorrência de doenças respiratórias entre pacientes adultos 

considerados de alto risco e mantidos em cuidados paliativos, 

principalmente no caso dos pacientes internados em Unidades de Terapia 

Intensiva (RABELO QUIROZ; SANTOS, 2010). 

A odontologia tem demonstrado fortes indícios que infeções 

periodontais podem contribuir para agravo de doenças sistêmicas, ao 

compreender essa relação, entende-se que o cirurgião dentista pode 

colaborar com melhorias da assistência integral em equipes 

multiprofissionais hospitalares para prevenção de agravos a saúde de 

pacientes acamados ou impossibilitados de serem atendidos no âmbito da 

Atenção Primária, devido aos riscos incapacitantes que acometem os 

mesmos implicando em dificuldades de execução adequada do tratamento 

odontológico.       

Um estudo caso-controle foi realizado em 315 indivíduos, 85 casos 

de pneumonia nosocomial e 230 controles (sem pneumonia) internados em 

um hospital de Feira de Santana-BA. Pneumonia nosocomial foi 

diagnosticada conforme critérios médicos estabelecidos após exames físico, 

microbiológico e/ou radiográfico. Observou-se uma forte associação entre 

periodontite e pneumonia nosocomial entre os pacientes que foram 

avaliados (GOMES FILHO et al., 2014).  

Frente ao conhecimento da forte relação entre saúde bucal e 

doenças sistêmicas a Odontologia Hospitalar tem sido mencionada de 

forma ampliada ser definida como um conjunto de práticas que almejam os 

cuidados referentes às alterações bucais com procedimentos de baixa, 

média ou alta complexidade, realizados em ambiente hospitalar, 

melhorando a saúde geral e a qualidade de vida dos pacientes 

hospitalizados,  nesse sentido preconiza-se abordagem integral do paciente, 

e não somente nos aspectos relacionados aos cuidados com a cavidade 

bucal, tornando necessária a inter-relação entre os membros da equipe 
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multidisciplinar que acompanha o paciente para elaboração de melhores 

cuidados (JARDIM et al., 2013). 

 

Histórico da Odontologia Hospitalar 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) a partir da década de 

1950 passou a disciplinar e orientar a atividade hospitalar e, em 1957 

estabeleceu o conceito de hospital como uma parte integrante de um 

sistema coordenado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade uma 

completa assistência à saúde, tanto curativa, quanto preventiva, incluindo 

serviços extensivos à família em seu domicílio e ainda um centro de 

formação para os que trabalham no campo da saúde e para pesquisas 

biossociais (MICLOS et al., 2014).  

 A partir da metade do século XIX começou o desenvolvimento da 

Odontologia Hospitalar na América, com empenho dos Drs. Simon 

Hullihen e James Garrestson. Entretanto, foi necessário um grande esforço 

para que a Odontologia Hospitalar fosse reconhecida e isto se deveu, em 

grande parte ao apoio recebido pela Associação Dental Americana e o 

respeito da comunidade médica (ARANEGA et al., 2012). 

As primeiras citações científicas que retratam a possibilidade da 

relação entre alterações bucais e doenças sistêmicas são datadas de 2.100 

a.C. A partir de então muito se tem pesquisado e descrito sobre como a 

condição bucal altera a evolução e resposta de condições sistêmicas, assim 

como a saúde bucal pode ser comprometida pelas interações 

medicamentosas e/ou alterações sistêmicas presentes no paciente 

(ROCHA; FERREIRA 2014). 

Reconhecida pela maior parte da população como uma profissão 

de caráter individual, a odontologia brasileira deu um importante passo 

rumo à sua participação definitiva no tratamento multidisciplinar de 

pacientes, partindo da regulamentação das especialidades de cirurgia 
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bucomaxilofacial, em 1975, e, de estomatologia, em 1992, pelo Conselho 

Federal de Odontologia. A inclusão dessas especialidades concedeu ao 

paciente a possibilidade de aumentar o nível de atenção dispensado à sua 

saúde em ambiente hospitalar. Mas, com o passar do tempo, a 

Odontologia que se praticava nesse ambiente foi sendo associada, quase 

que instintivamente, apenas a procedimentos cirúrgicos de alta e média 

complexidade de modo que o cirurgião dentista se manteve interligado 

somente aos procedimentos diretamente relacionado a atuação 

odontológica e pouca importância foi dada as repercussões sistêmicas que 

podem ser desencadeadas advindas da falta de higiene oral e doenças da 

cavidade oral.  

Em 2001, o reconhecimento da especialidade de Odontologia para 

Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) contemplou o atendimento 

odontológico clínico (de natureza generalista) e transdisciplinar, 

ambulatorial e hospitalar de pacientes que apresentassem condições 

incapacitantes, temporárias ou definitivas em seu sistema biológico e/ou 

psicológico e/ou social que dificultam ou impedem a consecução de 

procedimentos odontológicos realizado no ambiente comum do cirurgião 

dentista.  Com isso, um novo paradigma começou a ser incorporado acerca 

da saúde bucal em âmbito hospitalar, visando à integralidade da atenção à 

saúde.  

No Brasil, a Odontologia Hospitalar foi legitimada em 2004 a 

partir da criação da Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar 

(ABRAOH), sendo que em 2008 foi decretada e apresentada à Câmara dos 

Deputados do Rio de Janeiro a Lei nº 2776/2008, que obriga a presença do 

dentista nas equipes multiprofissionais hospitalares em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) (MOREIRA; OLIVEIRA; RAMOS, 2010).  

Em 2010 a Vigilância Sanitária publicou no Diário Oficial da 

União a Resolução da Diretoria Colegiada Nº 07/2010, estipulando os 

requisitos mínimos para o funcionamento de uma UTI, definindo os 

serviços aos quais o paciente deve ter à beira do leito, sendo o VI tópico a 

assistência odontológica, e, por esta razão, a partir daí as UTIs tiveram que 
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se adequar para que em seu corpo assistencial existisse, pelo menos, um 

profissional da área odontológica. Desta maneira, é imprescindível a 

atuação do profissional de Odontologia para o estabelecimento da 

prevenção e cuidado integral em saúde bucal do paciente, uma vez que a 

profilaxia é tão importante quanto a cura (PINHEIRO; ALMEIDA, 2014). 

Dadas as características da população que habitualmente busca 

atendimento hospitalar pelo SUS, a maioria de baixa renda e de baixa 

escolaridade, é esperado que haja demanda de necessidades odontológicas 

acumuladas nos pacientes internados. O cuidado odontológico a pacientes 

hospitalizados contribui para a prevenção de agravos e a melhora da 

condição sistêmica do paciente, diminuindo a incidência de infecções 

respiratórias, a necessidade de antimicrobianos sistêmicos, diminuindo o 

índice de mortalidade, além de resultar em redução de custos financeiros 

(MATTEVI et al., 2011). 

 

Cuidados à saúde oral em ambiente Hospitalar 

 

A necessidade de atendimento odontológico hospitalar baseia-se 

não apenas na ocorrência de traumas faciais ou situações incapacitantes de 

manutenção da higiene oral vivida pelo paciente hospitalizado, por isso, 

algumas condições sistêmicas também têm sido listadas, pois necessitar de 

maior atenção de cuidados multiprofissionais conforme seguem 

(ODONTOMAGAZINE, 2011): 

 

Pacientes com doenças mentais, disfunções neurológicas e/ou limitações 

motoras que não permitem o atendimento em ambulatório com uso de 

dispositivos de contenção devido à extensão do tratamento; Pessoas com 

discrasias sanguíneas que requerem retaguarda de equipe médica de 

hematologia; Usuários que realizam reposição de fatores sanguíneos 

prévia ao procedimento odontológico com sangramento, hepatopatas e 

usuários de anticoagulantes orais ou sistêmicos. Indivíduos cujo controle 

das doenças bucais é considerado relevante para o quadro geral de saúde 
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durante o tratamento e controle da doença ou no pré e pós-operatório de 

cirurgia médica, como pacientes em tratamento radioterápico e/ou 

quimioterápico. E ainda, aqueles que se submeterão à cirurgia cardíaca, 
renal, hepática, em hemodiálise ou diálise peritoneal ou com múltiplas 

doenças. 

 

Ressalta-se que as condições sistêmicas do paciente, mesmo aquele 

que ainda não esteja hospitalizado, também constituem justificativas que 

podem requerer atendimento odontológico em ambiente hospitalar, cujo 

apoio de equipe multidisciplinar é indispensável. E, embora os 

procedimentos odontológicos sejam quase que restritos a cavidade oral é 

importante reiterar que algumas intervenções dependem do bom estado 

geral de saúde para que intercorrências intra-operatórias não sejam 

geradas.    

A este respeito, Pasetti et al. (2013) definiram alguns protocolos que 

objetivam o tratamento e controle de doenças bucais de forma rápida e 

adequada, para reduzir a morbimortalidade, melhorar a qualidade de vida 

e diminuir o tempo de hospitalização. Destes, o mais difundido é o 

Protocolo de Treinamento da Enfermagem para Higiene Oral, no qual 

orienta os profissionais de enfermagem a respeito da higienização 

mecânica por intermédio da escovação bucal, com a escova a 45° em 

direção ao colo dentário e o sulco gengival com ligeiras vibrações nos 

dentes posteriores, além disso, preconiza-se a higienização da mucosa com 

gaze úmida e escovação da língua.  

O controle químico ocorre de maneira diferenciada entre pacientes 

com e sem lesões na boca; nos primeiros deve-se administrar Digluconato 

de Clorexidina 0,12% e nos últimos deve-se administrar colutório bucal 

comum. A limpeza das próteses deve ser realizada com agua e sabão ou 

com dentifrício e escova dental (BARROS et al., 2011; SLAWSKI et al., 

2012). Todavia, conforme Assis (2012) é significativo fazer uma 

diferenciação entre os pacientes que estão internados, através do seu nível 

de consciência, como, por exemplo, se está consciente, sedado e/ou respira 
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sem ajuda de monitores, isto é, o estado clínico do cliente determina o 

protocolo de atendimento a ser empregado. 

De acordo com Mattevi et al. (2011), as atividades de higienização 

da cavidade bucal, quando são desenvolvidas por Cirurgiões Dentistas, 

provocam uma sensação de alívio e segurança à equipe, e, ao contrário, 

quando realizadas sem a presença desses profissionais, geram sobrecarga 

no trabalho da equipe de Enfermagem, que além dos seus próprios 

afazeres, ainda precisam dedicar-se aos procedimentos odontológicos. Para 

Meira Oliveira e Ramos (2010) ao Cirurgião dentista cabe a primeira 

higiene bucal criteriosa e avaliativa, já que esta ação quando realizada pela 

Equipe de Enfermagem, configura-se um procedimento mais simples e 

realizado apenas uma vez ao dia. Simultaneamente, é atribuição da equipe 

de odontologia capacitar pacientes e profissionais para a execução de 

adequada higiene, prevenindo o aparecimento ou agravo de doenças bucais 

que podem levar à piora do quadro clínico. 

Outrossim, o alívio da dor e a adequação do meio bucal, após a 

avaliação inicial, devem ser as prioridades do cirurgião dentista e, 

posteriormente, seguem-se as etapas de cuidado assistencial, as quais: 

aspiração das secreções bucais e orofaríngeas, remoção de biofilme e 

debris, coágulos e saburra com solução de clorexidina 0,12%, que deve ser 

aplicada com auxílio de uma compressa de gaze sobre as mucosas e dorso 

da língua. A solução de gluconato de clorexidina 0,12% é a que apresenta 

os melhores resultados no controle da placa e da colonização bacteriana ao 

longo do trato respiratório, devendo ser utilizada diariamente na limpeza 

da cavidade bucal do paciente intubado (MORAES, 2015). 

 

Atuação do cirurgião dentista na Atenção Terciária  

 

A atuação do Cirurgião Dentista em hospitais é mencionada no 

Art. 26, Capítulo X, do Código de Ética Odontológico (BRASIL, 2012) 

“[...] compete ao Cirurgião-Dentista internar e assistir pacientes em 
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hospitais públicos e privados, com e sem caráter filantrópico, respeitadas as 

normas técnico-administrativas das instituições”. Apesar disso, em 

consonância com Silva Júnior et al., (2013) deve-se compreender que sua 

atuação não é obrigatória e não são todos os profissionais formados em 

Odontologia que estão aptos para tal função, por esta razão, é preciso uma 

atuação coerente e ética, com vistas a se contribuir para a melhoria das 

condições de saúde dos usuários assistidos.  

O que se deve entender é que, a relação entre o Cirurgião Dentista 

e o hospital precisa ser desenvolvida de modo a se alcançar o correto 

atendimento e seguimento de todos os preceitos éticos e normas de 

biossegurança do paciente, devendo o profissional, antes de executar 

qualquer procedimento, conhecer o ambiente de trabalho em que está 

inserido, bem como tudo o que o mesmo oferece para a realização do 

atendimento odontológico, determinando, sua possibilidade de atuação.  

De modo geral, para o Cirurgião Dentista, atuar em hospitais 

constitui-se um desafio, pois substitui procedimentos menores e mais 

simples nos consultórios odontológicos, em pacientes saudáveis ou 

ligeiramente comprometidos, para atuar em um o ambiente hospitalar 

onde são desempenhadas ações mais complexas em paciente com alto risco 

de morte (ARANEGA et al., 2012).  

A disciplina Odontologia Hospitalar no currículo de graduação das 

faculdades de Odontologia é pouco abordada e, em alguns casos, este tema 

é trabalhado somente em nível de especialização. Por outro lado, com o 

intuito de abranger a temática na academia, algumas faculdades têm 

elaborado projetos de extensão universitária para que os alunos possam 

conhecer a realidade do trabalho do cirurgião dentista no ambiente 

hospitalar na disciplina de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. 

Um exemplo deste tipo de projeto cita-se o realizado na Faculdade de 

Odontologia de Araçatuba – Unesp, que oportuniza o aluno obter uma 

visão de como é a rotina hospitalar como também os passos e cuidados no 

atendimento ao paciente, além de trabalhar a prevenção dos acidentes e 
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traumas bucomaxilofacial decorrente ao consumo de álcool e outras 

drogas.  

A Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial têm atuado de 

modo significativo para a construção idealista da Odontologia Hospitalar, 

sendo o âmago do trabalho dos cirurgiões dentistas nos hospitais, cuidando 

de pacientes acidentados no trânsito ou em quedas, dos feridos com arma 

de fogo e de vítimas de espancamentos. Portanto, esta é uma das 

especialidades Odontológicas mais estabelecidas no âmbito dos hospitais. 

Contudo, no ambiente hospitalar não devem ser realizados apenas proce-

dimentos cirúrgicos, mas abranger  a capacitação e a supervisão dos 

pacientes internados em relação à manutenção da saúde bucal e a 

prevenção de doenças, incentivando a higienização e a constante inspeção 

da boca e estruturas associadas (ARANEGA et al., 2012). 

Para atuar em hospital o Cirurgião Dentista deve ser não apenas 

um clínico geral excelente, mas, e principalmente, possuir um estudo 

profundo de clínica médica para que tenha compreensão das doenças 

gerais do corpo e suas etiopatogenias, bem como os mecanismos 

diagnósticos e terapêuticos a serem aplicadas. A capacitação específica se 

faz necessária, por meio de requisitos básicos a serem cumpridos, que são o 

estudo das doenças e seus tratamentos, ambientação no trabalho com a 

equipe multiprofissional por meio de estágios e cursos de capacitação para 

atuação em hospitais (BÖNECKER, 2011). 

 

Relato de pesquisas sobre atuação do cirurgião dentista em hospitais 

brasileiros 

 

O mapeamento dos serviços odontológicos hospitalares foi 

realizado por Costa et al. (2013) ao realizarem um estudo com o intuito de 

expor como ocorre a inserção dos cirurgiões dentistas nos hospitais da rede 

públicas do estado de São Paulo. Para a realização de tal mapeamento, 
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foram consultados o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde 

(CNES) no período de novembro a dezembro de 2012. Dados referentes à 

classificação do tipo de hospital e informações referentes à presença e 

quantidade de dentistas cadastrados a estes estabelecimentos foram 

quantificados e tabulados. O total de 199 unidades hospitalares foram 

encontrados.  Quanto à classificação das unidades hospitalares, 44 são 

cadastradas como hospitais escola e 155 filantrópicos; em relação à esfera 

administrativa, 17 estabelecimentos geridos com recursos estaduais, 174 

privados e 8 municipais. Entre os 199 hospitais, 137 possuem dentistas 

integrandos à equipe multidisciplinar. No que tange à relação leito/ 

cirurgião dentista (CD), verificou-se que é de 87,57:1 e o regime de 

trabalho dos CDs baseia-se em carga horária pequena que tem sido 

dividida entre o atendimento ambulatorial e hospitalar. 

A Odontologia, no contexto hospitalar, consolida-se como uma 

realidade cada vez maior, exigindo para a sua realização, um ambiente de 

trabalho com os insumos necessários e uma organização propícia para a 

realização dos procedimentos odontológicos. Em uma pesquisa 

implementada por Silva Junior et al. (2013) com objetivo de avaliar a 

organização da Odontologia no contexto hospitalar em instituições de 

grande porte, na Região Metropolitana da Grande Vitória/ES, por meio da 

aplicação de um questionário estruturado a coordenadores ou cirurgiões-

dentistas responsáveis pelo setor de Odontologia de tais organizações.  

Os principais resultados demostraram que a região é composta por 

9 hospitais e destes, 7 apresentam CD no corpo clinico, dos quais 6 são 

públicos e 1 privado; em 4, os serviços odontológicos são realizados 

exclusivamente nas dependências hospitalares, 2 dispõem dos serviços 

dentro e fora do hospital e em apenas um o serviço é ofertado em unidade 

odontológica associada. Em relação ao fluxo de atendimento, 6 dos 

hospitais prestam serviços no leito e unidade odontológica localizadas 

dentro do hospital e em um, a equipe atende somente no leito hospitalar. 

Quanto ao vínculo empregatício, 57,14% dos CDs são funcionários 

públicos concursados, 28,57% funcionários públicos não concursados e 
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14,28% seletivados. A jornada de trabalho semanal varia de 24hs cumprida 

durante o dia a 40hs em regime de plantões de 12hs. Os dentistas 

entrevistados revelaram que a quantidade e a diversidade de materiais 

odontológicos fornecidos pelos hospitais ainda se situam em um quadro 

bem defasado da demanda das necessidades dos pacientes.  

 Wayama et al. (2014) realizaram um estudo com o objetivo de 

analisar o nível de conhecimento e opinião de CDs em relação ao 

acompanhamento e à execução da Odontologia Hospitalar. Para tanto, 600 

questionários foram distribuídos, 300 para consultórios particulares e 300 

para dentistas que atuam em serviço público da cidade de Araçatuba-SP. 

Dentre os questionários distribuídos, 500 foram respondidos 

adequadamente para elaboração do banco de dados. Quando questionados 

se alguma vez tiveram oportunidade de desenvolver algum trabalho 

odontológico em ambiente hospitalar, 49% dos entrevistados responderam 

que nunca vivenciaram a experiência. Quanto ao interesse em ter uma 

vivência hospitalar, apenas 26% dos profissionais acreditam que essa 

experiência seja válida, 46% relataram não gostar de hospital ou não achar 

importante a participação nesse local e 24% acreditam que o ambiente 

hospitalar é destinado apenas a especialistas. A opinião de 64% dos 

profissionais sobre a Odontologia Hospitalar demonstra que o currículo da 

graduação é carente, já 18% acham o conteúdo muito bem abordado na 

graduação, embora tenha sido fragmentado entre as disciplinas e 

demonstram carência no conhecimento sobre a temática.  

Miclos et al. (2014) realizaram um estudo com objetivo de verificar 

a inclusão da odontologia no contexto hospitalar das instituições de grande 

porte da região metropolitana de Belo Horizonte – MG. A amostra foi 

constituída por 14 hospitais baseando-se nos dados secundários obtidos no 

CNES, sendo realizada uma entrevista estruturada nestes hospitais, através 

de agendamento prévio, dirigida ao cirurgião-dentista responsável pelo 

serviço odontológico dos hospitais. Sobre a natureza de financiamento dos 

hospitais que continham cirurgião dentista, encontrou-se respectivamente: 

6 (42,86%) filantrópicos, 6 (42,86%) públicos e 2 (14,28%) privados. Dentre 
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os 14 hospitais pesquisados, 6 (42,86%) implantaram serviços 

odontológicos a mais de 20 anos. Em 12 (85,7%) hospitais os serviços 

odontológicos são realizados nas dependências do hospital e 2 (14,29%) 

hospitais disponibilizam o serviço dentro e fora de suas dependências.  

Quando questionados sobre o número total de cirurgiões-dentistas 

que prestam serviços em hospitais, encontrou-se um número absoluto de 

60 profissionais, sem contabilizar os residentes e estagiários acadêmicos. 

Em relação à forma de ingresso dos profissionais nos hospitais, 64,29% das 

vagas são ocupadas por meio de concursos público. Constatou-se a 

existência da odontologia na maioria dos hospitais de grande porte da 

referida região, com presença de equipes odontológicas fortes, que 

trabalham em interdisciplinaridade, mostrando um reconhecimento e 

valorização do Cirurgião Dentista neste campo de trabalho. Ressalta-se 

que as condições de trabalho em termos de instrumentais e equipamentos 

odontológicos ainda se encontra aquém do que se espera para prestação de 

atendimento odontológico integral e inclusão de procedimentos das 

diversas áreas especializadas da odontologia.  

 

Considerações Finais 

 

A baixa manutenção do bom estado de saúde oral pode acarretar 

em agravos à saúde de modo geral e isto constitui a base fundamental 

sobre a grande importância da imersão de serviços odontológicos na 

Atenção Terciaria. Nota-se que o valor da odontologia hospitalar é pouco 

conhecido entre os profissionais de saúde e até mesmo muitos dentistas 

clínicos se consideram inexperientes e talvez despreparados para atuar 

nesse campo de trabalho.  

Frente a esta situação, é essencial que o ensino odontológico 

aborde ainda na academia a temática com maior frequência e destaque, 

além de desenvolver atividades práticas com os dentistas em formação, de 

modo a promover melhores esclarecimentos, tanto aos profissionais da 
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odontologia, quanto aos demais trabalhadores de saúde, através da 

comunicação nas áreas que compõem a equipe hospitalar, intensificando o 

cuidado integral ao ser humano. Esta sugestão atende aos atuais conceitos 

de saúde o qual propõe abordagem interdisciplinar e acata o princípio da 

integralidade da atenção como é preconizado pelo SUS. 

Outrossim, o cuidado é a essência do fazer em saúde, abrangendo 

todas as situações, desde as mais simples às mais complexas e constitui 

uma atividade humana de ajuda mútua, que promove crescimento e auto-

realização, além do fortalecimento de uma dimensão ética e moral, 

abrangendo a amplificação das ações profissionais e institucionais e 

promovendo a humanização da atenção, inclusive em odontologia 

hospitalar.            
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A proteção à saúde infantil é uma preocupação mundial à medida 

que esse é um período de grande vulnerabilidade e que tem repercussões a 

longo prazo na vida do indivíduo. Nesse sentido, o aleitamento materno e 

a alimentação complementar adequada se destacam como elementos 

essenciais para promoção do crescimento e desenvolvimento das crianças 

(AGOSTONI et al., 2008). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) afirmam que a oferta de leite materno 

exclusivamente nos seis primeiros meses de vida é o alimento ideal para a 

promoção de um adequado crescimento e desenvolvimento infantil 

(ARAÚJO et al., 2006).  

No sexto mês de vida faz-se necessária a introdução da 

alimentação complementar, uma vez que nessa faixa etária as necessidades 

nutricionais não são mais atendidas pelo leite materno. Ressalta-se, no 

entanto, que o mesmo deve ter seu uso continuado até dois anos de idade 

ou mais, pois contribui para o atendimento das demandas de nutrientes, 

além de fornecer outros elementos essenciais à promoção e cuidado da 

saúde infantil (BRUNKEN et al., 2006; ICHISATO; SHIMO, 2002; 

MONTE; GIUGLIANI, 2004). 
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A alimentação é um dos principais determinantes da condição de 

saúde da criança, principalmente no primeiro ano de vida (BARBOSA et 

al., 2007), pois nessa fase há um constante crescimento e desenvolvimento 

que poderá gerar alterações no estado nutricional se esta alimentação não 

suprir as necessidades nutricionais desse ciclo de vida. Portanto, durante a 

infância é necessário a investigação do estado nutricional de crianças, pois 

devido a esse desenvolvimento progressivo observado nesse ciclo, o estado 

nutricional da criança poderá apresentar-se inadequado. 

A avaliação nutricional é um método sistemático, e constitui a 

primeira etapa do acompanhamento nutricional, e tem como principal 

objetivo a obtenção de informações relevantes, para que seja identificado 

situações de riscos nutricionais, sendo composta por coletas, análises e 

interpretações de dados a fim de verificar a origem do problema nutricional 

(SBNPE, 2011). 

O estado nutricional infantil apresenta importante função para que 

seu crescimento seja gradual e para que haja um adequado 

desenvolvimento da capacidade psicomotora. Alterações no estado 

nutricional tanto de déficits quanto de excessos geram agravos à saúde da 

criança, assim como posteriores problemas no convívio em sociedade 

(SANTOS; LEÃO, 2008). 

A verificação do perfil nutricional por meio da antropometria é 

fundamental para se analisar o estado de saúde e nutrição infantil 

(ORELLANA et al., 2009). Visto que a antropometria é essencial na 

avaliação do estado nutricional de crianças, constituindo um processo que 

identifica riscos nutricionais. Na infância, os indicadores antropométricos 

Peso para Idade, Estatura para Idade, Peso para Estatura e IMC para 

Idade são utilizados para a monitorização do crescimento e do 

desenvolvimento (ARAÚJO; CAMPOS, 2009). 

Nos países em desenvolvimento, o crescimento infantil constitui 

um importante indicador para a análise da saúde das crianças, visto que 

revela as condições de vida de um país. Além do que, o processo de 
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crescimento da criança permite comparar os valores individuais com os 

coletivos ou com os valores de referências determinados, proporcionando a 

identificação precoce de distúrbios nutricionais (BERGMANN et al., 

2009). 

Nos primeiros anos de vida, a desnutrição constitui um grave 

problema de saúde pública nos países em desenvolvimento. Portanto, 

déficits no crescimento da criança estão relacionados a um aumento na 

mortalidade infantil, elevada prevalência de doenças infecciosas, agravos 

no desenvolvimento das funções motoras e psíquicas, baixo rendimento 

escolar, assim como também a uma baixa produtividade durante a vida 

adulta (VICTORA et al., 2008). 

Durante a infância o crescimento é um processo muito sensível às 

situações socioeconômicas na qual a criança vive com sua família 

(OLIVEIRA et al., 2006). Dessa forma os indicadores socioeconômicos: 

renda e escolaridade dos responsáveis apresentam relação direta com o 

estado de saúde e nutrição em que a criança se encontra (BARROSO; 

SICHIERI; SALLES-COSTA, 2008). 

A baixa renda familiar pode impossibilitar a aquisição de alimentos 

de boa qualidade e em quantidade necessária para a alimentação, levando 

a uma condição de insegurança alimentar e a uma elevada probabilidade 

de déficits nutricionais (SOUTO et al., 2007). E a escolaridade familiar, 

principalmente a materna é também fator determinante do estado 

nutricional infantil, pois segundo Macedo et al. (2007) um maior grau de 

escolaridade proporciona um melhor cuidado a criança e um amplo 

conhecimento de ações preventivas de saúde. 

O primeiro ano de vida é período muito vulnerável a alterações no 

estado nutricional, pois nessa fase há um constante crescimento e 

desenvolvimento que poderá acarretar em déficits nutricionais se a 

alimentação oferecida não suprir as necessidades nutricionais dessa faixa 

etária. Nesse ciclo da vida faz-se necessário um aporte nutricional 

adequado para que haja um funcionamento normal do metabolismo 
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fisiológico, sendo então necessária a investigação do estado nutricional de 

crianças nessa faixa etária, pois devido ao desenvolvimento progressivo 

observado nesse ciclo, o estado nutricional da criança poderá apresentar-se 

inadequado, além disso, outro fator que pode estar associado a 

inadequação do estado nutricional infantil é a condição socioeconômica 

dos familiares. 

A avaliação do estado nutricional em crianças menores de um ano 

torna-se importante para que seja verificado se existe algum risco 

nutricional que prejudique o desenvolvimento normal desse grupo, pois 

sabe-se que esse ciclo da vida necessita de aporte nutricional adequado 

para manter o funcionamento regular de seu organismo, assim não 

gerando prejuízo ao seu crescimento. 

Nesse sentido, o estudo teve como objetivo geral avaliar o 

aleitamento materno e o estado nutricional de crianças menores de um ano 

de idade. 

 

Metodologia 

 

Estudo quantitativo observacional de corte transversal, realizado 

em três Unidades Básicas de Saúde (UBS), da zona urbana do município 

da cidade de Caxias – MA, que segundo o IBGE (2010), Caxias teve sua 

emancipação política em 1836. Atualmente o município conta com uma 

população de 156 mil habitantes, com área da unidade territorial de 

5.313.10 Km², e densidade demográfica de 30,12hab/Km². 

As UBS foram selecionadas por meio de sorteio entre o número 

total das UBS da zona urbana existentes no município de Caxias – MA 

(Total geral = 32; onde 21 eram da zona urbana e 11 da zona rural), 

excluiu-se as UBS da zona rural pela dificuldade de acesso. 
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A amostra foi composta por 47 crianças atendidas nas UBS 

sorteadas, onde a investigação foi realizada uma única vez à medida que 

ocorreu a visita ao domicílio da criança.  

A determinação da amostra foi realizada segundo a metodologia 

de amostragem proposta pelo SEBRAE/MG (GOMES, 2005), com base 

na demanda média mensal de atendimento (100 crianças), e considerando 

nível de confiança de 90%, com erro amostral de ± 10% e um Split de 

50/50 (população heterogênea), que segundo Gomes (2005) significa uma 

maior variação entre as respostas, sendo sua utilização indicada quando 

não se conhece o comportamento da população que estudada, sendo 

assim, a amostra do presente estudo seria composta por 50 crianças. 

Contudo, excetuaram-se da pesquisa crianças que não atenderam 

aos critérios de elegibilidade e que as mães não aceitaram participar do 

estudo, por qualquer motivo.  

As mães das crianças menores de 1 anos de idade foram abordadas 

e informadas sobre os objetivos do estudo e somente participaram após a 

aceitação e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Como critério de elegibilidade participaram da pesquisa as crianças 

menores de um ano, de ambos os sexos, que as mães aceitaram participar 

da pesquisa no momento da visita domiciliar, consolidando seu 

consentimento por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Foram excluídas do estudo as crianças que 

apresentaram algum tipo de doença a qual justificou o uso da alimentação 

artificial, bem como aquelas cujas mães possuíram condições que 

contraindicou a amamentação. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de junho e julho de 2015, 

a identificação dos sujeitos da pesquisa foi realizada por meio de um 

direcionamento realizado junto com os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS’s). Portanto, foi realizada uma visita domiciliar onde no contato com 

as mães das crianças na faixa etária de interesse, foi explicado os principais 

objetivos e procedimentos do estudo, sendo então apresentado o TCLE e 
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posteriormente após o aceite, foram iniciadas as coletas dos dados 

necessários para atender os objetivos do estudo, onde foi utilizado um 

formulário com questões relacionadas às condições socioeconômicas das 

mães participantes, seguido da aferição do peso e estatura das crianças. 

Realizou-se a verificação do peso e estatura das crianças por meio 

das técnicas de pesagem e medições de acordo com as recomendações do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN, 2004) e para a 

classificação do estado nutricional utilizou-se as curvas de crescimento de 

P/I, E/I e P/E da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006). 

O método antropométrico para aferição do peso foi realizado nas 

crianças com roupas leves, sendo utilizado como instrumentos para a 

realização desta técnica a balança do tipo mola e o suporte cegonha que é 

recomendado para crianças de 0-2 anos. O comprimento da criança foi 

obtido com um auxílio de uma fita métrica, no qual as medidas foram 

realizadas pelos acadêmicos no momento da visita domiciliar com o apoio 

dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Os dados foram organizados em planilhas do Excel®. 

Posteriormente exportados para o programa SPSS (for Windows® versão 

18.0) para análise estatística dos mesmos, para verificar a normalidade dos 

dados foi utilizado o teste kolmogorov˗smirnov (SPSS Inc, Chicago, IL, 

USA). Foram realizados cálculos de medidas de tendência central e 

dispersão. Para verificar a associação entre as variáveis foi utilizado o teste 

do Qui-quadrado (χ2), sendo os resultados apresentados em tabelas de 

distribuição de frequência e figuras e adotou-se ainda um nível de 

significância de 5% e intervalo de confiança 95%. Sendo os resultados 

apresentados em tabelas de distribuição de frequência. 

Conforme previsto na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e encaminhado 

para apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CESC/UEMA sob o 

número de CAAE: 42823915.3.0000.5554 e se encontra aprovado, bem 
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como aprovação da secretaria de atenção primária. As participantes 

assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. 

 

Resultados e Discussões 

 

O estudo realizado com 47 crianças menores de um ano de idade 

na cidade de Caxias – MA, foram verificados os dados socioeconômicos e 

demográficos da população estudada. Quanto as características das 

crianças, foi possível observar que 55,3% eram do sexo masculino, 

resultados esses semelhantes ao de DUCCI et al. (2013) que também 

observou um maior percentual de crianças do sexo masculino (52,3%). Em 

relação a idade, as crianças em sua maioria (38,3%) estavam na faixa de 

240-365 dias de vida, o que difere dos achados no estudo do autor 

supracitado que a maior parte das crianças em sua pesquisa (33,1%) 

estavam na faixa de idade entre 0 a 4 meses. Na avaliação do peso ao 

nascer verificou-se que 70,2% das crianças nasceram com o peso normal, o 

que corrobora com os resultados observados por Sequeira (2007) que ao 

avaliar o peso ao nascer das crianças participantes da sua pesquisa 

observou que 56,6% apresentaram peso normal (Tabela 1). 

A tabela 1 revela ainda as características maternas, onde observa-se 

que 83% das mães participantes do estudo apresentaram idade maior que 

20 anos. Em relação ao trabalho materno, 87,2 % das mães participantes 

do estudo não trabalham fora de casa. O que corrobora com os achados de 

Brunker et al. (2006) que em seu estudo ao avaliar as características 

maternas observaram que 83,6 % das mães possuíam idade superior aos 20 

anos e 74,9 % das mães não trabalhavam fora de casa. Ainda em relação 

ao trabalho fora do lar, Machado et al. (2013) também obtiveram dados 

semelhante à esta pesquisa com um maior percentual (71,8 %) de mães que 

não trabalhavam fora de casa.   
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     Tabela 1. Características das crianças e das mães participantes da 

pesquisa, Caxias – MA, 2015. 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

  

Variáveis  Categorias N % 

Infantis 
Sexo 

 
Masculino 

 
26 

 
55,3 

 Feminino 21 44,7 

Idade (dias) 0-120 11 23,4 
 120-180 10 21,3 
 180-240 08 17,0 

 240-365 18 38,3 

Peso ao nascer Baixo peso 02 4,3 
 Muito baixo peso 12 25,5 

 Normal 33 70,2 

Maternas 
Idade materna < 20 anos 08 17,0 

 > 20 anos 39 83,0 

Escolaridade Ensino Fundamental 
Incompleto 

7 14,9 

 Ensino Fundamental 
Completo 

2 4,3 

 Ensino Médio 
Incompleto 

5 10,6 

 Ensino Médio Completo 13 27,7 
 Ensino Superior 

Incompleto 
12 25,5 

 Ensino Superior 

Completo 

8 17,0 

Trabalha fora de casa Sim 06 12,8 
 Não 41 87,2 

Primípara Sim 22 46,8 
 Não 25 53,2 

Tipo de parto Vaginal 14 29,8 

 Cesáreo 33 70,2 

Total  47 100 
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No que se refere à escolaridade materna, 27,7 % das mães 

apresentaram ensino médio completo, seguido de um percentual de 25,5 % 

de mães com ensino superior incompleto, resultados esses que não 

corroboram com os achados de Araújo et al. (2013), que em seu estudo a 

média encontrada de escolaridade correspondeu ao ensino médio 

incompleto. Segundo Sarni (2007), o grau de escolaridade materna 

influencia positivamente na prevalência de intensão de amamentar seus 

filhos, fato esse não observado nessa população.  

Ainda sobre as características maternas (Tabela 1), foi observado 

que em relação a primiparidade, 53,2% das mães não eram primíparas, 

resultados semelhantes foram encontrados por Silva, Venâncio e 

Marchioni (2010) que verificaram em seu estudo que 50,4% das mães não 

eram primíparas. E no que se refere o tipo de parto, observou-se um maior 

número de partos cesáreos (70,2%) do que os partos normais, resultados 

estes que corroboram com os achados de Brasileiro et al. (2010), que 

obtiveram um maior percentual de partos cesáreos (66,5%), os resultados 

de Silva, Venâncio e Marchioni (2010) também se assemelham aos de 

Caxias – MA, pois os autores observaram que as mães em sua maioria 

(64,4%) realizaram parto cesáreo. 

Patah e Malik (2011) revelam que há uma elevada incidência de 

partos cesáreos distribuídos mundialmente e Hoffman (2007) evidenciou 

que no Brasil há um número expressivo de partos cirúrgicos, fato esse que 

titulou o país como o campeão mundial de partos cesáreos, devido ao não 

cumprimento do normatizado pela OMS desde o ano de 1985, que refere 

uma taxa menor que 15%, sendo este parto aconselhável apenas para as 

mulheres que apresentam algum tipo de risco, mas no Brasil a incidência 

de partos cirúrgicos chega a 50%. 

Em relação ao tempo de aleitamento materno e a introdução de 

alimentação complementar foi possível observar que as crianças em sua 

maioria (66,0%), apresentaram tempo de aleitamento inferior a 180 dias (6 

meses) (Tabela 2). Esses resultados corroboram com os achados de 

Moimaz et al. (2011), que em seu estudo ao avaliar o tempo de aleitamento 
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materno nas crianças encontrou um menor tempo de aleitamento antes dos 

seis meses de idade (66,66%). 

De acordo com Saliba et al. (2008), a prática e a manutenção do 

aleitamento materno podem ser diretamente influenciadas por uma série de 

fatores como: condições socioeconômicas das famílias, grau de 

escolaridade da mãe, situação funcional materna, estado civil e tipo de 

parto. 

E o Ministério da Saúde recomenda que o leite materno exclusivo 

seja o alimento de maior prevalência nos primeiros seis meses de vida da 

criança, visto que são inúmeros os benefícios apresentados por este 

alimento, podendo-se citar a prevenção de doenças e agravos à saúde da 

criança. Além disso, o leite materno contém todos os nutrientes essenciais 

ao crescimento e desenvolvimento da criança nos seis primeiros meses de 

vida (BRASIL, 2009). 

E é consenso pela OMS que o leite materno tem que ser ofertado 

de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida, entretanto, o Brasil 

apresenta diminuição nas taxas do que é recomendado, mesmo com as 

iniciativas de incentivo ao aleitamento materno por meio de inúmeras 

campanhas (MENEGAT et al., 2014). 

Quanto à introdução de outros tipos de alimentos antes dos seis 

meses de idade a tabela 2 demonstra ainda que 57,4% das mães referiram a 

oferta de outros alimentos antes dos seis meses de vida da criança, o que 

refuta com os resultados obtidos por Oliveira, Parreira e Silva (2014), que 

em sua pesquisa 67,4% das crianças receberam alimentação complementar 

apenas aos seis meses de idade. 
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Tabela 2. Dados relativos ao tempo de aleitamento materno e introdução 

de alimentação complementar das crianças participantes da pesquisa. 

Caxias – MA, 2015. 

Variáveis n % 

Tempo de aleitamento   

< 180 dias 31 66,0 

>180 dias 16 34,0 

A criança recebeu outros 

alimentos 
  

Sim 27 57,4 

Não 20 42,6 

Total 47 100,0 
           Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

O Ministério da Saúde recomenda que o leite materno exclusivo 

seja o alimento de maior prevalência nos primeiros seis meses de vida da 

criança, visto que são inúmeros os benefícios apresentados por este 

alimento, podendo-se citar a prevenção de doenças e agravos à saúde da 

criança. Além disso, o leite materno contém todos os nutrientes essenciais 

ao crescimento e desenvolvimento da criança nos seis primeiros meses de 

vida (BRASIL, 2009). 

De acordo com Dias, Freire e Franceschini (2010), referem que o 

primeiro ano de vida da criança é caracterizado como um período de 

grande vulnerabilidade, pois nessa fase é necessária uma elevada demanda 

de nutrientes para que haja um adequado crescimento e desenvolvimento e 

a avaliação nutricional nesse período é de extrema relevância. 

Sobre a avaliação do estado nutricional por meio da curva de 

peso/idade (P/I), a tabela 3 revela que n = 43 (91,5%) das crianças 

pesquisadas encontrou-se em eutrofia, achado esse que corrobora com o 

estudo realizado Alleo, Souza e Szarfarc (2015), que avaliando o estado 

nutricional de crianças no primeiro ano de vida por meio da curva de P/I 

encontrou um percentual de 73,8% de crianças na faixa de eutrofia. 
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Tabela 3. Estado nutricional das crianças de acordo com os Índices 

antropométricos preconizados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Caxias – MA, 2015. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Em relação à curva de estatura/idade (E/I), 87,2% dos 

participantes apresentaram-se com estatura adequada para idade, resultado 

Variáveis Amostra total 

(n=47) 

Sexo feminino 

(n=20) 

Sexo 

masculino 

(n=27) 

P/I (Peso/Idade) n (%) n (%) n (%) 

Magreza  1 (2,1) 1 (5,0) - 

Eutrofia  43 (91,5) 18 (90,0) 25 (92,6) 

Obesidade  3 (6,4) 1(5,0) 2 (7,4) 

E/I 

(Estatura/Idade) 

n (%) n (%) n (%) 

Baixa estatura para 
idade 

4 (8,5) 3 (15,0) 1 (3,7) 

Baixa estatura para 
idade 

2 (4,3) 2 (10,0) - 

Estatura adequada 
para idade 

41 (87,2) 15 (75,0) 27 (96,3) 

P/E 

(Peso/Estatura) 

n (%) n (%) n (%) 

Baixo peso para 
estatura 

5 (10,6) 2 (10,0)         3 (11,1) 

Eutrófico 36 (76,6) 14 (70,0)   2 (22,2) 

Peso elevado para 
estatura 

6 (12,8) 4 (20,0)   2 (7,4) 
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esse semelhante ao encontrado por Alleo; Souza; Szarfarc (2015), que as 

crianças apresentaram-se com estatura adequada (45,1%) (Tabela 3). 

A tabela 3 demonstra ainda percentuais de crianças com déficits de 

estatura (8,5%) na faixa de muito baixa estatura para idade e 4,3% de baixa 

estatura para idade. Portanto, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia 

e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS, 2006) 4,8% das crianças 

brasileiras no primeiro ano de vida apresentam déficit na relação E/I. 

O índice de peso-para-estatura, revela que 76,6% das crianças 

avaliadas estavam eutróficas, o que corrobora com os resultados 

encontrados por Duarte et al. (2011), que ao avaliar crianças menores de 24 

meses de idade observou que 91,2% destas apresentaram-se com peso 

adequado/eutrófico de acordo com a curva P/E. Felisbino-Mendes, 

Campos e Lana (2010), quando analisaram esse índice em sua população 

obtiveram também um percentual elevado de crianças em eutrofia (87,4%) 

(Tabela 3). 

Em relação a associação entre o estado nutricional identificado 

pelo índice P/I das crianças a as variáveis sócio demográficas das mães, a 

tabela 4 revela que houve associação significativa, em virtude da maioria 

das crianças se encontrarem com o peso adequado para a idade. Corrobora 

com esses resultados, os achados de Zöllner e Fisberg (2006), que em seu 

estudo com crianças assistidas em creches de São Paulo, não observaram 

nenhuma associação entre as variáveis sociodemográficas avaliadas com o 

estado nutricional referente ao peso por idade.  

Embora não tenha havido associação foi possível observar que 

quanto a renda familiar, nenhuma das crianças cujas mães tinham renda 

superior a um salário mínimo, apresentaram inadequação no estado 

nutricional, nem déficit nem excesso de peso. 
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Tabela 4. Distribuição de crianças segundo peso para idade (P/I) e as 

variáveis sociodemograficas, Caxias – MA, 2015. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.  

*Teste: Qui-quadrado (p < 0,05) – associação significativa. 

 

Variáveis/categorias              Estado nutricional                               

Total            p 

Peso Adequado      Peso inadequado 

 n % n % n %  

Idade Materna        

Até 25 anos 20 95,2 1 4,8 21 100,0 0,408 

> 25 anos 23 88,5 3 11,5 26 100,0  

Escolaridade         

≤ 8 anos 8 88,9 1 11,1 9 100,0 0,756 
> 8 anos 35 92,1 3 7,9 38 100,0  

Renda familiar        

Até 1 salário 

mínimo 

24 85,7 4 14,3 28 100,0 0,085 

> 1 salário 
mínimo 

19 100,0 0 0,0 19 100,0  

nº de filhos        

Até 2 filhos 37 90,2 4 9,8 41 100,0 0,424 
3 ou mais filhos 6 100,0 0 0,0 6 100,0  

Situação 

Funcional 

       

Sem emprego  34 89,5 4 10,4 38 100,0 0,309 
Com emprego 9 100,0 0 0,0 9 100,0  

Estado civil        

Sem 
companheiro 

15 93,8 1 6,3 16 100,0 0,690 

Com 
companheiro 

28 90,5 3 9,7 31 100,0  

Membros na 

família 

       

Até 3 pessoas 11 84,6 2 15,4 13 100,0 0,296 

4 ou mais 32 94,1 2 5,9 34 100,0  
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A tabela 5 demonstra que não houve associação entre as variáveis: 

idade materna, estado civil, renda familiar, número que filhos e quantidade 

de membros na família entre as crianças uma vez que a maioria apresentou 

altura adequada para idade. Contudo, com relação a escolaridade e a 

presença de déficit de estatura verificou-se associação (p<0,05). A 

prevalência de baixa estatura foi de 4,22 vezes maior entre as crianças com 

mães com menos de 8 anos de estudo (33,3%) em relação àquelas com 

mães com maior escolaridade (7,9%) (IC95% 1,01 a 7,50 p = 0,040). 

Orlonski et al. (2009), quando relacionou o déficit estatural de 

crianças com as variáveis sócio demográficas, verificou que o peso ao 

nascer, escolaridade materna e a classe econômica demonstraram 

associação estatisticamente significativa ambas apresentando p = 0,001. Os 

autores referem ainda que quanto a baixa escolaridade da mãe (RP = 2,12; 

IC = 95% 1,54 – 3,18), observa-se que mães com menos de 4 anos de 

estudo apresentam um risco 2,12 vezes maior de possuir um filho com 

baixa estatura do que uma mãe que possui mais de 9 anos de estudo. 

Estudo realizado por Zöllner e Fisberg (2006), quando associou o 

déficit de estatura da criança com as variáveis sociodemográficas 

investigadas, verificaram que os fatores que se associaram ao déficit de 

estatura foram: faixa etária da criança (p = 0,003), número de irmãos (p = 

0,001) e renda familiar per capita (p = 0,009), achados esses que não 

corroboram com os encontrados na presente pesquisa. 

Oliveira et al. (2011), refere que o déficit estatural é o indicador de 

maior preocupação nutricional, visto que este exibe alta prevalência, que 

revela insuficiência alimentar por um longo período de tempo, cujos efeitos 

podem ser inconvertíveis. 
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Tabela 5. Distribuição de crianças segundo déficit de estatura e as 

variáveis sociodemograficas. Caxias – MA, 2015. 

Variáveis/categorias               Estado nutricional                               

Total             p 

s/déficit de estatura    c/déficit de estatura 

 N % n % n %  

Idade Materna        

Até 25 anos 19 90,5 2 9,5 21 100,0 0,549 

> 25 anos 22 84,2 4 15,4 26 100,0  

Escolaridade         

≤ 8 anos 6 66,7 3 33,3 9 100,0 0,040* 

> 8 anos 35 92,1 3 7,9 38 100,0  

Renda familiar        

Até 1 salário mínimo 23 82,1 5 17,9 28 100,0 0,204 

> 1 sal. mínimo 18 94,7 1 5,3 19 100,0  

nº de filhos        

Até 2 filhos 35 85,4 6 14,6 41 100,0 0,316 

3 ou mais filhos 6 100,0 0 0,0 6 100,0  

Situação Funcional        

Sem emprego  32 84,2 6 15,8 38 100,0 0,202 

Com emprego 9 100,0 0 0,0 9 100,0  

Estado civil        

Sem companheiro 14 87,5 2 12,5 16 100,0 0,969 

Com companheiro 27 87,1 4 12,9 31 100,0  

Membros na família        

Até 3 pessoas 13 100,0 0 0,0 13 100,0 0,105 

4 ou mais 28 82,4 6 17,6 34 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.  

*Teste: Qui-quadrado (p < 0,05) – associação significativa 

 

Portanto é importante salientar a necessidade de mais estudos que 

permitam a análise dos determinantes dos distúrbios relacionados ao 
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estado nutricional infantil, uma vez que a nutrição nessa fase da vida tem 

influência em todos os outros ciclos da vida. 

 

Considerações Finais 

 

Por meio do estudo realizado foi possível observar um maior 

percentual do tempo de aleitamento materno na faixa menor de 180 dias. E 

quanto ao estado nutricional, verificou-se que a maior parte das crianças 

estavam eutróficas. Foi observado ainda que o déficit estatural pode ser 

influenciado por variáveis socioeconômicas como a escolaridade materna. 

Nesse contexto, por ser o primeiro ano de vida um período 

vulnerável a alterações no estado de saúde e nutrição da criança e por 

serem observados que inúmeros fatores exercem influência sobre o perfil 

nutricional nesse ciclo da vida, é necessário fortalecer o incentivo à prática 

de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e o consumo 

alimentar adequado após esse período, por meio de programas e ações que 

visam a educação nutricional promoção à saúde e cuidado infantil e 

prevenção de agravos. 
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COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO INDUZIDO PELO ESTILO DE 

VIDA E O CUIDADO DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESCOLARES 
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Héllio Martins Linhares 

Vanessa Moreira de Lima 

 

O alarmante índice de inatividade física observado nas populações 

e suas implicações diretas na saúde pública têm preocupado a comunidade 

científica, isso porque o comportamento sedentário vem aumentando 

gradativamente. Esse comportamento pode estar relacionado aos avanços 

tecnológicos e a globalização que induzem ao comodismo. No entanto, o 

desenvolvimento da era digital não trouxe apenas malefícios, pois os 

avanços na medicina, educação e mercado de trabalho são pontos positivos 

e promotores de qualidade de vida.  

Em linhas gerais, as tecnologias se tornaram fundamentais nas 

nossas vidas, em casa, no trabalho, nas escolas, nas praças, etc. É cada vez 

mais comum presenciar o uso da internet, celular e equipamentos de 

tecnologia da informação em locais públicos, porém ao invés disso ser 

utilizado a favor da socialização, tem sido motivo para reduzir o contato 

físico social das pessoas e aumentar a inatividade física (PEREIRA; 

ARRAIS, 2015). 

Segundo Eisenstein e Estefenon (2011) os riscos das novas 

tecnologias vão transformando as relações sociais dos indivíduos e ainda 

trazem riscos à saúde devido ao excesso de horas com o uso do 

computador, deficiência de sono e hábitos sedentários, além da pornografia 

e pedofilia on-line. Esses são sinais de alerta para problemas 

comportamentais e transtornos que surgem em decorrência do mundo 

cibernético. 
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A era digital juntamente com a violência urbana e redução dos 

espaços nos centros urbanos também têm sido fatores que oportunizam a 

inatividade física e favorece comportamentos sedentários como assistir 

televisão, jogar vídeo games e utilizar computadores (MACHADO, 2011).  

A atividade física regular pode ocasionar alterações positivas na 

saúde dos indivíduos de forma imediata e a longo prazo, tais como: 

controle do peso, melhora da capacidade cardiorrespiratória e psicossocial. 

Para a realização da atividade física deve-se considerar a duração, a 

intensidade e os princípios do condicionamento fisiológico da mesma que 

são, princípio da sobrecarga, princípio da especificidade; variação 

individual e reversibilidade. A OMS estabelece que a prática de atividade 

física na infância e adolescência deve ter a duração de 60 min/dia com 

intensidade de moderada a vigorosa afim de fornecer benefícios para a 

saúde.    

Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo apresentar por 

meio de revisão de literatura, o cuidado da prática da atividade física frente 

ao comportamento sedentário e o estilo de vida de escolares na sociedade 

moderna.    

 

Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foram realizadas buscas de 

literatura científica nas seguintes bases de dados on-line/portais de 

pesquisa: LILACS, PubMed, IBECS e Scielo entre os anos de 2010 a 2016. 

Foram encontrados 136 artigos, abordando os fatores associados ao 

sedentarismo, estilo de vida e atividade física, resultando em uma amostra 

de 12 artigos. Os artigos foram estudados em sua plenitude e compilados a 

partir do eixo central da pesquisa, sendo excluídos os artigos de referência 

cruzada e repetidos. Os descritores e expressões utilizados durante as 

buscas nas bases de dados foram: sedentarismo “sedentary”, atividade física 

“physical. activity” e pré-escolar “preschool”.  
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Resultados e Discussões 

   

Para melhor compreensão dos resultados, o presente estudo 

disponibiliza um referencial de embasamento teórico abordando os 

principais aspectos referentes ao objetivo e posteriormente discutiu-se os 

principais resultados dos artigos selecionados, conforme Tabela n. 1.     

 

 O Lifestyle da Sociedade Moderna 

  

 A cada minuto a tecnologia vem avançando em modernidades, e 

refletindo no dia-a-dia da população: controles remotos, carros 

automáticos, bicicletas elétricas, entre outras tecnologias que são inseridas 

e estão presentes em nossa rotina, evitando qualquer esforço para 

realização de uma atividade rotineira. Dessa forma o estilo de vida da 

nossa sociedade acabou por se tornar inativo, consequentemente ligado às 

inovações tecnológicas e maus hábitos alimentares (GUEDES, 2012). 

No que tange aos maus hábitos alimentares podemos afirmar que 

esse é um fator responsável por tornar uma pessoa obesa, independente da 

faixa etária, além de desencadear uma série de consequências advindas da 

sua condição como o surgimento de doenças coronarianas, colesterol total 

elevado, diabetes, enfim diversas doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT).     

Embora exista um grande incentivo às práticas saudáveis, o que 

ainda se observa é a prevalência de alimentos industrializados ricos em 

sódio, açúcares e gorduras saturadas, extremamente calóricos e maléficos à 

saúde. Esses alimentos são mais consumidos também por serem agradáveis 

ao paladar. Logo, as crianças são os principais consumidores desse tipo de 

alimento, primeiro por fazer parte do seu cotidiano e segundo por estar 

associado à diversão.   
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Diante desse cenário que compõe a sociedade e as dificuldades em 

manter uma cultura saudável, principalmente no que se referem às 

crianças, estas já possuem uma tendência em não consumir alimentos 

naturais, em especial legumes e verduras, e somando-se a isso temos um 

contexto extremamente tecnológico e consumista, que estimula as crianças 

a trocar a boa alimentação por comidas com alto teor calórico.  

Esses fatos são justificados por Santos (2007) onde descreve as 

transformações advindas do estilo de vida moderno, pois cada vez mais a 

alimentação saudável, como frutas e verduras, tem sido substituída pelo 

apelo que as crianças fazem aos pais, que quase sempre são convencidos a 

comprar o que é sugerido pela mídia e não impõe nenhuma resistência ao 

consumo do filho. 

Frente a esta situação, é importante destacar a necessidade da 

mudança de hábitos alimentares, pois crianças obesas, se não forem 

tratadas, possivelmente serão adolescentes e no futuro, adultos obesos. Os 

prejuízos do convívio dos sujeitos com a obesidade podem se agravar 

quando associada com inatividade física, pois o indivíduo tem maior 

probabilidade de vivenciar mais doenças crônicas, desde uma simples 

“falta de ar” a veias varicosas e a outro extremo, como a osteoporose ou 

condições mais sérias tais como doenças coronarianas, hipertensão e 

diabetes assim como certas formas de câncer (GUARDA, 2010). Realidade 

essa vivida por muitos habitantes do mundo, onde os mesmos não 

possuem a prática de atividade física frequente em sua rotina, além de uma 

alimentação excessiva e desequilibrada em nutrientes. 

Em estudos realizados por Kendzor et al. (2016) descrevem o 

esboço da realidade dos norte-americanos adultos em relação a ausência da 

atividade física como prática constante no dia-a-dia dessas pessoas, o qual 

verificou que das 24 horas existente em um dia, homens e mulheres de 

diferentes etnias, 08 horas foram apenas de sedentarismo. Essa realidade 

não é diferente entre crianças de ambos os sexos, que chegam a ter mais de 

10 horas do dia tendo hábitos sedentários (ROSS, 2013). Aumentando 

assim o risco de câncer de mama, reto/colón, próstata, endométrio e 
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ovários, além de facilitar o aumento de peso, da circunferência do 

abdômen, do Índice de Massa Corporal (IMC) que são causadores e 

facilitadores de câncer. 

Além de toda essa questão que ronda o estilo de vida e o uso das 

tecnologias, ainda podemos esboçar o gasto do tempo concentrado nos 

compromissos profissionais, deixando assim, a prática da atividade física 

em outro plano, e conseguinte a essa prioridade no profissionalismo, como 

relata Azevedo e Kitamura (2006) que teremos diversos aspectos do 

ambiente de trabalho que podem ser geradores de estresse e determinado 

tipo de estresse está associado ao rebaixamento da qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

Com o avanço tecnológico o telefone móvel (telefone celular) 

passou de um simples meio de comunicação de fala para um aparelho de 

“multicomunicação”, os quais usamos para as mesmas funções iniciais: 

atender uma ligação, enviar uma mensagem de texto (SMS); para 

aplicativos que nos integram com o mundo de vários amigos ou pessoas 

que mantenhamos relações virtuais (LEPP, 2013). O avanço tecnológico 

facilitou a comunicação entre as pessoas e estreitou a relação entre elas 

diminuindo quilômetros de distância, através de aplicativos de mensagens 

instantâneas, de multimídia e até de conversas por vídeo conferência. 

Porém, dessa mesma forma, tem-se observado o quanto o 

sedentarismo aumentou na comunidade em que vivemos não nos 

envolvemos em práticas de exercícios físico simples, como ir caminhando à 

casa de um amigo, jogar voleibol com os vizinhos na quadra do nosso 

bairro, andar de patins ou skate, ou até mesmo resgatar uma velha 

brincadeira de rua, pois todo esse entretenimento, sociabilização e 

ludicidade que essas atividades nos proporcionavam, foi substituído pelos 

vídeos games e hoje pelos jogos na telefonia móvel, onde se torna mais 

atrativa e envolvente tecnologicamente falando. 

Partindo de todo esse apanhado bibliográfico podemos discutir 

acerca do quão a sociedade moderna, está se rendendo a comodidade das 
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tecnologias e diminuindo a expectativa de vida, caracterizando assim uma 

comunidade inativa, obesa, sedentária, propensa a várias DCNT, 

aumentando o risco de câncer e alargando os gastos com a saúde da 

população.  

 

Os malefícios do comportamento sedentário 

 

Uma das principais maldades que o sedentarismo pode causar é o 

surgimento das DCNT que irá debilitar o indivíduo, podendo complicar a 

sua saúde, pois são consequências do indivíduo que mais passa tempo 

sentado (sedentário). Esse comportamento possui inúmeros fatores 

atrelados, dentre os quais temos o tempo dedicado ao uso de tecnologias 

como aparelhos celulares e televisão.  

Segundo Rivera et al. (2010) o tempo dedicado a assistir TV 

contribui em 81,0% para o comportamento sedentário, sendo digno de 

nota, pois este hábito não requer gasto energético acima da taxa metabólica 

basal e reduz o tempo diário a ser investido em atividades com maior 

dispêndio energético. Somado a isso existe a propaganda veiculada pela 

televisão, apresentada em horários comerciais e que possuem maior 

assistência, incentivando o consumo de alimentos com alto teor calórico. 

A obesidade é avaliada através de Índice de Massa Corporal 

(IMC), esse índice é um indicador antropométrico que indica a razão entre 

o peso e a estatura ao quadrado (Kg/m2). Nesse contexto, indivíduos 

adultos que apresentam IMC ≥ 30 Kg/m² são classificados como obesos, já 

para as crianças o valor do IMC ultrapassando os 17,4 Kg/m² nos seis 

primeiros anos de vida já é considerado obeso, variando de acordo com a 

idade e sexo, pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

A inatividade física pode levar ao aparecimento do sobrepeso e da 

obesidade. A prevalência dos mesmos, na infância, tem sido motivos de 

preocupação, pois contribui para o surgimento de diversas doenças, como 
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por exemplo, a diabetes tipo II, hipertensão, depressão, câncer, entre 

outras.   

Assim, se a intervenção da prática de atividade física ocorrer no 

período inicial da vida, poderá se tornar um exercício rotineiro na vida do 

indivíduo durante as outras fases, melhorando a qualidade de vida do 

mesmo, além da expectativa de vida e ainda evitará as DCNT e as 

probabilidades do desenvolvimento de câncer. 

 

Os benefícios da atividade física  

 

Cada vez mais os indivíduos buscam formas de se tornarem mais 

ativos no seu dia-a-dia, como subir escadas, dançar, praticar atividades 

como caminhar, passeios no parque. A atividade física consiste em 

exercícios bem elaborados e bem estruturados, realizados repetitivamente. 

O exercício regular aumenta a longevidade, melhora o nível de energia, a 

disposição, afeta de maneira positiva o desempenho intelectual, o 

raciocínio, a velocidade de reação e o convívio social, e a saúde de um 

modo geral. Os praticantes têm riscos minimizados através de orientação e 

controle adequados (SANTOS et al., 2015). 

O comportamento sedentário crescente tem alertado os 

profissionais de saúde pública para a necessidade de incentivar a mudança 

de estilo de vida a fim de manter ações de promoção da saúde e prevenção 

de doenças durante todo o curso de vida. 

Nesse sentido, a atividade física regular, proporciona benefícios 

físicos e psicológicos, como aumento da autoestima, sensação de bem 

estar, melhora da aptidão física e das relações sociais. Isso tudo ocorre 

pelas mudanças fisiológicas que a atividade física promove no organismo 

dos indivíduos de quem a pratica.  

Na infância, a atividade física é um dos elementos que exerce 

influência sobre a qualidade de vida. Os benefícios são diversos como: 
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melhora da coordenação motora, força, flexibilidade, concentração, 

memória e disciplina; aumenta a independência, responsabilidade pessoal e 

liderança; reduz risco de desenvolver ansiedade, depressão, obesidade, 

hipertensão, diabetes e problemas de colesterol; reduz sedentarismo e 

doenças na vida adulta.  

A tecnologia se apresenta como um fenômeno incorporado ao 

cotidiano da sociedade, substituindo a força humana pela mecânica, que 

interfere nos padrões de bem-estar e qualidade de vida, estimulando a 

inatividade física e desfavorecendo o movimentar do cotidiano. Por outro 

lado, os meios tecnológicos poderiam ser utilizados como colaborador de 

incentivo a prática da atividade física.  

Embora exista certa colaboração da tecnologia para a prática de 

atividade física, adotar hábitos ativos ao estilo de vida não é 

necessariamente motivada por produtos tecnológicos. É mais fácil notar no 

mercado produtos tecnológicos que estimulem a inatividade física, no 

entanto, não podemos afirmar integramente o contrário.   

Pode-se afirmar que cada vez mais a população mundial faz uso de 

algum tipo de tecnologia e não há como evitar o seu uso, por estar inserida 

no contexto social vigente. Entretanto, o cuidado da educação física é 

alertar para não adoção do total apego ao uso dessas ferramentas, a fim de 

evitar a inatividade física e melhorar a qualidade de vida. Deve-se 

incentivar a pratica regular de atividade física pelos benefícios que o 

mesmo produz para o indivíduo.  

 

Qualidade de vida infantil 

 

Nos anos iniciais de vida, todo o organismo é fragilizado e 

necessita aos poucos fortalecer o sistema imunológico, no qual a 

alimentação dará a esse indivíduo toda a energia necessária, porém se essa 

não for equilibrada ou não tiver a qualidade nutricional suficiente, não 

fortalecerá esse organismo que está no início de suas atividades. 
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Um estudo realizado nas pediatrias do Rio de Janeiro (DUARTE 

et al., 2012), observou-se uma grande frequência de crianças com doenças 

crônicas, incluindo mais da metade do público atendido por esses 

hospitais. Nesse ponto, observamos que é uma questão de saúde pública, o 

qual se diminuirmos a necessidade desse atendimento, além da economia 

nos gastos desses hospitais, estaremos promovendo a qualidade de vida 

dessas crianças. 

Barbosa (2012) relata que a aptidão física é a capacidade de 

realizar atividade física, ligada à performance motora ou relacionada à 

saúde, dessa forma é imprescindível a prática da Educação Física, seja no 

âmbito escolar ou esportivo, durante a infância, pois é o ápice do 

aprendizado motor, onde se torna mais propenso a realização e a captação 

do ensinamento da motricidade. 

  

Relação entre autores 

 

A partir da busca eletrônica por publicações científicas que 

abordassem o papel da atividade física em relação ao sedentarismo em 

escolares verificou-se nos estudos realizados por Pahkala et al. (2013) a 

associação do status de peso na primeira infância com a aptidão 

cardiorrespiratória na atividade física durante a adolescência e, constatou a 

importância de manter um estilo de vida ativo desde cedo, e ao longo da 

vida, consequentemente, manter, também, o peso corporal saudável afim 

de melhorar a aptidão física e possibilitar os inúmero benefícios à saúde 

provenientes da prática de atividade física, a curto e longo prazo.  

A adiposidade total e abdominal expressa relação inversa com a 

atividade física vigorosa, por exemplo, em crianças menores de 4 anos de 

idade, o tempo de atividade física está fortemente e independentemente 

associado com menor adiposidade. Intervenções e orientações que 

abordem a atividade física devem ser realizadas e incentivadas desde a 

primeira infância, de forma que a associação da intensidade do exercício 
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com a adiposidade seja benéfica e o estilo de vida ativo seja adotado e 

permaneça conforme o avanço da idade (COLLINGS et al., 2013). 

Sánchez-López et al. (2015) consideram a importância e eficácia 

das intervenções através da atividade física, pois concluíram em estudo que 

a mesma melhora simultaneamente o desempenho acadêmico e o controle 

da obesidade.  Considerando o fato de que os escolares passam boa parte 

do dia no ambiente escolar, Barbosa et al. (2016), por sua vez, analisou o 

comportamento sedentário de crianças durante a estadia na escola e 

perceberam que a infraestrutura da escola, bem como do meio ambiente, 

deve ser vistos como uma forma de estratégia para a prática de atividade 

física como uma alternativa de reduzir o sedentarismo e promover melhor 

comportamento em crianças pré-escolares. 

Por outro lado, Silveira e Silva (2011) consideram que mesmo 

frequentando a escola e tendo aulas regulares de educação física, o 

ambiente pedagógico não oferece aos escolares a devida compreensão 

sobre os fundamentos e importância das práticas corporais, de forma que a 

melhoria da saúde pudesse ser alcançada pelo incentivo da manutenção da 

frequência da prática de atividade física.  Tal conclusão reafirma o fato de 

que as intervenções em atividade física devem ser abordadas no ambiente 

escolar. 

Goldfield et al. (2016) avaliou a intervenção com atividade física 

prestadas em creches e perceberam modificações positivas, como o 

aumento da atividade física e redução da adiposidade, considerando assim, 

que as intervenções com atividade física são uma estratégia eficiente para 

promover benefícios à saúde em pré-escolares. Uma vez que, em um 

estudo realizado em 2016 por Tucker et al. as instituições de aprendizagem 

devem apoiar os pré-escolares a manterem hábitos ativos independente do 

status de peso, com o objetivo de diminuir o sedentarismo, aumentar o 

nível de atividade física e, por conseguinte, obter-se melhor qualidade de 

vida.  
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O aumento do nível de sedentarismo da população tornou-se 

problema de saúde pública, uma vez que, essa elevação propicia o 

aparecimento de algumas morbidades, como já foi mencionado 

anteriormente. O hábito de assistir TV é um dos hábitos sedentários mais 

comuns, inclusive durante a idade escola, onde o indivíduo dispende de 

várias horas frente ao televisor.  

De acordo com Cox et al. (2012) o hábito de visualizar TV pode 

alterar o status de peso de pré-escolares, visto que, há um deslocamento do 

tempo que poderia ser usado para atividade física e, também, pela 

facilidade de comer enquanto ver televisão, o que pode aumentar tanto o 

tempo gasto com esse tipo de comportamento sedentário, como a ingestão 

de alimentos. 

Essa relação entre o tempo gasto visualizando TV e o nível de 

atividade física também foi avaliada por Ross et al. (2013), que perceberam 

que as crianças com maior tempo em frente à televisão, tanto em casa 

como no ambiente escolar, apresentaram níveis de atividade física 

expressivamente mais baixo.  

Estudo transversal realizados por Oliveira et al. (2010) com uma 

amostra de 592 escolares, verificou-se a maior prevalência de sedentarismo 

nos pré-escolares do sexo feminino e maior nível de atividade física entre 

os meninos. Corroborando com este estudo, Rivera et al. (2010) avaliando 

1253 estudantes, observou a prevalência do sedentarismo no sexo feminino 

e em adolescentes, no entanto, não foi encontrado alguma associação desta 

variável com excesso de peso ou gordura corporal, demonstrando que esse 

é um comportamento frequente em escolares.       

Outra forma de avaliar o comportamento sedentário em escolares 

seria verificar as altas prevalências de sono inadequado, baixo índice de 

atividade física e alto tempo do sedentarismo. Esta associação foi 

investigada por Felden et al. (2016) onde chegaram à conclusão de que 

adolescentes com maior sonolência diurna apresentam maior tempo 
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dedicado ao comportamento sedentário, sugerindo medidas educativas 

para um estilo de vida mais ativa.   

Na pesquisa pode-se observar os objetivos e principais resultados 

de acordo com a tabela seguinte, a qual ainda elenca o objetivo do referido 

estudo. 

 

Tabela 1. Artigos selecionados para a pesquisa no período de 2010 a 

2016. 

Autor/Ano Objetivos Principais resultados 

 

Pakala et 

al., 2013 

Estudar a associação 

do status de peso na 

primeira infância com 

a aptidão 

cardiorrespiratória na 

atividade física na 

adolescência. 

- É importante manter o peso 

corporal saudável e um estilo 

de vida fisicamente ativo desde 

muito cedo e ao longo da vida 

para melhorar a aptidão física 

e possibilitar benefícios à 

saúde. 

Collings et 

al., 2013 

Examinar as 

associações 

independentes entre a 

intensidade da 

atividade física e o 

tempo de 

sedentarismo com a 

composição corporal 

de crianças pré-

escolares. 

- Existem associações inversas 

entre a atividade física 

vigorosa e a adiposidade total 

e abdominal; 

- Em crianças menores de 4 

anos de idade, o tempo de 

atividade física está fortemente 

e independentemente 

associado com menor 

adiposidade; 

- Intervenções e orientações 

relacionadas a atividade física 

devem ser incentivadas desde 

cedo de forma que a 

associação da intensidade do 
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exercício com a adiposidade 

seja benéfica. 

 

Sánchez-

Lópes et al., 

2015 

Avaliar a eficácia de 

uma intervenção 

multidisciplinar de 

atividade física para 

melhorar o 

desempenho 

acadêmico e 

adiposidade em 

crianças, com ou sem 

TDAH, com idades 

entre 4 e 7 anos. 

Intervenções através da 

atividade física melhoram 

simultaneamente o 

desempenho acadêmico e o 

controle da obesidade. 

Barbosa et 

al., 2016 

Analisar a atividade 

física e o 

comportamento 

sedentário em crianças 

pré-escolares na escola 

durante a sua estadia e 

os fatores associados 

- A infraestrutura da escola e 

do meio ambiente deve ser 

visto como estratégia para a 

atividade física como forma de 

reduzir o sedentarismo, 

promovendo melhor 

comportamento em crianças 

pré-escolares; 

- De acordo com os resultados 

do presente estudo, conclui‐se 

que em aproximadamente 10% 

do tempo na escola às crianças 

fazem atividades físicas e no 

restante do tempo 

permanecem em 

comportamento sedentário. 

 

Silveira e 

Silva, 2011 

Verificar o nível de 

conhecimento dos 

- Mesmo frequentando a 

escola e tendo aulas regulares 
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adolescentes sobre 

atividades físicas e 

seus fatores associados 

em estudantes da rede 

pública e privada de 

ensino médio 

 

de educação física, o espaço 

didático pedagógico ainda não 

proporciona aos adolescentes a 

devida compreensão sobre os 

fundamentos das práticas 

corporais, de forma que os 

incentivasse a manter uma 

frequência de atividades físicas 

e melhoria de sua saúde. 

Goldfield et 

al., 2016 

Avaliar a intervenção 

com prestadores de 

cuidados infantis para 

aumentar a atividade 

física e reduzir a 

adiposidade em 

crianças pré-escolares 

- Intervenções prestadas em 

creches aumentou a atividade 

física de pré-escolares, bem 

como, reduziu a adiposidade, 

demonstrando-se, assim, uma 

estratégia viável para 

promover atividade física e 

consequentes benefícios 

relacionados à saúde em 

crianças pré-escolares. 

Tucker et 

al., 2016 

Comparar a atividade 

física e o tempo de 

sedentarismo de pré-

escolares classificados 

como acima do peso e 

não acima do peso em 

programas de 

aprendizagem precoce 

- A partir dos elevados níveis 

de sedentarismo encontrados, 

as instituições de 

aprendizagem precoce devem 

apoiar os pré-escolares, 

independente do status de 

peso, de forma que se alcance 

maiores níveis de atividade 

física e diminuição do tempo 

de sedentarismo. 

Cox et al., 

2012 

Explorar as relações 

entre os hábitos de 

assistir TV de crianças 

pré-escolares (ou seja, 

A visualização de TV pode 

afetar o status do peso pré-

escolar através de 

deslocamento de atividade 
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tempo gasto vendo, 

conteúdo visto e 

alimentos consumidos 

durante a 

visualização, ingestão 

diária de alimentos, 

níveis de atividade 

física em geral e seu 

índice de massa 

corporal (IMC) 

física ou comer enquanto vê 

TV. 

 

 

 

 

 

Ross et al., 

2013 

Examinar a 

visualização de TV em 

casa e na escola, 

separadamente, para 

analisar a influência 

da visualização de TV 

acumulada e os 

padrões de atividade 

física das crianças e o 

status de peso. 

- Crianças com alto nível de 

visualização de TV, tanto em 

casa como na pré-escola, 

tinham níveis 

significativamente mais baixos 

de atividade física do que 

crianças com baixo nível de 

visualização; 

- As crianças que frequentam 

pré-escolas com práticas mais 

abertas em matéria de TV de 

acesso / uso, também 

envolvidas em altos níveis de 

assistir TV em casa, tiveram 

menor nível de atividade física 

vigorosa do que aqueles que 

não o fazem. 

Olivera et 

al., 2010 

Analisar fatores 

associados à prática de 

atividade física e ao 

tempo médio 

despendido com 

algumas atividades 

- Associou ser do sexo 

feminino e da rede privada de 

ensino ao menor nível de 

atividade física; 

- Escolares com menor idade e 

da rede pública de ensino 
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sedentárias em 

escolares 

foram associados a um menor 

tempo dedicado a atividades 

sedentárias;  

- O maior nível de atividade 

física foi encontrado no sexo 

masculino. 

Rivera et 

al., 2010 

Estabelecer nível de 

atividade física (NAF) 

e número diário de 

horas de TV (HTV) e 

a associação e/ou 

correlação destas 

variáveis com faixa 

etária, sexo, classe 

econômica, escola 

pública/privada, 

excesso de peso e 

obesidade, em 

crianças/adolescentes. 

 

- Observou prevalência de 

sedentarismo mais frequente 

no sexo feminino e em 

adolescentes; e, não foi 

encontrado associação desta 

variável com o excesso de peso 

ou gordura corporal; 

- Não houve associação do 

sedentarismo com menor 

poder aquisitivo; 

- Não houve associação entre 

assistir 3 ou mais horas de TV 

e faixa etária, sexo, classe 

econômica e tipo de escola, 

demonstrando que esse é um 

comportamento frequente e 

ubíquo nos jovens 

Felden et 

al., 2016 

 

Investigar a 

associação entre 

comportamento 

sedentário e variáveis 

de sono (sonolência 

diurna e duração de 

sono) de adolescentes.  

 

- Foram observadas altas 

prevalências de duração de 

sono inadequado, baixa 

atividade física e de alto tempo 

em comportamentos 

sedentários, assim, medidas de 

educação para a modificação 

do estilo de vida devem levar 

em consideração os aspectos 

gerais sobre o sono 
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Conclusão 

 

É fato que a inatividade física é um fator de risco para o 

surgimento de doenças crônicas, logo hábitos mais ativos são capazes de 

oferecer uma maior segurança na prevenção das DCNT. O 

comportamento sedentário induzido pelo estilo de vida é um elemento 

negativo na qualidade de vida dos indivíduos, inclusive nos escolares, 

através de hábitos alimentares inadequado, maior dispêndio do tempo com 

uso de aparelhos eletroeletrônicos e menos práticas ativas, além disso, 

redução do convívio social. A educação física surge como uma alternativa 

no cuidado com a saúde, revertendo e diminuindo o sedentarismo. Em 

resumo, a prática da atividade física oferece inúmeros benefícios para os 

escolares, a curto e longo prazo, como melhora da composição corporal, 

aumenta o nível de atenção e desempenho escolar, além de prevenir 

diversas patologias.   
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Infecção Hospitalar: aspectos conceituais 

 

A Infecção hospitalar constitui-se em um quadro sintomatológico 

adquirido após 72 horas de admissão hospitalar do paciente que não 

apresentava este quando realizado o exame clínico de admissão ou antes 

de 72 horas quando pode se associar o quadro aos procedimentos 

terapêuticos e diagnósticos realizados (OLIVEIRA et al., 2010).  

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 2616, de 12 de Maio 

de 1998, são também critérios para diagnóstico de infecção hospitalar, as 

infecções nos recém-nascidos, com exceção das transmitidas de forma 

transplacentária e aquelas associadas a bolsa rota superior a 24 (vinte e 

quatro) horas (BRASIL, 1998). 

Majoritariamente, as infecções hospitalares são causadas quando 

ocorre um desequilíbrio entre a microbiota normal do corpo e os 

mecanismos de defesa do hospedeiro, em decorrência da patologia de base, 

procedimentos invasivos e alterações da população microbiana, sendo esta 

última causada geralmente pelo uso indiscriminado dos antibióticos. Dessa 

forma, os microrganismos que prevalecem nas infecções hospitalares 

extraordinariamente causam infecções em situações normais e apresentam 

baixa virulência, contudo, devido sua presença e do declínio da resistência 
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do hospedeiro, o processo infeccioso tende a se desenvolver (FERREIRA; 

NOLASCO; ESPÍNDULA, 2010). 

Por isso, um atendimento eficiente e eficaz, depende, sobretudo, 

do estabelecimento de ações preventivas e de controle, que envolvem 

medidas de qualificação de assistência hospitalar, da vigilância sanitária e 

de outras estratégias no âmbito hospitalar, pertinentes ao seu 

funcionamento. Em face desta situação e considerando que as infecções 

hospitalares constituem risco significativo à saúde dos pacientes nos 

hospitais, o Ministério da Saúde no ano de 1998 lançou o Comissão de 

Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), com vistas à redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares.  

Em Caxias (MA), o Programa foi implantado em 2009, que passou 

a ter um enfermeiro como seu supervisor, para que as ações pudessem ser 

mais bem executadas, distribuídas e orientadas, além da otimização do 

serviço, visto que dentre suas atribuições está o gerenciamento dos serviços 

de saúde e a melhoria da assistência prestada. 

Entretanto, em uma pesquisa realizada por Paes e Câmara (2012) 

sobre o estudo epidemiológico de infecção hospitalar na UTI no município 

de Caxias-MA, detectou-se que há uma quantidade limitada de solicitações 

de culturas na UTI e a não identificação das bactérias predispõem ao uso 

empírico de antibióticos, promovendo a seleção de microrganismos 

multirresistentes.  

Considerando a dinâmica que ocorre no âmbito hospitalar, a 

deficiência de recursos humanos e materiais e a grande demanda de 

clientela, supõe-se que há uma alta taxa de incidência de infecção por 

bactérias nas Unidades de Terapia Intensiva. Assim, os pacientes 

internados neste setor, possuem maior probabilidade de aquisição de 

infecções relacionadas à assistência à saúde, pois estão expostos a fatores 

de risco como procedimentos invasivos, cirurgia complexa, drogas 

imunossupressoras, o uso de antibióticos, os cuidados da equipe de saúde e 

os fômites (CARVALHO et al., 2011). 
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Unidades de Terapia Intensiva versus resistência bacteriana 

 

As Unidades de Terapia Intensiva compreendem a setores de alta 

complexidade nos hospitais e tem por finalidade proporcionar suporte de 

vida e monitorização constante aos pacientes para a identificação precoce 

de prováveis intercorrências e o tratamento apropriado e decisivo 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

Em um estudo realizado no município de Teresina-PI por 

Carvalho et al., (2011) sobre a ocorrência de infecções hospitalares em 

Unidades de Terapia Intensiva, detectou-se que a principal topografia das 

infecções hospitalares nesta foram a respiratória, com 63 casos (59,4%), e 

ainda que, os micro-organismos mais frequentes nos episódios de infecção 

hospitalar com maior frequência foram a Pseudomonas aeruginosa, com 28 

episódios (26,4%), seguida da Klebsiela sp., com 26 episódios (24,5%), logo 

após o Staphylococcus aureus, com 18 episódios (16,9%), em menor 

frequência aparece a Pseudomonas sp., com 16 e episódios (15,1%), a 

bactéria Escherechia coli representou 11 episódios (10,5%); por último, 

apareceram o outros bacilos Gram negativo não fermentador, Proteus 

mirabilis e Al.cal.igenes sp., respectivamente com 3 (4,8%);1(0,9%) e 1(0,9%) 

episódios.  

As infecções respiratórias são responsáveis por uma significativa 

parcela de morbidade e mortalidade em pacientes de todas as faixas etárias 

e representam elevada demanda pelos serviços de saúde. Em relação as 

vias aéreas superiores, estas são frequentemente contaminadas por 

microrganismos derivados das regiões nasal, oral e faríngea. 

Contrariamente, as vias aéreas inferiores, em que ocorrem às trocas 

gasosas, na maioria dos casos, são mantidas livres de microrganismo por 

uma combinação de fatores imunes do hospedeiro e limpeza mecânica 

através de reflexo da tosse, transporte contaminantes aspirados por meio de 

cílios e a movimentação de secreções das vias aéreas inferiores para a 

traqueia (POMBO; ALMEIDA; RODRIGUES, 2010). 
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Os agentes antimicrobianos são compostos naturais ou sintéticos 

capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de microrganismos. 

Podem ser classificados como bactericidas, quando causam a morte das 

bactérias, ou bacteriostáticos, quando promovem a inibição do crescimento 

microbiano (MADIGAN et al., 2010). 

Consequentemente, a pressão seletiva realizada pelo uso de 

antimicrobianos tem ocasionado a expansão da resistência microbiana. 

Além disso, a capacidade de desenvolver resistência aos antimicrobianos é 

uma característica observada em microrganismos de uma forma geral e a 

utilização indiscriminada e contínua desses fármacos está associado à 

emergência de cepas microbianas resistentes. 

Dessa maneira, a resistência bacteriana tornou-se um grande 

desafio na área da saúde e o crescente número de cepas bacterianas cada 

vez mais resistentes à quimioterapia disponível, aumenta o tempo de 

internação, exige medicamentos caros, de difícil acesso e aumenta a 

morbidade e mortalidade na Unidade de Terapia Intensiva e nos serviços 

de saúde, de forma em geral (REIS et al., 2013). 

A incidência e o perfil de susceptibilidade são importantes 

instrumentos de análise da resistência bacteriana e trazem um desafio para 

o sistema público de saúde: a garantia de acompanhamento sistemático dos 

indivíduos identificados como portadores desses agravos, assim como o 

desenvolvimento de ações referentes à promoção da saúde e à prevenção 

dessas e de outras doenças crônicas (BRASIL, 2000).  

Para Fuchs e Wannermacher (2010), o maior desafio para o 

controle de infecção hospitalar consiste no desenvolvimento de novas 

estratégias para superar a resistência bacteriana, seja por surgimento de 

novos antimicrobianos, seja pelo uso racional das opções terapêuticas 

vigentes, mediante corretas indicações, seleção de medicamentos e 

adequação da prescrição quanto à administração dos mesmos, que estejam 

em conformidade aos princípios farmacocinéticos dos antimicrobianos. 
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Portanto, recomenda-se investir no processo de educação 

continuada dos profissionais de saúde que prestam serviços na Unidade de 

Terapia Intensiva, sobre técnicas e importância de higienização do 

ambiente, materiais e equipamentos utilizados, bem como, métodos de 

isolamento e tratamento de pacientes com resistência microbiana, 

enfatizando a importância da lavagem das mãos e o monitoramento das 

práticas de prevenção e manejo de infecção hospitalar, através do 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 

As complicações das infecções hospitalares são decorrentes do 

desequilíbrio entre os mecanismos de defesa do organismo relacionado 

contra os agentes infecciosos a uma doença de base e da agressão 

terapêutica ou diagnóstica aos patógenos oportunistas que constituem a 

microbiota residente ou transitória do hospedeiro, portanto, as 

complicações locais ou sistêmicas, anatômicas ou funcionais do organismo 

humano são potencialmente facilitadoras do surgimento do processo 

infeccioso (SILVA et al., 2011). 

O Centers for Disease Control and Prevention (2010), órgão Americano 

responsável pela prevenção e controle da infecção hospitalar dos Estados 

Unidos, declarou que nos hospitais americanos as infecções hospitalares 

representam cerca de 1,7 milhões de infecções, sendo que 99.000 mortes 

anuais são associadas à infecção hospitalar, e ainda, 01 em cada 20 (5%) 

pacientes internados nos hospitais deste país adquirem infecção hospitalar, 

gerando gastos que chegam, aproximadamente, entre 26 a 33 bilhões de 

dólares com cuidados médicos. 

Infelizmente no Brasil, a magnitude do problema das infecções 

relacionadas a atenção à saúde não é completamente conhecida, porém em 

um estudo realizado em 99 hospitais (apesar de ter sido realizado em 1995, 

continua sendo o mais representativo nacionalmente), revelou uma 

prevalência de infecção hospitalar de 15,5%, superando assim, a mais de 

duas vezes o preconizado pelo Ministério da Saúde, que corresponde 6%. 

Além disso, as instituições de saúde pública possuem taxa de prevalência 

de infecção hospitalar de 18,4%, que se explica, em parte, porque os 
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hospitais públicos normalmente atendem casos de maior complexidade 

enquanto que os privados são responsáveis por casos mais seletivos e de 

menor complexidade (PRADE et al., 1995). 

Nas Unidades de Terapia Intensiva, encontram-se pacientes que 

necessitam de monitorização e suporte contínuos de suas funções vitais. 

Além disso, representam lugares propícios para o desenvolvimento de 

infecção hospitalar, pois estes pacientes são submetidos a procedimentos 

invasivos, sendo eles para fins terapêuticos ou diagnósticos. Reitera-se que 

o tempo de permanência deste paciente neste setor é um fator agravante 

para a ocorrência de infecções hospitalares, uma vez que é um local de 

atendimento à saúde de alta complexidade (CARVALHO et al., 2011)  

Neste contexto, as taxas de infecção hospitalar dentro das UTI 

variam entre 18 e 54%, sendo cerca de 5 a 10 vezes mais elevada do que 

nas demais unidades de internação de um hospital. É responsável por 5 a 

35% de todas as infecções hospitalares por 90% de todos os surtos que 

ocorrem nessas unidades. As altas taxas de mortalidade nas UTI, 

usualmente variam entre 9 e 38%, podendo alcançar até do total 60% 

devido à ocorrência comum de infecções nestes locais (OLIVEIRA; 

KOVNER; SILVA, 2010).  

Na União Europeia, 4 milhões de pacientes contraem infecção 

hospitalar todos os anos, sendo as infecções do trato respiratório 

prevalentes e estão relacionadas com a utilização de técnicas invasivas. 

Ademais, estima-se que 20 a 30% destas infecções sejam preveníveis. Além 

disso, os surtos de infecções neste setor hospitalar são frequentes, sendo os 

microrganismos gram negativos responsáveis por metade dos casos como o 

Acinetobacter e P. aeruginosa e o S. aureus o agente gram positivo mais usual 

(CAVALEIRO, 2011). 

Torna-se imprescindível que os profissionais de saúde que 

trabalham nestas Unidade de Terapia Intensiva identifiquem os fatores de 

riscos que podem levar a ocorrência de infecções hospitalares, sobretudo 

nas condições clínicas graves, como é o caso das relacionadas ao trato 



 

 

199 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

respiratório, que podem conduzir ao óbito, e ainda, que sejam tomadas 

condutas adequadas frente à problemática e adotadas medidas para 

minimizar a sua ocorrência de infecções, com vistas a melhorar a 

qualidade de assistência prestada aos pacientes internados. 

Este artigo poderá tornar visível a necessidade cada vez maior das 

instituições, trabalhadores e gestores em saúde alertarem para a 

necessidade de mudanças na execução das ações do Programa de Controle 

de Infecção Hospitalar frente à incidência de bactérias potencialmente 

patogênicas do trato respiratório. Além de possibilitar a reflexão por parte 

dos profissionais de saúde, especialmente os de enfermagem no que diz 

respeito a resistência aos antimicrobianos. 

Assim, será produzido conhecimento sobre a situação acerca desta 

problemática, o que possibilitará a realização de intervenções, elaboração 

de ações e medidas preventivas, evitando complicações que poderão 

prejudicar de forma considerável o quadro clínico dos pacientes que 

utilizam os serviços. 

 

Responsabilidades no controle da Infecção Hospitalar: breve histórico 

 

A partir de 1968 surgiram as primeiras Comissões de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) no país, inicialmente vinculadas a Instituições 

de Ensino. Em 1976, o governo determinou a necessidade da criação de 

CCIH nos Hospitais Próprios da Previdência, entretanto, a medida não 

causou impacto pela falta de fiscalização. Em 1983, o Ministério da Saúde, 

pressionado pelos fatos veiculados na imprensa relativos a casos de 

infecções hospitalares, emitiu a Portaria MS nº 196/1986 que 

recomendava aos hospitais brasileiros a criação de CCIH (OLIVEIRA; 

MARUYAMA, 2008).  

Embora com uma série de conceitos polêmicos e imprecisos, a 

portaria 196 foi um passo importante na constituição de CCIH’s por todo 

país. As CCIH’s que são responsáveis por desenvolver ações deliberadas e 



 

 

200 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

sistemáticas, visando reduzir o máximo possível a incidência e gravidade 

das infecções hospitalares, devem ser constituídas por profissionais e 

técnicos lotados no hospital, compreendendo pelo menos o médico, 

preferencialmente infectologista, um enfermeiro, preferentemente com 

formação epidemiológica, para cada 200 leitos ou fração deste número 

(VERONESI; FOCACCIA, 2005).  

Ainda segundo os autores supracitados, grande parte das 

instituições nacionais não possuem CCIH’s atuantes, isso devido, as 

diferentes realidades regionais encontradas no Brasil, as más condições de 

assistência, associada às múltiplas carências que passa as instituições 

públicas brasileiras, evidenciada pela falta de recursos humanos e materiais 

dificulta o desenvolvimento de políticas que visem um adequado 

rastreamento e controle de infecções. 

A CCIH tem a função de elaborar, implementar, manter e avaliar o 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), adequado às 

características e às necessidades da instituição, e deve ser composta por 

membros consultores e executores. As ações do controle de infecção devem 

ser realizadas por técnicos de nível superior, legalmente designado, 

contando eles, obrigatoriamente, por médicos e enfermeiros, os quais 

também representam o SCIH e são incumbidos da realização do Programa 

de Controle de Infecção Hospitalar. Entre os executores, o enfermeiro tem 

caráter preferencial. 

O SCIH tem como meta principal a defesa do paciente, ser 

humano em potencial, sujeito a contrair infecções. Por se tratar de 

patologia causada por múltiplos fatores, o seu controle, seu tratamento e 

sua prevenção não são tarefas fáceis. Assim sendo, acredita-se que se trata 

de uma atividade complexa, na qual o enfermeiro, no exercício da função 

de controlador da infecção hospitalar, invariavelmente, encontrará muitas 

dificuldades e também algumas facilidades.  

Segundo Lisboa et al. (2007) não existe no Brasil, com exceção de 

esforços localizados e relacionados a protocolos de pesquisa, um sistema 
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para rastreamento e controle de infecção bem organizado que permita uma 

avaliação adequada das infecções nosocomiais em pacientes criticamente 

enfermos que permita uma estimativa adequada da importância deste 

problema, permitindo a partir destes dados a avaliação de fatores de risco, 

morbimortalidade e microrganismos mais comumente envolvidos, 

permitindo que se detectem variabilidades regionais e a melhor estratégia 

no controle deste problema. 

 

O profissional de saúde e o controle da Infecção Hospitalar 

 

O controle da Infecção hospitalar é uma temática altamente 

discutida na atualidade e é considerada uma grande preocupação por parte 

dos gestores e profissionais de saúde. Contudo, apesar do avanço 

tecnológico, ainda vivemos graves problemas de Saúde Pública, como é o 

caso, da infecção hospitalar, devido ao desenvolvimento de 

microrganismos cada vez mais resistentes aos antimicrobianos, o que 

provoca o aumento dos gastos com saúde (MESIANO; MERCHÁN-

HAMANN, 2007).  

A assistência à saúde ofertada aos usuários dos serviços, devem ser 

longitudinais e desenvolvidas de forma integral, ou seja, não fragmentada e 

que possa ser organizada em Redes de Assistência, para favorecer a 

continuidade do cuidado. Os processos de trabalho dos profissionais de 

saúde devem obedecer a ideia de equipe, e esses profissionais precisam 

considerar a Infecção Hospitalar em suas múltiplas facetas, destacando os 

multifatores desta problemática, para intervenções viáveis. 

Com vistas ao controle da infecção hospitalar em uma instituição 

de saúde, faz-se indispensável o uso de tecnologias nos equipamentos e 

sobretudo a utilização de recursos humanos, de qualidade e com 

aprimoramento no uso de suas atividades. Assim, de acordo com a 

filosofia hospitalar, que estar voltada para a excelência nos atendimentos 

dispensados por parte dos profissionais aos usuários dos serviços de saúde, 

busca a introdução, a alteração ou mesmo o aperfeiçoamento das atitudes e 
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realização dos procedimentos. Reitera-se que dentro da estrutura 

organizacional, cada trabalhador deve agir conforme os princípios 

integrantes de sua profissão, desenvolvendo um papel definido e 

executando-o com a máxima competência. 

Em relação à preparação do profissional de saúde frente ao 

Controle de Infecção Hospitalar, é válido destacar sua preparação desde o 

processo formativo na graduação, especialmente viabilizando seu contato 

com as Normas e Legislações acerca da Infecção Hospitalar, enfatizando a 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, sua importância para a 

saúde e suas diretrizes. Acrescenta-se ainda, que é válido destacar a 

complexidade e o controle dessa problemática, depende de ações 

assistenciais adequadas e adoção de medidas preventivas cabíveis. Dessa 

forma, as normas e a legislação mencionada devem ser trabalhadas de 

maneira integral nos cursos de graduação, para que os alunos adquiram 

conhecimentos indispensáveis ao controle da infecção hospitalar. 

Almeja-se a mudança de comportamento dentro da Instituição de 

Saúde, seja oriunda das influências no processo formativo e conjugada 

através da funcionalidade de um programa com objetivos claros e bem 

definidos, com são os pertencentes à Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar. Esta preocupa-se com a promoção e prevenção à saúde, 

estabelecendo suporte educacional aos usuários hospitalizados para eximir 

os fatores que predispõem a ocorrência do problema e torna viável a 

tomada de decisões para o controle deste. 

 

A Infecção Hospitalar no contexto do Cuidado de Enfermagem 

 

Apesar de grandes avanços científicos e tecnológicos terem 

ocorrido no âmbito da saúde, a infecção hospitalar continua sendo uma 

ameaça à segurança dos pacientes hospitalizados, contribuindo para elevar 

as taxas de morbimortalidade, aumentar os custos de hospitalização 
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mediante o prolongamento da permanência e gastos com procedimentos 

diagnósticos (LACERDA, 2003). 

O controle de infecção hospitalar constitui-se em um dos 

parâmetros para garantir a qualidade do cuidado prestado. Assim, no 

planejamento e elaboração de programas como CCIH, devem-se levar em 

consideração a estrutura organizacional e o gerenciamento da rede 

hospitalar, e ainda, avaliar a assistência prestada aos usuários internados e 

manter o controle da infecção hospitalar, tanto em ações de promoção e 

prevenção da saúde, além de procedimentos invasivos, diagnóstico e 

terapêutica (FERNANDES, 2000). 

A enfermagem tem papel fundamental no controle da infecção 

hospitalar, tendo responsabilidade em ações de promoção e de prevenção 

das infecções. Destaca-se que essas ações devem ser dependentes e 

correlacionadas, que considerem os aspectos coletivos e as ações 

intersetoriais no processo de trabalho. A enfermagem deve estar alerta na 

identificação de novos microrganismos, bem como na ocorrência da 

resistência antimicrobiana e os mecanismos que interferem nessa 

resistência (SOUZA et al., 2000). 

A resistência microbiana é um desafio e a equipe de enfermagem 

possuem muitas dificuldades para controlar as infecções. Entretanto, tais 

empecilhos não podem constituir-se fatores impeditivos, é indispensável 

que a enfermagem esteja vigilante para estabilizar as infecções, bem como 

aprimoradas e preparada para lidar com a situação existente.  

Em uma pesquisa realizada por Barbosa, Siqueira e Mantovani 

(2012) sobre as facilidades e dificuldades dos enfermeiros no controle de 

infecção hospitalar, observou-se que, os principais empecilhos nesse 

controle foram: institucional (sobrecarga de trabalho, rotatividade de 

funcionários e médicos, falta de recursos humanos, falta de postura dos 

diretores e financeira), operacional (profissionais descomprometidos e 

desesperados, inexperiência com CCIH/ SCIH e visão errônea do papel do 

enfermeiro do SCIH), Organizacional (desvalorização do serviço pelos 
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enfermeiros, burocracia do serviço público e grande número de discentes 

despreparados). 

O enfrentamento das dificuldades será uma conquista, pois 

ocasionará uma mudança de comportamento, especialmente no sentido de 

racionalizar os procedimentos e aprimorar normas e rotinas no controle da 

infecção hospitalar. Sugere-se ainda, a realização de debates, treinamentos, 

educação continuada, com vistas há ações interdisciplinares e intersetoriais 

e com divulgação de informações, para excelência do cuidar em 

enfermagem. 

 

Considerações Finais 

 

O controle de infecção hospitalar precisa estabelecer garantia da 

qualidade na assistência prestada aos usuários do sistema de saúde. Assim, 

a instituição necessita implantar a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar, em que a equipe de enfermagem terá a responsabilidade no 

controle e na prevenção da infecção.  

Os empecilhos ou dificuldades fazem parte do cotidiano dos 

profissionais da enfermagem, pois representam as adversidades em 

controlar e/ou prevenir tais infecções, por isso, a adoção de medidas de 

prevenção e controle de infecção é de suma importância, por refletir sobre 

a realidade a ser transformada. É necessário a adesão de educação 

continuada, a diminuição de sobrecarga de trabalho, dimensionamento de 

profissionais de saúde, com adequada preparação para lidar com a 

problemática, para estimular a modificação na assistência ofertada aos 

pacientes, com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão dos 

microrganismos, diminuir a resistência antimicrobiana e realizar um 

atendimento de qualidade, com primor no cuidado.  
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O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: percepção de profissionais 
atuantes em hospital psiquiátrico acerca da Reforma Psiquiátrica 

 

Fernanda Kallyne Rêgo de Oliveira 

Rafaella Lohanna Fernandes de Melo Lopes 

Suzionally Danielly Batista Oliveira 

 

A extinção dos hospitais psiquiátricos é um fator considerado 

como um problema por muitos profissionais da área da saúde mental, pois 

diante de tantos problemas sociais enfrentados no dia a dia, proporcionar 

um tratamento de qualidade e eficácia aos pacientes com problemas de 

saúde mental é algo de muita importância, ainda de acordo com os escritos 

de Pinto (2015), os hospitais psiquiátricos não podem deixar de existir, 

uma vez que, um paciente esquizofrênico em crise aguda delirante, precisa 

de um local adequado para que haja administração correta de 

medicamentos, até que o mesmo seja estabilizado. Sendo que, esse 

procedimento precisa ser realizado dentro de um hospital adequado.  

 As motivações para a realização desse estudo deram-se através da 

experiência de um estágio curricular supervisionado que aconteceu nesse 

espaço ocupacional, considerado um laboratório de atuação, onde foram 

observadas diminuições de leitos no hospital e, diversas opiniões da equipe 

multidisciplinar sobre os cuidados e a desospitalização dos pacientes, tendo 

como foco a extinção dos hospitais psiquiátricos, um dos aspectos mais 

importante atualmente que é a luta antimanicomial.  

Inicialmente, intitulado como um movimento contestador da visão 

médica tradicional sobre a doença mental, o processo de reforma 

psiquiátrica instituiu-se fomentando tal discussão e lançando propostas 

alternativas em relação aos manicômios, cujo arcabouço explicita-se por 

meio dos seguintes propósitos: dissolver a barreira entre assistentes e 

assistidos; abolir a reclusão e repressão imposta aos pacientes e promover a 

liberdade com responsabilidade dos mesmos e a prática de discussão em 
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grupo, envolvendo uma postura essencialmente interdisciplinar 

(ANTUNES, 2007). 

Vale salientar, que a extinção dos hospitais psiquiátricos é cada vez 

mais perceptível, devido à redução de leitos, pois cerca de 18.000 leitos 

psiquiátricos de baixa qualidade assistencial foram fechados no período 

entre dezembro de 2002 e 2010, através do PNASH/Psiquiatria e do PRH 

(Programa de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica). No mesmo 

período, foi significativa a expansão da rede de atenção comunitária1.  

Desde dezembro de 2002, através do PNASH/Psiquiatria e do 

Programa de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica (PRH), os 

hospitais psiquiátricos vêm ficando cada vez menores. Hoje, a faixa que 

apresenta maior número de leitos (48,67 %) está compreendida pelos 

hospitais de pequeno porte (com até 160 leitos) – em 2002, esta 

porcentagem era de cerca de 24% e ao final de 2006, de 42,5%. Esta é uma 

mudança estrutural fundamental, que contribui para a qualificação do 

atendimento e reduz os problemas presentes nos macro-hospitais, como 

baixa qualidade da atenção, isolamento e longo tempo de permanência 

(BRASIL, 2011).                     

Observa-se que a extinção dos hospitais psiquiátricos varia entre 

duas vertentes, uma por dar ênfase a criação dos serviços substitutivos 

fazendo com que os mesmos, juntamente com os hospitais gerais supram 

as necessidades dos pacientes que necessitam de atendimentos psíquicos, 

além de fazer com que os pacientes passem a maior parte do tempo com a 

família. Já por outro lado visa a necessidade desses serviços serem mais 

eficaz e estruturados com uma equipe multidisciplinar qualificada que 

possa atender as demandas que chegam aos serviços de forma eficiente 

(CASSIAS, 2013). 

 
1 O número de leitos do final do ano de 2009 sofreu ajustes depois do lançamento 
do Saúde Mental em dados 7 (que divulgou o dado de 35.426 leitos), a partir de 
informações das Coordenações Estaduais de Saúde Mental (Ministério da Saúde, 
2011). 
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A Reforma psiquiátrica nesse estudo é de grande relevância, 

devido sua grande evidência que adentra aos hospitais psiquiátricos, mas 

especificamente no Hospital Municipal São Camilo de Lellis, localizado no 

município de Mossoró-RN, dividindo muitas opiniões entre os 

profissionais, contudo presume-se que para alguns deles a extinção seria 

uma forma de desvalorização do trabalho, além de que para eles não 

existem rede extra hospitalar que atendam a demanda que chega aos 

hospitais, fazendo-se necessário a sua existência. Diante do exposto, 

indaga-se: A equipe multidisciplinar do Hospital São Camilo de Lellis é 

contra ou à favor da extinção dos hospitais psiquiátricos? 

Com base nos dados destacados anteriormente, deu-se a escolha do 

tema. Visto que a percepção dos profissionais sobre a reforma da saúde 

mental e a extinção dos hospitais psiquiátricos foi um ponto estudado 

durante essa pesquisa de trabalho de conclusão de curso. 

Com o fenômeno da desospitalização, surgem novos serviços, 

denominados de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e Hospitais-Dia. 

Tais serviços são caracterizados como estruturas intermediárias entre a 

internação integral e a vida comunitária. Os CAPS visam dar suporte ao 

paciente em crise, dentro de uma perspectiva sistêmica, como um todo, ou 

seja, agrega uma compreensão do seu contexto, com intervenções que 

objetivam a sua reinserção no contexto social e familiar, ao tratamento 

clínico. Conta também com uma equipe multiprofissional (OBID, 2007). 

Segundo Costa (2001) a equipe de saúde do CAPS ressente-se da 

ausência de um investimento governamental adequado para o município. 

Que existe a falta de pessoas especializadas e a ausência de treinamento 

dos mesmos. Os críticos da lei são contra a extinção dos hospitais 

psiquiátricos; já os defensores afirmam que as crises devem ser tratadas em 

hospitais gerais. A volta para a família e o convívio comunitário devem 

fazer parte da recuperação.              

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) a partir do 

ano de 1992 os movimentos sociais, inspirados pelo Projeto de Lei Paulo 
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Delgado, conseguiram instigar a aprovação em vários Estados brasileiros 

as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos 

psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. É a partir 

deste período que a política do Ministério da Saúde para a saúde mental, 

acompanhando as diretrizes em construção da Reforma Psiquiátrica, 

começa a ganhar contornos mais definidos.  

Neste período, o processo de expansão dos CAPS e NAPS é 

descontínuo. As novas normatizações do Ministério da Saúde de 1992, 

embora regulamentassem os novos serviços de atenção diária, não 

instituíam uma linha específica de financiamento para os CAPS e NAPS. 

Do mesmo modo, as normas para fiscalização e classificação dos hospitais 

psiquiátricos não previam mecanismos sistemáticos para a redução de 

leitos. Ao final deste período, o país tem em funcionamento 208 CAPS, 

mas cerca de 93% dos recursos do Ministério da Saúde para a Saúde 

Mental ainda são destinados aos hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2005). 

Assim sendo, buscamos compreender a percepção da equipe 

multidisciplinar do Hospital São Camilo de Lellis sobre a desospitalização 

psiquiátrica, bem como, analisar se a equipe multidisciplinar é a favor ou 

contra a extinção dos hospitais psiquiátricos, identificar se a extinção dos 

hospitais psiquiátricos, trará benefícios ou malefícios para os pacientes, e 

descobrir, se uma vez extinto, como se daria essa referência e contra 

referência com a rede de saúde. 

 

Percurso Metodológico 

 
Para a construção do nosso estudo seguimos um percurso 

metodológico, atendendo a nuance qualitativa. Nos reforçamos da 

pesquisa bibliográfica e estudo de campo, e para a coleta de dados 

utilizamos um questionário estruturado com perguntas abertas. Para as 

análises das perguntas abertas, contamos com o auxílio das análises do 

discurso, interpretando os dados e fazendo uma correlação entres as 
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respostas, o problema de pesquisa, os objetivos e o referencial teórico 

escolhido. 

Tivemos como público alvo a equipe multidisciplinar atuante do 

hospital que é composta por Assistentes Sociais, Enfermeiros, Médicos 

Psiquiatras, Psicólogos e Terapeuta Ocupacional, e como amostra foi 

escolhido 01 profissional de cada área mencionada, por entender que estes 

profissionais lidam diretamente com os pacientes e percebem a necessidade 

ou não da existência do hospital psiquiátrico, e a forma utilizada como 

critério de inclusão foi a disponibilidade dos profissionais. Para a 

realização da aplicação do questionário, foi necessário que os entrevistados 

tivessem disponibilidade e assinassem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, pois entendemos como uma forma de minimizar os riscos da 

pesquisa, uma vez que foi resguardada a privacidade em não identificar os 

profissionais pesquisados, codificando-os. Desta forma, estivemos em 

consonância ao que estabelece a resolução nº 466/12 9BRSIL, 2012) do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), que estabelece padrões e normas para 

a realização de pesquisa em seres humanos. Usamos como critério de 

exclusão a indisponibilidade do entrevistado e a não concordância em 

assinar o termo. 

 Tratando-se do tipo de estudo, foram utilizadas como técnicas 

para coleta de dados a pesquisa bibliográfica e estudo de campo, onde 

podemos nos aprofundar na metodologia, e ter um maior detalhamento 

dos dados. As fontes utilizadas na pesquisa foram fontes primárias e 

secundárias. Portanto, os dados primários nesta pesquisa, foram obtidos 

através do questionário da pesquisa de campo, realizadas com a equipe 

multidisciplinar do hospital, já os dados secundários foram obtidos através 

de bibliografias concernentes ao tema proposto para esta pesquisa.  
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Reforma da Saúde Mental no Brasil 

 
Nesse tópico, falaremos sobre a reforma da saúde mental no Brasil 

e o movimento antimanicomial que resultou na Lei nº 10.216/2001, que 

após 12 anos foi sancionada pelo Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso (FHC).     

A Reforma Psiquiátrica e a Reforma Sanitária, ocorridas a partir, 

sobretudo, dos movimentos ligados à saúde no final da década de 1970, 

traz a ampliação do conceito de saúde que passa a ser considerado com 

base nos determinantes sociais do processo de adoecimento da população. 

A partir desse momento, o campo da saúde mental passa a exigir 

abordagens mais comprometidas teórica e politicamente, atribuindo ao 

doente mental à condição de sujeito com transtorno mental, digno de 

receber uma atenção baseada em direitos sociais (ROSA, 2008). 

Vasconcelos (2010) aponta que o Movimento de Reforma 

Psiquiátrica buscava tirar o foco dos hospitais psiquiátricos e substituí-los 

por outros serviços abertos e comunitários, principalmente centros e 

núcleos de atenção psicossocial, que atenderiam às necessidades sociais do 

indivíduo com transtorno mental, em paralelo ao processo de fechamento 

de leitos e instituições hospitalares, que não tinham as mínimas condições 

básicas de cuidados médicos. Além disso, o movimento exigiu também 

uma mudança na postura dos profissionais que atuavam na saúde mental, 

que agora deviam basear seu processo de trabalho na lógica da ação 

territorial, na ação grupal e no trabalho em equipe, atuando de forma 

multiprofissional e interdisciplinar, para que o sujeito pudesse ser visto em 

suas mais variadas dimensões, e não apenas na ótica médica, da 

enfermidade, dos sintomas.  

O movimento antimanicomial que resultou na lei nº 10.216, teve 

início na década de 1970, junto com as reivindicações por melhorias na 

saúde pública. Foi impulsionado por trabalhadores da própria área da 

saúde mental e instituído formalmente em 1987 (CARRIEL, 2009). 
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No Brasil o Projeto de Lei “Paulo Delgado” 2001 propõe a 

extinção progressiva do modelo psiquiátrico clássico, inclusive de hospitais 

especializados, propondo a sua substituição por outras modalidades 

assistenciais. Após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, a Lei n. 

10.216 foi sancionada pelo Presidente da República em 6 de abril de 2001, 

 
Esta Lei dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com 

transtornos mentais e sobre a reinserção social do doente mental em seu 

meio, além de proibir a construção de novos hospitais psiquiátricos e a 

contratação pelo serviço público de leitos e unidades particulares deste 

tipo. Desta forma, a internação só será indicada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (OBID, 2007). 

 

Segundo Bezerra Júnior (2007), a Reforma Psiquiátrica no Brasil 

deixou definitivamente a posição de "proposta alternativa" e se consolidou 

como o marco fundamental da política de assistência à saúde mental 

oficial. Mais do que isso, a influência do seu ideário vem se expandindo no 

campo social, no universo jurídico e nos meios universitários que formam 

os profissionais de saúde. 

O autor afirma ainda que, apesar das conhecidas dificuldades 

enfrentadas pelo sistema de saúde pública no Brasil, é fato que o cenário 

psiquiátrico brasileiro vem mudando a olhos vistos. Pois, os mais de mil 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) espalhados pelo país vêm 

modificando fortemente a estrutura da assistência à saúde mental. A rede 

composta por este tipo de equipamento vem substituindo progressivamente 

o modelo hospitalocêntrico e manicomial, de características excludentes, 

opressivas e reducionistas. Em seu lugar vem sendo construído um sistema 

de assistência orientado pelos princípios fundamentais do Sistema Único 

de Saúde, acrescido da proposta de desinstitucionalização, cujo alcance 

ultrapassa os limites das práticas de saúde e atinge o imaginário social e as 

formas culturalmente validadas de compreensão da loucura. 

A CF de 1988 permite a atuação da iniciativa privada nacional na 

área da saúde, além de permitir também a participação complementar 
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dessa iniciativa privada, lucrativa ou não, no SUS. Ou seja, a participação 

complementar significa a compra de serviços privados pelo Estado para o 

fornecimento público de saúde. Assim, há décadas são utilizados os 

serviços privados de assistência médica, hospitalar e laboratorial como 

alternativa ao atendimento público que não satisfazem às suas 

necessidades (PEREIRA FILHO, 1999).  

Os avanços do SUS desde os anos de 1990 não são desprezíveis na 

mesma medida que não são desconsideráveis seus problemas. Estes 

problemas são frutos da forma histórica de organização dos serviços 

providos pelo Estado, como: o envolvimento com as relações de 

fisiologismo, o patrimonialismo, o não reconhecimento da saúde como 

direito social e sim um direito contributivo, a privatização por grupos e 

corporações organizadas, o predomínio do modelo de atenção clássico e 

curativo e financiamento equivocado que não priorizou serviço de 

promoção e nem a ampliação em serviços públicos (HELENA et al., 2013).   

Ainda dentro dessa perspectiva, estes históricos e estruturais 

problemas são colocados no cotidiano dos serviços e muito bem 

apresentados pela mídia como dificuldade de acesso, filas, mau 

atendimento e serviços de baixa qualidade. A lógica do Estado mínimo 

neoliberal que se implanta no Brasil nos anos de 1990, potencializa o fato 

de que os problemas do SUS são do cotidiano, e não reconhecem as causas 

históricas estruturais e indicam como remédio mudar a forma da gestão 

pública. Fazendo com que acreditemos que a única solução para resolver 

tais problemas é entregando o SUS para empresas privadas. 

No entanto, tomando por base o que foi mencionado acima, a 

própria consolidação da Reforma vem trazendo à tona uma quantidade 

crescente de desafios que precisam ser incorporados à agenda dos campos 

da Saúde Mental e da Saúde Coletiva. Não há precedente de implantação 

de uma reforma deste tipo num país com as características (geográficas, 

políticas, sociais) do Brasil. A construção de um sistema assistencial, um 

imaginário cultural e uma rede de laços sociais inspirados nos ideais da 

Reforma exige que a imaginação, a criatividade e a reflexão crítica 
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encontrem uma maneira de delinear com clareza quais são os desafios 

específicos que este horizonte de transformação enfrenta nas condições de 

nosso país (BEZERRA JUNIOR, 2007).  

De acordo com Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) a partir da 

promulgação da Lei nº 10.216/ 2001, o Brasil entrou para o grupo de 

países com uma legislação moderna e coerente com as diretrizes da 

Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS). A Lei indica uma direção para a assistência psiquiátrica e 

estabelece uma gama de direitos das pessoas com transtornos mentais; 

regulamenta as internações involuntárias, colocando-as sob a supervisão 

do Ministério Público, órgão do Estado guardião dos direitos indisponíveis 

de todos os cidadãos brasileiros.  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) a Reforma 

Psiquiátrica é um processo político e social complexo, composto de atores, 

instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios 

diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no 

mercado dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas 

associações de pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos 

movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social e da opinião 

pública.  

 

  

Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, 

saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das 

instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo da 

Reforma Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e 

desafios (BRASIL, 2005, p. 6). 

  

 

A reestruturação da assistência, principal pilar da Reforma, 

contava, desde 1990, com o compromisso firmado pelo Brasil na assinatura 

da Declaração de Caracas e pela realização da II Conferência Nacional de 

Saúde Mental, que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas 
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federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, 

fundadas nas experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e 

as primeiras normas para fiscalização e classificação dos hospitais 

psiquiátricos (BRASIL, 2005).  

Contudo, em que pese a opção da Política Nacional de Saúde 

Mental (PNSM) por um conjunto de serviços de cuidados na comunidade, 

através dos: Centros da Atenção Psicossocial (CAPS); Programa Volta 

para Casa; Cuidados ambulatoriais; Hospital-dia; Atendimentos matriciais 

na rede básica de saúde, complementado por leitos em hospitais 

psiquiátricos e leitos psiquiátricos em hospitais gerais, ainda assim é 

reconhecida a precariedade e insuficiência da rede efetivamente existente 

para atender às necessidades da população que demanda por tais serviços 

na maior parte das cidades brasileiras.  

Muito há que se avançar nesse sentido, a começar pelo aumento do 

financiamento do SUS com a regulamentação da Emenda Constitucional 

292, assim como a majoração do percentual aplicado em Saúde Mental em 

relação ao orçamento da Política de Saúde. É necessário que o fácil acesso 

aos serviços que viabilizem o tratamento extra-hospitalar e trabalhem 

efetivamente em sentido inclusivo constitua uma realidade cotidiana para 

as pessoas que deles necessitam (CFESS, 2010). 

 

 

 
Conhecendo a História do Hospital Municipal São Camilo de Lellis  

 

 
2 A Emenda Constitucional 29, é uma importante conquista da sociedade para a 
construção do SUS, pois estabeleceu a vinculação de recursos nas três esferas de 
governo para um processo de financiamento mais estável do SUS, além de 
regulamentar a progressividade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de 
reforçar o papel do controle e fiscalização dos Conselhos de Saúde e de prever 
sanções para o caso de descumprimento dos limites mínimos de aplicação em 
saúde (BRASIL, 2012). 
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Tendo como uma das ferramentas fundamentais da pesquisa, aqui 

apresentaremos o campo empírico, explicitando toda a história da 

instituição pesquisada.  

O Hospital Municipal São Camilo de Lellis é um espaço público 

que implementa a política de Saúde Mental, e conforme preconiza a lei, é 

dever do Estado e direito de todos, contribuindo na garantia de satisfação 

dos usuários independente de classe social, problemas de convivência 

familiar e comunitária. O Hospital atua na prestação de serviços aos 

pacientes com transtornos mentais, fazendo todo o processo de 

acolhimento e acompanhamento de tratamento do paciente.  

A referida instituição, antes particular era nominado Casa de 

Saúde São Camilo, foi fundada em agosto de 1969 pelo médico psiquiatra 

Milton Marques de Medeiros como uma unidade de saúde psiquiátrica de 

natureza privada. Localizada na Rua Manoel Cristino de Morais, no bairro 

Nova Betânia. O hospital tinha por finalidade oferecer assistência a pessoas 

com transtornos mentais, oferecendo tratamento humanizado com uma 

equipe especializada, profissionais da área da Psiquiatria, Psicologia, 

Serviço Social, Enfermagem, Educação Física, Terapia Ocupacional, 

Nutrição, Farmácia, e Técnicos Administrativos. Os pacientes que 

utilizavam dos serviços do São Camilo eram oriundos tanto do Rio 

Grande do Norte, quanto dos Estados circunvizinhos.  

Com a chegada da Reforma Psiquiátrica, que deu início a partir do 

Decreto Lei Nº 3.657/89 que recomenda o fechamento progressivo dos 

hospitais, tendo de substituí-los por serviços extra-hospitalares, ocorre um 

fechamento da Casa de Saúde São Camilo naquela época, devido a 

algumas mudanças que a instituição teve que passar. Desta forma, 

tentando se adaptar à Lei, houve a diminuição de leitos e com isso alguns 

dos pacientes foram transferidos aos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), com a finalidade de manter o paciente no convívio social, e ao 

mesmo tempo seguir com seu devido tratamento.  
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Em abril de 2006, o hospital foi arrendado pela prefeitura do 

município de Mossoró. Nessa época, a única saída era a municipalização, 

caso contrário fecharia suas portas desfazendo-se de seus trabalhos com a 

saúde mental naquela instituição. Com a Municipalização, houve algumas 

mudanças no quadro de funcionários onde há, desde o nível médio ao 

superior, contando com: Enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, 

médicos, dentistas, técnicos de enfermagem e educadores físicos. Os 

funcionários de nível superior são todos concursados da prefeitura e os de 

nível médio, em sua maioria são contratados por uma empresa 

terceirizada. A equipe trabalha de forma integrada com outros 

profissionais, sendo uma equipe multiprofissional para um trabalho mais 

completo. 

O Hospital preconiza seu atendimento, de acordo com a política de 

saúde mental, onde diz em seus parágrafos 1º e 2º do Art.4º que, 

 
§1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção 

social do paciente em seu meio. 

§2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a 

oferecer assistência integral à pessoa com transtornos mentais, incluindo 

serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de 

lazer, e outros (ABP, 2001). 

 

Na saúde mental, podemos entender a integralidade como uma 

ação compromissada para romper barreiras, desmontando o ideal de 

hospitalização, medicalização, isolamento e perda da autonomia como a 

melhor forma de intervenção. O que se procura é resgatar um conceito 

mais positivo sobre a loucura, exigindo que o cuidado ocorra em diferentes 

espaços e uma prática assistencial que considere a subjetividade e a 

singularidade do sujeito em sofrimento psíquico, na qual a inclusão, a 

cidadania, a autonomia e a solidariedade aparecem como conceitos 

norteadores para ações integrais (ABP, 2001).  



 

 

220 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

Desse modo, a integralidade da atenção na Rede Integral de Saúde 

Mental deve considerar o modo singular das pessoas com transtornos 

mentais, ou seja, sua relação consigo e com o mundo, remetendo-nos a 

uma noção de clínica ampliada que organiza o cuidado com a ideia de 

encontro do serviço com a comunidade e com o sofrimento psíquico 

apresentado pelo usuário. O dia a dia dos serviços e seu contexto são 

elementos fundamentais, pois é nesse lugar que a vida acontece e o 

cuidado é oferecido. 

Especificamente sobre o cuidado em Saúde Mental na Atenção 

Básica, as equipes de saúde da família devem ser preparadas na concepção 

geral da reforma psiquiátrica e da reforma sanitária, considerando ambas 

como processos sociais complexos cujo objetivo é a melhoria da assistência 

médica quanto à promoção da saúde e à construção de consciência 

sanitária nas comunidades. 

O São Camilo de Lellis, hoje público, realiza seus serviços 

tentando está de acordo com a Política de Saúde Mental, sancionada por 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), onde diz que o acesso deve ser 

universal, público e gratuito:  

 
Artigo 3º - É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política 

de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde as 

pessoas com transtornos mentais, com a devida participação da 

sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde 

mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam 

assistência em saúde as pessoas com transtornos mentais (CARDOSO, 

2001, p.1). 

 
O Hospital São Camilo é composto por 4 setores de internamento 

sendo esses, Unidade de Cuidados Femininos (UCF) e Unidade de 

Cuidados Masculinos (UCM) para pacientes com transtornos menos grave. 

Já os pacientes com transtornos mais graves ficam na Unidade de 

Cuidados Intensivos Feminino (UCIF), e Unidade de Cuidados Intensivos 

Masculino (UCIM). Cada unidade dispõe de uma dada quantidade de 
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leitos, sendo esses distribuídos das seguintes formas: 16 leitos na (UCF); 36 

leitos na (UCM); 30 leitos na (UCIF) e 60 leitos na (UCIM). 

Na instituição, são desenvolvidas algumas atividades com os 

pacientes, sendo essas: terapia ocupacional, forró, atos religiosos, dentre 

outros. Essas atividades sempre são acompanhadas pelos profissionais, que 

visualizam essas atividades como outra forma de melhoria no tratamento 

do paciente. 

No Art 6ª da Política de Saúde Mental compreende-se que a 

internação psiquiátrica somente deve ser realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos (ABP, 2001). 

 Assim o Hospital Municipal São Camilo de Lellis faz jus ao que 

preconiza a Política de Saúde Mental acima citado, pois o internamento do 

paciente no hospital se dá através de um laudo dado pelo médico 

psiquiatra, encaminhando o paciente para a internação por até 30 dias 

visto que, a instituição não oferece a permanência do paciente por tempo 

indeterminado, a permanência do mesmo poderá prolongar por mais 15 ou 

45 dias após o tempo de tratamento ou de acordo com a evolução do 

paciente, vale ressaltar que para ser internado, o paciente deve vir de outro 

equipamento de saúde através de um laudo encaminhado pelo médico 

psiquiatra de plantão (ROBERTA et al., 2009).  

 

Perfil dos Usuários 

        

Este sub tópico, mostrará o perfil dos usuários do Hospital 

pesquisado, bem como os mais variados tipos de transtornos. 

Os usuários que necessitam do serviço do Hospital Psiquiátrico 

São Camilo de Lellis estão entre as faixas etárias de 18 anos até a terceira 

idade, sendo eles, homens e mulheres, independente de classe social, raça, 

ou cor. Possui como regra receber crianças só por determinação judicial 

que geralmente é por transtorno decorrente do uso de drogas. No total de 
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126 pacientes em tratamento, a maior demanda é por transtorno de 

Esquizofrenia, levando em consideração que ultimamente está surgindo 

uma grande demanda decorrente do uso de drogas. Porém, é uma questão 

complicada, pois, os profissionais não são especializados para o 

atendimento desse tipo de transtorno, por falta de um setor próprio para 

atender a demanda de dependência química que chega até a instituição. 

Vale ressaltar que o número de pacientes em tratamento é muito 

inconstante, pode-se dizer que é um sistema de rotatividade. 

Podemos perceber que muitos dos pacientes recebem o apoio e a 

visita dos familiares, mas em contrapartida existem 4 moradores fixos por 

motivos de não terem mais família, ou por não terem família por perto que 

possa manter o contato, deixando os pacientes na mão da justiça para 

resolver da melhor forma, tendo como família os próprios funcionários da 

instituição. Vale salientar que aqueles pacientes que recebem visitas e tem 

toda sua família acompanhando, pode ser beneficiado de alguma forma no 

seu tratamento devido toda aquela atenção e força que a família traz nos 

dias de visitas, isso é fundamental para a maior evolução do paciente no 

tratamento. Quando a família faz a ação contrária, o paciente acaba se 

desmotivando com o tratamento e até não evoluindo bem, adquirindo 

assim outro tipo de transtorno além daquele que a levou a instituição, se 

sentindo abatido e desprezado. 

 

Discussão dos Resultados 

 

Neste sub tópico, analisaremos as respostas do questionário que foi 

aplicado com os profissionais do Hospital Municipal São Camilo de Lellis, 

objetivando compreender a percepção dessa equipe a respeito da extinção 

dos hospitais psiquiátricos, a primeira indagação realizada com os mesmos 

foi como eles percebem essa extinção. As respostas dos profissionais 

revelaram que os mesmos são contra a extinção, justificada pela 

insuficiência da rede de saúde mental, ratificando a posição do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2005) que reconhece a precariedade e insuficiência da 
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rede efetivamente existente para atender às necessidades da população que 

demanda por tais serviços da maior parte das cidades brasileiras. Vejamos 

como essa percepção está representada na fala deles: 

 

Acredito que a humanização do serviço e a observação dos 

internamentos, sejam fator decisivo para que o hospital continue 
desenvolvendo seu papel que é amparar os pacientes em surto os quais 

realmente precisam de internação (E1). 

 

Mudanças na assistência em saúde mental, são necessárias para oferecer 

um melhor atendimento e condições de cidadania a pessoa que sofre de 

transtorno mental, porém a extinção dos hospitais psiquiátricos é uma 

medida radical que poderá trazer prejuízos do paciente (E2). 

Percebo que a ideia da extinção dos hospitais psiquiátricos se deu através 

de pessoas sem conhecimento da realidade da doença mental e que 

acreditam que com a extinção resolvam os problemas e o preconceito da 

doença. O doente mental como os demais doentes crônicos tem o direito 

a ter uma qualidade na assistência e não é extinguindo que se dará essa 

qualidade, é através da estrutura adequada, profissionais capacitados, 

gestão séria que gostem de trabalhar com a saúde mental, pois costumo 

dizer que aos olhos da sociedade, vamos rumo à saúde miserável (E3). 

Percebo a ideia da extinção dos hospitais psiquiátricos, como resultado 

de desinformação de luta ideológica o hospital visto como instituição 

repressora e mantedora do “establishment” e o psiquiatra como figura 
negativa e demonizada (E4). 

Sou contra a extinção dos hospitais psiquiátricos. Eles são necessários 

quando os demais serviços substitutivos se mostram insuficientes (E5). 

 

 

 Quando questionados sobre a opinião referente a rede de serviços 

e se a mesma está preparada para atender as possíveis demandas com o 

fechamento dos hospitais psiquiátricos, os mesmos disseram que a rede 

não está preparada para atender as demandas e muitos dos profissionais 

não estão preparados para tal serviço, em consonância com Mateus (2013) 

que diz que a formação de profissionais de saúde mental é reconhecida 

como prioritária na política brasileira, mas estratégias de maior impacto 

ainda não foram efetivadas. Afirma ainda, que o governo tem prestigiado 

cursos de especialização em saúde mental, mas cursos universitários de 
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graduação e cursos técnicos necessitam ser envolvidos para o 

aperfeiçoamento do conteúdo de saúde mental em seus currículos. 

Vejamos as opiniões dos profissionais: 

 

De modo nenhum, até porque a existência dos serviços ainda não é 

suficiente para a demanda existente. O hospital sempre vai ter seu papel 
diante dos casos em que a rede não tem o suporte suficiente para atender 

(E1).  

Não, a rede não está preparada e falta articulação entre serviços de saúde 

mental, principalmente com o hospital psiquiátrico (E2). 

Não, pois a rede funciona precariamente e muitos dos profissionais não 

estão preparados para esses serviços (E3). 

Não. Os ambulatórios de atendimento psiquiátrico e psicológico foram 

extintos e os CAPS’s funcionam precariamente, com profissionais pouco 

preparados e serviços subfinanciados (E4). 

Não está mesmo com a existência do hospital, os serviços substitutivos e 

a rede de forma geral não consegue atender, acompanhar, absorver e 

fornecer atenção adequada e necessária aos pacientes e familiares (E5). 

  

Em relação aos benefícios e malefícios que a extinção poderá vir a 

trazer aos pacientes, os entrevistados disseram não haver nenhum benefício 

e sim malefícios com a extinção dos hospitais psiquiátricos, pois os 

mesmos retornarão as ruas e muitos ficarão aprisionados em suas casas 

tornando-se excluídos da sociedade, ressaltando assim, o que diz Resende 

(1990) que a exclusão é a tendência central da assistência psiquiátrica 

brasileira, desde seus primórdios até os dias de hoje e, ainda diz que o 

destino do doente mental seguirá irremediavelmente paralelo ao dos 

marginalizados de outra natureza: exclusão em hospitais, arremedos de 

prisões, reeducação por laborterapias e caricaturas de campos de trabalho 

forçado. Observemos as respostas dos profissionais em suas falas:  

 

Não vejo nenhum benefício na extinção dos hospitais, só vejo malefícios 

para uma demanda geralmente com situação social fragilizada onde as 

famílias terminarão por construírem seus próprios “cárceres privados” 

em suas residências (E1). 
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É complexo falar em benefícios e malefícios com a extinção dos 

hospitais psiquiátricos, pois não temos ainda uma reforma psiquiátrica 

consolidada, tivemos importantes avanços com o fim do modelo 
manicomial com a implantação de serviços como o CAPS que diminui 

as internações, porém não é suficiente para suprir toda a demanda em 

saúde mental e em momentos de surto o paciente ainda necessita do 

hospital psiquiátrico, os hospitais gerais não estão preparadas para 

acolher essa demanda (E2).  

Não vejo benefício, o doente está aí, a doença está e em algum instante 

precisará de um tratamento intensivo os hospitais não conseguem dá 

conta da sua própria demanda. Quanto aos malefícios, será doentes 

mentais perambulando pelas ruas, muitos abandonados pela família, 

sujeitos a sofrerem violência ou violentar pessoas, ou até mesmo 

encarcerados em suas casas, presos (E3). 

Não vejo qualquer benefício a não ser o alívio dos encargos em mantê-

los. Os malefícios: Doentes mentais graves jogados nas ruas e sujeitos a 

sofrerem e/ou cometerem violência, ou serem aprisionados, criação de 

“celas” nas casas onde vivem ocasionando prisões domiciliares e 

situações desumanas de vida (E4). 

Não percebo benefícios, pois defendo a existência. Acredito em 

malefícios, pois muitos ficariam sem atendimento. Pacientes que não se 
adequam aos CAPS’s estariam passando por dificuldades desde o 

abandono da família, como também algum poderiam ficar presos em 

suas próprias casas (E5). 

 
No que diz respeito a reabilitação do usuário através da 

intervenção profissional, os mesmos destacaram que a intervenção feita por 

eles traz essa reabilitação tanto através da sua intervenção, quanto em 

conjunto com a rede e a família, indo assim de acordo com Oliveira (2002) 

que ressalta que a reabilitação nesses novos serviços de saúde é diferente 

daquela realizada no asilo, distanciando da concepção moral da disciplina 

do trabalho, onde o sujeito é concebido como incapaz. Ela promove o 

intercâmbio entre paciente, família, sociedade e trabalho, possibilitando 

autonomia e liberdade, com resgate da singularidade e subjetividade do 

sujeito. Vejamos a percepção dos mesmos em suas falas: 

 
Sim, como terapeuta ocupacional favoreço a esse paciente a 

possibilidade de recuperação, socialização, autoestima, e capacidade de 

produção e execução muitas vezes fragilizadas pela condição da doença 

mental (E1). 
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Sim, no cotidiano profissional procuramos que facilite o resgate da 

singularidade do sujeito, a subjetividade e o respeito a pessoa com 

sofrimento psíquico (E2). 
A enfermagem intervém diretamente nessa reabilitação, é a maior força 

de trabalho e que está com o paciente 24 horas por dia, junto com os 

demais profissionais conseguimos entregar aos seus familiares, esses 

pacientes melhor, para esses darem continuidade ao seu tratamento em 

domicílio (E3). 

O papel do médico é tratar, cuidar dos pacientes, alguns voltam a sua 

vida recuperados, outros necessitam cuidados periódicos com 

acompanhamentos regulares e outros necessitam de cuidados 

permanentes. Acredito que a minha intervenção é benéfica aos meus 

pacientes (E4). 

A reabilitação não depende somente de intervenção profissional. É 

imprescindível o suporte da rede, dos serviços substitutivos, da sociedade 

e da família, além da contribuição do paciente (E5). 

 

Para os profissionais entrevistados a estratégia e/ou intervenção de 

tratamento utilizada por eles na sua atuação, se dá através de atividades 

feitas com os pacientes, a inserção dos mesmos na atenção básica inclusive 

na Estratégia Saúde da Família (ESF), realização de grupos terapêuticos, e 

atendimento integral e humanizado, entrando em consonância com o que 

diz Correia (2011) que a Estratégia Saúde da Família (ESF), tomada 

enquanto diretriz para reorganização da Atenção Básica no contexto do 

Sistema Único de Saúde - SUS, tornou-se fundamental para a atenção das 

pessoas com transtornos mentais e seus familiares; com base no trabalho 

organizado segundo o modelo da atenção básica e por meio ações 

comunitárias que favorecem a inclusão social destas no território onde 

vivem e trabalham. Assim seguem as falas dos profissionais sobre as 

estratégias utilizadas em sua atuação: 

 
Através de AVD´s (Atividades de Vida Diárias) e AVP´s (Atividades de 

Vida Práticas), Grupos de conforterapia e relaxamento e atividades 

multidisciplinar (E1). 

A estratégia que possibilitem facilitar o exercício da cidadania do 

usuário, envolvendo a família (E2). 
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A inserção desses pacientes na atenção básica (ESF), podendo diminuir 

o preconceito dessa comunidade, ver o doente mental como um ser, um 

sujeito com necessidades, desejos, sentimentos (E3). 
Compreendendo cuidados, intensivo em regime hospitalar, realizações 

de grupos terapêuticos, estimulações da criação de grupos autogeridos de 

familiares do paciente ou dos próprios pacientes, e integração dos 

pacientes nos serviços de atendimento clinico da sua comunidade 

atenuando o preconceito comumente dirigido a eles (E4). 

Um atendimento digno, integral e humanizado aos pacientes de acordo 

com suas especificidades (E5). 

 

No que se trata da importância dessas estratégias e/ou 

intervenções relacionadas a evolução do paciente no processo 

saúde/doença, os entrevistados responderam, que é de suma importância 

as estratégias utilizadas por eles, pois além do atendimento humanizado e 

amplo, visam através dessas estratégias a reinserção do paciente na 

comunidade e uma possível independência do mesmo no meio em que ele 

vive, corroborando assim com Fracolli, (2004) ao dizer que Estratégia de 

Saúde da Família está estruturada na lógica da Atenção Básica à Saúde, 

através de práticas setoriais que diferenciam o trabalho clínico e a 

promoção da saúde. No geral, a ESF e os profissionais que nela atuam 

desenvolvem um processo de trabalho que estabelece uma nova relação 

entre eles e a comunidade, realizando ações humanizadas, competentes e 

apropriadas à sociedade, para que se consiga atingir as necessidades da 

população no processo saúde/doença. Seguem as respectivas falas dos 

profissionais: 

 

As estratégias em Terapia Ocupacional visam sempre desenvolver o 

máximo possível de independência do paciente, procurando buscar 

dentro deles seus medos e ansiedades através das atividades (E1). 

Facilitar a reinserção do doente mental na família e na comunidade 

(E2). 

Tratar o doente mental como sujeito, com necessidades, desejos. Pois 

todos nós estamos correndo risco de adoecer e nos transformamos em 

pacientes, e um dia precisar dessa rede (E3). 
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Tornar natural o olhar de todos sobre a doença mental; Todos podemos 

adoecer, quando adoecemos podemos ser atendidos de acordo com as 

nossas necessidades, seja em bons hospitais financiados, 

adequadamente, seja em ambulatórios, em CAPS, ou em um posto de 

saúde. A importância é ver a doença mental com respeito e naturalidade 

e proteger o paciente daqueles que alegando lutar em benefício deles, na 

realidade os usam em defesa de ideologias abertamente contrárias às 

reais necessidades dos que sofrem (E4). 

O paciente psiquiátrico possui além da doença, um mundo cheio de 

preconceito, com problemas clínicos psicológicos, sociais e necessitam 

de um atendimento acolhedor, humanizado, amplo (E5). 

 

Diante das indagações propostas, foi possível observar a 

unanimidade em concordância das respostas dos profissionais 

entrevistados. Ressaltando que os mesmos tem a mesma percepção sobre a 

extinção dos hospitais psiquiátricos.  

 

Considerações Finais 

 
Este estudo objetivou compreender a percepção da equipe 

multidisciplinar do Hospital Municipal São Camilo de Lellis sobre a 

desospitalização psiquiátrica. Observou-se que por unanimidade das 

respostas, os profissionais são contra a extinção dos hospitais psiquiátricos, 

identificando que para os entrevistados a desospitalização não trará 

benefícios aos pacientes, e sim malefícios, pois entendem que não se tem 

uma rede estruturada e adequada para atender a demanda que chega até os 

hospitais psiquiátricos. Descobrimos também que uma se vez extinto, a 

demanda existente nos hospitais psiquiátricos seria uma demanda para os 

hospitais gerais e os pacientes que realmente precisam de um 

internamento, acompanhamento e observação mais específica, não tem 

como ser atendido em outros serviços da rede, pois os hospitais gerais não 

compõem de profissionais preparados e habilitados para tal função. Deste 

modo, podemos considerar que o objetivo geral e os objetivos específicos 

foram alcançados.  
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Com a realização dessa pesquisa, foi possível compreender a 

percepção da equipe multidisciplinar, pois eles que convivem diariamente 

com os pacientes em tratamento no Hospital Municipal São Camilo de 

Lellis, entendem que é de suma importância para os pacientes os serviços 

oferecidos naquele espaço ocupacional, tendo em vista que a equipe é 

completa, preparada e há anos trabalham na área da saúde mental, o que 

se mostra uma eficácia maior e o prazer de lidar com os pacientes desde a 

entrada dele no hospital, na evolução até a alta. Acreditamos que os 

pacientes que lá são tratados, têm um grande privilégio por estar com uma 

equipe que se faz presente em todo o processo do internamento, 

acompanhando, observando, e tratando os mesmos de acordo com suas 

especificidades.  

Constatou-se de acordo com a hipótese levantada, a equipe 

multiprofissional percebe a precariedade e insuficiência das redes de 

atendimento extra hospitalar à saúde mental. Ainda como hipótese a 

extinção dos hospitais psiquiátricos, para alguns profissionais seria uma 

forma de desvalorização do trabalho, além de que para eles não existem 

redes extra hospitalar que atendam a demanda que chegam aos hospitais, 

fazendo-se necessário à sua existência.  

 Acreditamos que a atuação da equipe entrevistada é realizada de 

maneira significativa, clara e objetiva, porém existem limitações que os 

impedem de ir além do que se pretende fazer em sua atuação, e com a 

reforma da saúde mental, este fato se torna mais relevante, devido à 

redução de leitos e a procura que superam as vagas disponíveis.  

Diante do que foi analisado na pesquisa, podemos dizer que os 

profissionais acham necessárias as mudanças ocorridas com a reforma 

psiquiátrica, porém acreditam que a extinção é uma medida radical que 

não irá beneficiar o público alvo que são as pessoas com transtornos 

mentais graves, que em momentos de surto não terão a agilidade e preparo 

para contê-los. A sua prática se faz necessária a partir do momento em que 

o paciente entra nos hospitais gerais em busca do atendimento 

humanizado e amplo.   
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A partir das entrevistas, podemos também afirmar que os 

profissionais pontuam como negativo o preconceito que eles sofrem por 

estar trabalhando em hospitais psiquiátricos, e sintetizam que a luta 

antimanicomial está cercada de pessoas que não entendem o doente mental 

como um ser de direitos, desejos e vontades próprias, fazendo com que os 

pacientes fiquem ainda mais dependentes do seu transtorno. Os 

profissionais ressaltam ainda a importância da família no tratamento do 

paciente, pois entendem que a evolução dos mesmos não depende somente 

da intervenção deles, e sim da participação da família como uma estratégia 

de apoio junto a equipe atuante, embora o hospital psiquiátrico seja visto 

pela maioria das pessoas como uma instituição que ao internar o paciente, 

exclui ele da sociedade.  

O que corrobora a importância dessa pesquisa para os profissionais 

da área de saúde mental, e para a sociedade de modo geral é a necessidade 

do conhecimento sobre a temática abordada. Esperamos que essa pesquisa 

incentivem os profissionais de saúde mental a se dedicarem ao estudo e ao 

aprimoramento das técnicas de acolhimento, e atendimento especializado. 

Este estudo concerne na possibilidade de realizar uma reflexão 

geral acerca da reforma da saúde mental, bem como terá relevância para 

servir como base para outros estudos acerca do tema, fazendo com que 

contribua para a luta em prol dos direitos dos pacientes que necessitam da 

existência dos hospitais psiquiátricos. 
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AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMPUTACIONAIS E O 

CUIDADO NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS CEGAS 

ATRAVÉS DO SISTEMA BRAILLE 

 

Aristóteles Meneses Lima 

 

O processo de alfabetização do educando com deficiência visual 

impõe ao professor e outras pessoas envolvidas a necessidade de conhecer 

as especificidades deste alunado e o desenvolvimento de planejamento 

adequado, para que suas ações não gerem desconforto em relação aos 

colegas e nem haja uma superproteção ao mesmo.  

O alfabetizando cego requer que suas necessidades especiais sejam 

atendidas, pois ele é capaz de apropriar-se dos conhecimentos, desde que 

tratado de modo correto ou seja tendo suas especificidades atendidas. A 

maneira como se conduz o processo de ensino influência nos resultados 

para o crescimento do aluno, a cegueira não confere a ninguém nem 

qualidades menores, nem potencialidades compensatórias. Seu 

crescimento dependerá exclusivamente das oportunidades que lhe forem 

dadas, da forma pela qual a sociedade a ver, da maneira como ela própria 

se aceita (KRIK 1997 apud ALMEIDA, 2001). 

O papel do professor enquanto educador tem como finalidade 

proporcionar atividades que estimulem variadas, potencialidades do 

educando. Como fazer e construir coisas, trabalhar com o conhecimento, 

resgatando suas aptidões para o aprendizado prazeroso e, adaptando a 

possibilidade de interação, comunicação, compreensão e ação da criança.  

A crescente utilização das tecnologias tem provocado grandes 

transformações em diversos setores da sociedade. As mudanças de 

comportamentos fazem com que todos os envolvidos se adaptem as 

transformações, para que não percam o seu lugar no mercado ou na vida. 

Na escola os softwares educacionais têm ganhado notoriedade por 

possibilitar usufruir de recursos eletrônicos motivacionais como apoio e/ou 

complemento no processo de ensino e aprendizagem.  
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No processo de ensino e aprendizagem de crianças com deficiência 

visual, o material didático, desenvolvido ou adaptado, é um recurso 

importante para oferecer condições adequadas e oportunidade de 

aprendizagem mais facilitadora. Entre outras ferramentas, o software 

educacional pode minimizar a desvantagem no processo educacional entre 

o aluno com acuidade visual normal e aquele com deficiência visual 

(SOUZA et al., 2012). 

Com isso, trabalhar com softwares educacionais destinados a 

crianças em fase de alfabetização merecem cuidados principalmente se a 

criança for deficiente visuais, porque a criança ao identificar a facilidade do 

uso dessas ferramentas ao aprendizado do sistema Braille ela irá 

desenvolver uma rejeição ao sistema.  

Este artigo tem por objetivo analisar o cuidado com que o 

professor alfabetizador braille tem ao inserir tecnologias assistivas 

computacionais no processo de alfabetização da criança cega. E está 

organizado com as seguintes seções: Sobre a Deficiência Visual, 

Deficientes Visuais no Brasil, O sistema Braille, A Alfabetização da 

Criança cega com o Sistema Braille - Alguns cuidados, A Alfabetização da 

Criança cega, Fases Preparatórias para a Alfabetização através do sistema 

Braille, O fim do Braille? “Desbrailização”? E as Considerações Finais.  

  
Sobre a Deficiência Visual  

 
A definição de deficiência, segundo Masi (2002 apud 

GONÇALVES, 2013), deficiência refere-se a qualquer perda ou 

anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, 

podendo resultar numa limitação ou incapacidade no desempenho normal 

de uma determinada atividade que, dependendo da idade, sexo, fatores 

sociais e culturais, pode se constituir em uma deficiência. 

Desta forma, uma doença ou trauma na estrutura e funcionamento 

do sistema visual pode provocar no indivíduo a incapacidade de "ver" ou 
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de "ver bem", acarretando limitações ou impedimentos quanto à aquisição 

de conceitos, acesso direto à palavra escrita, à orientação e mobilidade 

independente, à interação social e ao controle do ambiente, o que poderá 

trazer atrasos no desenvolvimento normal. 

Segundo a Portaria nº 3.128, de 24 de dezembro de 2008 

(BRASIL, 2008) do Ministério da Saúde do Brasil em seu artigo 1º, 

considera-se pessoa com deficiência visual aquela que apresenta baixa 

visão ou cegueira. Este conceito é baseado nos preceitos da Organização 

Mundial da Saúde e refere-se a uma definição técnica e quantitativa, sendo 

baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da acuidade visual 

corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou 

seu campo visual é menor do que 20º no melhor olho com a melhor 

correção óptica e considera-se cegueira quando esses valores se encontram 

abaixo de 0,05 ou o campo visual menor do que 10º.  

Acuidade Visual (AV) é o grau de aptidão do olho, para 

discriminar os detalhes espaciais, ou seja, a capacidade de perceber a forma 

e o contorno dos objetos. Essa capacidade discriminatória é atributos dos 

cones (células fotossensíveis da retina), que são responsáveis pela Acuidade 

Visual, central, que compreende a visão de forma e a visão de cores e 

contorno dos objetos. 

A este respeito, no intuito de padronizar a avaliação da acuidade 

visual, convencionou-se que o ideal é a pessoa apresentar uma visão 

20/20, significando que quando a mesma se coloca há 6 metros do local 

indicado ou escala, é capaz de enxergar o que um ser humano normal 

(típico) enxergaria. Ressalta-se que no sistema americano, o padrão é 20 

pés (6 metros) e por esta razão é denominado de visão 20/20, isto é, se o 

indivíduo apresenta esta classificação, é considerado com visão adequada. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS), considera cego aquele 

que apresenta acuidade visual de 0 a 20/200, ou seja, que enxergam a 20 

pés ou 6 metros de distância o que uma pessoa de visão sem alterações 

enxerga a 200 pés ou 60 metros de distância no melhor olho, após a melhor 
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correção possível. Ainda é considerado cego, o indivíduo com ângulo 

visual restrito a 20 graus de amplitude. Já quem possui baixa visão são 

aqueles que possuem acuidade visual 6/60 e 18/60 e/ou campo visual 

entre 20 e 50 graus de amplitude. 

Em relação as questões educacionais, aluno cego é aquele que 

mesmo com resíduo visual característico da baixa visão, necessita do 

Sistema Braille e/ou outros recursos para cegos em suas atividades 

acadêmicas. Baixa visão é o aluno com necessidade de ampliações, 

contrastes e/ou recursos ópticos específicos. 

As causas de deficiência visual são diversas e podem ser 

hereditárias ou adquiridas, comprometendo o indivíduo no período pré-

natal, durante o parto ou após o nascimento em qualquer fase da vida.  

 

Deficientes Visuais no Brasil  

 
Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010) 23,90% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. 

Destes, 18,60% são deficientes visuais. Sendo a deficiência mais comum na 

população deste país. 

Cabe ressaltar que a deficiência visual, assim como outras, tem 

íntima relação com a idade. Segundo este mesmo documento, a deficiência 

visual ocorre em maior número em todas as faixas etárias da população, 

sendo maior naqueles acima de 65 anos. Considerando que o trabalho é 

focado nos indivíduos em idade escolar, o IBGE informa que no grupo 

entre 0 e 14 anos, público presente no ensino fundamental, 5,3% dos 

indivíduos têm deficiência visual, seguidos de 1,3% auditiva, 1,0% motora 

e 0,9% intelectual. 

Outra informação importante, é que a taxa de analfabetismo desses 

indivíduos com deficiência caiu de 13,6% para 9,5% considerando o censo 

anterior do ano 2000. Este fato pode ser reflexo das políticas públicas de 
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educação relacionadas a inclusão, o que aumenta a responsabilidade de 

formação desses profissionais para um atendimento de melhor qualidade. 

O IBGE ressalta que: “as pessoas com deficiência têm os mesmos 

direitos que as pessoas sem deficiência. No entanto, elas nem sempre 

conseguem clamar por seus direitos nas mesmas condições em que o fazem 

as pessoas sem deficiência, devido a desvantagens impostas pela restrição 

de funcionalidades e pela sociedade, que lhes impõe barreiras físicas, legais 

e de atitude. Essas barreiras são responsáveis pelo distanciamento que 

existe na realização dos direitos das pessoas com e sem deficiência”.  

 
O Sistema Braille  

 

Inventado na França por Louis Braille, um jovem cego, no ano de 

1825. Antes desse histórico invento, houve inúmeras tentativas em 

diferentes países, no sentido de se encontrarem meios que proporcionassem 

às pessoas cegas condições de ler e escrever. Dentre essas tentativas, 

destaca-se o processo de representação dos caracteres comuns com linhas 

em alto relevo, adaptado pelo francês Valentin Hauy, fundador da primeira 

escola para cegos no mundo, em 1784, na cidade de Paris, denominado 

Instituto Real dos Jovens Cegos. 

Foi nesta escola, que estudou Louis Braille. Onde os estudantes 

cegos tinham acesso apenas à leitura, através do processo de seu fundador. 

O ensino persistia em fazer com que os alunos entendam as explicações 

dos textos ouvidos, que eram lidos por outra pessoa. Alguns livros escritos 

no sistema de Valentin Haüy, método oficial de leitura para cego da época, 

permitiam leitura suplementar. Esses poucos livros eram os únicos 

existentes. Até então, não havia recursos que permitissem à pessoa cega 

comunicar-se pela escrita individual. 

As dificuldades enfrentadas por Louis Braille em seus estudos o 

levaram desde cedo, a preocupar-se com a possibilidade de criação de um 

sistema de escrita para cego. Para isso, ele precisou de ajuda de outras 
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pessoas como Charles Barbier de La Serre, um oficial do exército francês 

que criou um sistema de sinais em relevo denominado sonografia ou 

código militar que facilitava a comunicação dos oficiais durantes a guerra. 

Então após a criação de seu sistema, Barbier pensou na 

possibilidade de que também serviria para a comunicação entre pessoas 

cegas, transformando-o em um sistema de escrita com o nome de "grafia 

sonora" que foi apresentado na escola onde Louis Braille estudou e foi 

professor, para a experimentação entre as pessoas cegas do Instituto Real 

dos Jovens Cegos. O invento de Barbier não obteve muito êxito na sua 

ideia de usar seu sistema para comunicação entre pessoas cegas, logo após 

Louis Braille, jovem estudante, teve conhecimento dessa invenção 

desenvolvida por Charles Barbier, que se baseava em doze sinais, 

compreendendo linhas e pontos salientes, representando sílabas na língua 

francesa. 

O sistema Braille, como na figura 1, utiliza seis pontos em relevo 

disposto em duas colunas, possibilita a formação de 64 símbolos diferentes, 

incluindo a cela (disposição dos pontos em linhas e colunas) vazia, usado 

em textos literários, matemática, ciências, música e informática. 

No Brasil, o sistema Braille foi adotado a partir de 1854, com a 

criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin 

Constant. Esse sistema inventado por Louis Braille, em 1825, foi utilizado 

em nosso país, na forma original, até a década de 40 do século XX. 

Diferente de alguns países, no Brasil o Sistema Braille teve uma plena 

aceitação, utilizando-se da simbologia usada na França. Neste período 

ocorreu algumas alterações ortográfica da Língua Portuguesa, ocorrido à 

época, impôs algumas modificações no Braille, de origem francesa, aqui 

utilizado. As alterações ocorridas posteriormente se deram por professores, 

técnicos especializados e de instituições ligadas à educação e à produção de 

livros em Braille que mantiveram o sistema acessível e atualizado até o 

final do século.  
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O Sistema Braille na sua aplicação conserva quase todos os sinais e 

sua significação original. Apenas algumas vogais acentuadas e outros 

símbolos se representam por sinais que lhes são exclusivos. No Brasil a 

educação de pessoas cegas teve um marco inicial em 1854, quando D. 

Pedro II, criou um Decreto Imperial n.º. 428, de 12 de setembro de 1854, 

que deu origem ao Imperial dos Meninos Cegos do Brasil, atualmente 

Instituto Benjamin Constant. Este foi rotulado como asilo de 1854 a 1973, 

onde exercia a função de assistência aos meninos cegos do Brasil (SOUZA; 

FRATARI, 2011). 

Figura 1: Alfabeto Braile.  

Fonte:http://camaradeparaguacu.mg.gov.br/escola/wp-

content/uploads/2014/01/Alfabeto-Braille 

 

Os especialistas no Sistema Braille do Brasil, especialmente ligados 

ao Instituto Benjamin Constant, e a Fundação Dorina Nowill para Cegos, 

a partir da década de 70, passaram a ter a preocupação com as vantagens 

que veio a aderir com a  unificação dos códigos de Matemática e das 

ciências, uma vez que a tabela Taylor, adotada no Brasil desde a década de 

40, já não vinha mais atendendo as necessidade satisfatoriamente à 

transcrição em Braille, sobretudo, logo após a introdução dos símbolos da 

Matemática Moderna, revelando-se esta tabela a ser insuficiente para as 

representações matemáticas e científicas em nível superior. 

De 1963 a 1995 os fatos marcantes que podemos destacar deste 

período foi um convênio assinado em 05 de janeiro de 1963 entre luso-

brasileiro, com as mais importantes entidades dos dois países, para a 

padronização do Braille integral (grau 1) e para a adoção, no Brasil, de 
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símbolos do código de abreviaturas usado em Portugal. O Brasil durante 

todo este período, participou de grandes reuniões como, Conselho Mundial 

para o Bem-Estar dos Cegos (atualmente, União Mundial de Cegos) com 

objetivo de fazer atualização e a unificação do Sistema Braile, como o 

demonstra a contribuição brasileira à Conferência Ibero-Americana para 

Unificação do Sistema Braille (Buenos Aires, 1973), com a participação de 

técnicos brasileiros, como observadores, na Reunião de Imprensas Braille 

de Países de Língua Castelhana (Montevidéu, 1987), a criação da 

Comissão para Estudo e Atualização do Sistema Braille em Uso no Brasil 

(1991-1994), a atuação de especialistas brasileiros na Conferência: 

O Sistema Braille Aplicado à Língua Portuguesa (1994 apud 

LISBOA; RIBEIRO LEMOS, 2000), além de outras iniciativas e 

atividades desenvolvidas. Destaque-se, em todo este período, o trabalho 

conjunto da, hoje, Fundação Dorina Nowill para Cegos e do Instituto 

Benjamin Constant, através de seus especialistas, aos quais se reuniram, 

muitas vezes, competentes profissionais de outras importantes entidades 

brasileiras. 

 

A Alfabetização da Criança cega com o Sistema Braille: alguns cuidados 

 
A alfabetização de alunos cegos requer uma atuação pedagógica 

que atenda às especificidades desses alunos. A criança cega necessita de 

procedimentos pedagógicos específicos, pois exige requisitos diferenciados 

para o ensino. Essa reflexão é aquela que indica que o ensino se dá por vias 

alternativas, já que a informação não pode ser obtida por meio da visão 

(GALVÃO FILHO, 2008). 

Rosa (2011), refere que para se entender o processo de 

alfabetização de crianças cegas, faz-se necessário apresentar, 

anteriormente, o processo de alfabetização de crianças videntes (que 

enxergam). A alfabetização é uma etapa percorrida por todas as crianças 

em idade escolar, sejam elas videntes ou não. Os métodos utilizados 
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podem ser os mesmos, sendo necessárias, contudo, algumas adaptações 

para alfabetizar as crianças cegas. É necessário que o pedagogo possua um 

conhecimento teórico dos métodos de alfabetização para desenvolver sua 

prática, adaptando-a para suprir as limitações causadas pela cegueira. É 

por meio desses aspectos que se compreende a importância de um 

embasamento teórico que faça com que os educadores possam refletir 

sobre o assunto, ampliando e enriquecendo sua prática. 

Para dar início ao estudo do processo de alfabetização, é 

importante refletir que esse é um período da vida escolar da criança em que 

surgem grandes dúvidas e que merece cuidados especiais. Alfabetização é 

um processo decorrente da curiosidade e da ação da criança, não apenas 

das videntes, mas também das crianças cegas, que deve ser aguçado pelo 

pedagogo por intercessão de diferentes gêneros textuais e de distintos 

suportes. Por isso, é necessário tornar disponíveis materiais que levem as 

crianças a aprender de forma mais ativa. 

Nesse entendimento Ferreiro e Teberosky (1985), embasadas por 

estudos de Jean Piaget (1896-1980) analisam que a alfabetização da criança 

não depende somente do método e de manuais. Segundo as autoras, cada 

criança busca construir seu conhecimento por meio da elaboração de 

hipóteses e do produto de conflitos cognitivos que lhe permite avanços em 

relação à aquisição da leitura e da escrita. 

Para Gonçalves e Ferreira (2010), a alfabetização é um processo 

permanente, que se estende por toda a vida, não se esgotando na 

aprendizagem da leitura e da escrita. Faz parte da natureza humana a 

busca incessante de novos conhecimentos, e essa busca permanente faz 

com que o homem produza novos conhecimentos, mediados pela 

linguagem oral ou escrita. A criança vidente, ao ingressar no caminho da 

escrita, apropria-se dela antes mesmo de compreendê-la, em virtude de os 

seus elementos estarem ao alcance nas mais diversas formas, estimulando 

sua imaginação e curiosidade. 
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Pode-se afirmar que a criança vidente, ao entrar na escola, já está 

de algum modo inserida no mundo letrado, pois desde muito cedo tem 

contato visual com a leitura e a escrita, o que é um facilitador para o 

processo de alfabetização. Imitando os adultos, a criança revela o desejo 

inconsciente de escrever, por meio da produção de rabiscos ou desenhos. 

O período de alfabetização é um período em que a criança se 

apropria conscientemente do sistema representativo da escrita. Verifica-se 

que esse processo de apropriação se dá naturalmente e permeia toda a 

evolução da criança. É comum ver crianças ainda pequenas manuseando 

revistas, jornais, livros, calendários etc. Uma caneta, um pedaço de giz, 

uma pedra de carvão, um graveto transformam-se em instrumentos 

poderosos, dos quais a criança lança mão para expressar suas concepções 

originais quanto à ação de escrever Rosa (2011 apud ALMEIDA, 2002). 

 

A Alfabetização da Criança cega  

 
Uma criança cega tem acesso às mesmas etapas de pensamento de 

uma criança que enxerga, levando-se em consideração as particularidades 

da deficiência. Seu processo de alfabetização será mais complexo, pois o 

contato com a leitura e a escrita ocorre tardiamente, sendo necessário um 

pouco mais de estimulação.  

Para Almeida (1997), esse fato se dá em função de o Sistema 

Braille não fazer parte do dia a dia, como um objeto socialmente 

estabelecido, pois somente os cegos se utilizam dele. As descobertas das 

propriedades e funções da escrita tornam-se impraticáveis para uma 

criança cega, já que ela só toma contato com a escrita e com a leitura, na 

maioria das vezes, no período escolar.  

Esse problema pode trazer sérias defasagens para a criança cega, 

atrasando a aquisição e domínio da escrita. Desse modo, é necessário que 

ela entre em contato com a escrita Braille de maneira lúdica, 

descompromissada, e deve assim passar por experiências no ato de 
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escrever. A máquina de datilografia, a reglete e o punção devem estar 

sempre por perto para despertar a vontade e o interesse pela escrita. O 

professor deve lhe propiciar materiais que a levem a experimentar as 

mesmas sensações e prazeres descobertos e vividos por qualquer criança 

em relação ao mundo da escrita. Materiais como placas de isopor, cortiça 

ou borracha são recursos simples e valiosos para que o deficiente visual se 

familiarize com o ato de combinar pontos, pegar o punção, perfurar o 

papel e ter noção de espaço. Todo material dever ter forma retangular, 

imitando a cela Braille. Esse convívio será de ótima valia para as 

necessidades e possibilidades desta postura educacional.  

Essa postura mencionada, leva em consideração a utilização da 

experimentação, pois não existem exercícios de prontidão para 

alfabetização, pois utilizando esta postura irá propulsionar o 

desenvolvimento da criança.  

Para Almeida (1997), a utilização destes exercícios deve ser 

evitados, pois o desenvolvimento global de uma criança cega requer 

técnicas e recursos especializados. Dentro do processo educacional de 

crianças cegas, é importante que sua evolução seja acompanhada de forma 

precisa e venha a propiciar realmente uma evolução, fazendo-a adquirir 

um grau mais alto de eficiência. Por isso, nessa fase, dá-se grande ênfase ao 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades que são pré-requisitos 

para a leitura e a escrita do Sistema Braille. Capacitar uma criança não é 

condicioná-la, transformando-a num ser automatizado, com respostas 

previsíveis e resultados esperados. A capacitação ressaltada nasce da 

independência do perfeito domínio de si mesmo. Quando se fala na 

importância de desenvolver capacidades básicas, fala-se da finalidade 

máxima da educação inclusiva: dar ao indivíduo com qualquer deficiência 

as condições essenciais para torná-lo um ser harmônico, uma pessoa plena, 

um homem com consciência de si mesmo. Esses pré-requisitos são 

trabalhados a partir das dificuldades geradas pela própria cegueira. Assim, 

ao acionarem-se mecanismos capazes de mobilizar estruturas internas, 
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pode-se: ampliar movimentos corporais, fortalecer músculos, refinar 

percepções, estimular memória e amadurecer condutas.  

Diante disso, é possível compreender que não existe procedimentos 

prontos, pois o processo de alfabetização implica reconhecer que todos os 

educandos têm suas particularidades e as técnicas pedagógicas disponíveis. 

Dessa forma o professor deverá estar preparado e ter coerência para que o 

processo tenha êxito.  

Essa necessidade reside no fato que o sistema Braille representa 

algo mais que a conquista da leitura e escrita, ou seja, da alfabetização. 

Segundo Barbosa (2009), alfabetizar-se em Braille significa ler o mundo 

que o cerca e conseguir libertar-se da prisão e intelectual que está contida 

em milhares de páginas impressas em tinta ou manuscrito.  

 
Fases Preparatórias para a Alfabetização através do sistema Braille  

 
A Utilização de Objetos, é necessário que a criança cega entre em 

contato com o mundo através de tudo aquilo que a rodeia. O alfabetizando 

deve ser incentivado a manusear todo e qualquer tipo de objeto para que se 

desenvolvam as habilidades básicas para a apreensão dos fundamentos da 

escrita e da leitura do Sistema Braille (ALMEIDA, 2010).  

Com o uso de objetos, as habilidades desenvolvidas serão: 

Manipulatórias, capacidades cognitivas e capacidades sensoriais. Nas 

manipulatórias as crianças desenvolverão habilidades para: manusear, 

apanhar, segurar e largar, empurrar e puxar, abrir e fechar, trabalhar com 

os dedos e coordenar as duas mãos. 

As capacidades cognitivas, levará as crianças a usar objetos para 

conhecer o mundo, ajudar a lembrar experiências passadas, associar ideias 

adquiridas, compreender o significado de fatos em história, expressar 

papéis nas relações, ver relação de causa e efeito, prever resultados, 
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reconhecer eventos em sequencias e o pensar construtivo sem ajuda de 

objetos.  

As habilidades sensoriais (tato e audição), pelo tato, levará a 

criança a identificar objetos pela exploração tátil, discriminar as partes dos 

objetos tátil e classificar os objetos. Pela audição, levará a identificar e 

reconhecer objetos pelos sons que eles produzem, discriminar as diferenças 

sonoras produzidas por diversos objetos, selecionar objetos cujo o fonema 

inicial, por exemplo, seja o fonema que inicia os nomes dos alunos na 

turma, do professor, dos familiares, etc.  

A Didática do período preparatório, nesta fase é necessário que o 

docente tenha um completo sentido de organização e coerência ao oferecer 

o material ao aluno. Para Carvalho (2011), o professor ao apresentar 

qualquer tipo de atividade deverá delimitar o espaço onde será trabalhado. 

Caixas, bandejas, quadro de pregas, etc., precisarão ser utilizados.  

Todas as noções deverão ser trabalhadas nesse período. As 

atividades deverão ser variadas usando diversos tipos de material embora 

busque o reforço da mesma ideia.  

Para o cego qualquer tipo de informação é valiosa e precisa ser 

enriquecida.  

É comum acontecer falhas de conceituação na construção do seu 

conhecimento. Nada é destituído de importância; experimentar e vivenciar 

situações de aprendizagem é o veículo mais seguro para trabalhar a sua 

capacidade de abstração, conforme Almeida (2010).  

A Discriminação Tátil - no início desse processo, o alfabetizador 

deve oferecer ao aluno o manuseio de objetos concretos, preferencialmente 

de tamanho grande. Eles devem ser da mesma espécie e de acordo com a 

evolução do aluno esses objetos poderão ser menores.  

Posteriormente, o professor deverá trazer para a sala objetos 

diferentes. A criança deve ser levada a explorá-los, reconhecê-los, 

classificá-los, pareá-los, etc.  
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Essas atividades trabalham tanto a discriminação tátil quanto a 

função cognitiva. É importante que o professor não se descuide desse 

trabalho e ofereça aos alunos materiais variados, ricos de significação para 

o mundo da criança. 

A seleção de objetos deve ser ampla para reforçar todos os 

conceitos necessários ao desenvolvimento global do educando. É preciso 

ressaltar que a discriminação tátil-motora substitui a discriminação viso-

motora concernente aos videntes. Na verdade, não se desenvolve o tato, 

pois ele é um sentido inerente ao ser humano.  

O que acontece realmente, é que há um desenvolvimento mais 

profundo da habilidade tátil na pessoa cega. Essa habilidade vem suprir, 

ainda que não de forma plena, o sentido da visão. Trabalha-se ainda, a 

habilidade tátil-cinestésica (tato e movimento). É importante observar 

exercícios que trabalhem a discriminação tátil quanto à variação térmica 

(diferenciar os vários graus de temperatura). A criança deverá ser 

trabalhada no sentido de explorar os objetos usando a palma da mão, os 

dedos, e as mãos em conjunto.  

Carvalho (2012), recomenda que a criança cega precisa entrar em 

contato, o mais cedo possível, com o Sistema Braille. Mesmo na Educação 

Infantil, as salas deverão ter alfabetários, o material manuseado deverá ter 

etiquetas em Braille, a chamada deverá ser feita com cartões onde o aluno 

se acostumará a explorar o seu próprio nome. Na fase do desenvolvimento 

tátil, fazer a criança manipular livros; ainda que de maneira lúdica, ela 

entrará em contato com seu código de escrita e de leitura e nesse caso, 

estará sendo infundido no educando, o desejo de aprender ler e escrever. 

No período da pré-leitura, o professor deverá confeccionar folhas 

de exercícios ou cadernos de atividades onde sejam trabalhadas as noções 

de linha horizontal, linha vertical, linha inclinada (no sentido de cima para 

baixo e no sentido de baixo para cima), linha reta, linha curva, linha 

contínua, linha interrompida; sendo que o professor deve evitar que a 
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criança use os dois dedos para ler a mesma palavra, essa atitude prejudica 

o ato da leitura.  

 

Tecnologia Assistiva ao Deficiente Visual  

 

De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), tecnologia 

assistiva (TA) é:  

 

Uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 

engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 

que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 

reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social (CAT, 2007c)  

 

Da definição, pode-se dizer que qualquer meio ou recurso utilizado 

para superar uma necessidade específica é uma tecnologia assistiva. As 

TA’s desempenham um papel fundamental na vida dos deficientes visuais, 

permitindo-lhes desempenhar tarefas que seriam praticamente impossíveis 

sem o auxílio apropriado. A ausência deste apoio impõe restrições quase 

intransponíveis ao acesso na inclusão digital, além de impedir a inclusão 

destas pessoas na era da informação e comunicação.  

 Dentre os diversos modelos de TA existentes destinados a os 

deficientes visuais, podemos dividi-los em dois grupos: tecnologia assistiva 

para usuários de baixa visão e tecnologia assistiva para usuários cegos. 

Hoje em dia existem diversas tecnologias que podem ser utilizadas 

por pessoas com baixa visão e cegos, destacando especialmente os leitores 

de tela que podem serem usados pelos dois grupos, programas que utilizam 

recursos de síntese de voz para interagir com o usuário e ler o que está 

escrito na tela do computador. Os ampliadores de telas que são aplicações 

que ampliam os caracteres da tela do computador, permitindo que todos os 

detalhes sejam percebidos.  
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Dentre os importantes softwares específicos aos deficientes visuais, 

podemos citar o sistema DOSVOX que é um sistema criado em 1993 pelo 

Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, sob coordenação do 

professor Dr. José Antonio Borges, sistema esse de fácil utilização para os 

deficientes visuais e de fácil acesso, que consta com mais de 80 utilitários, 

desde da simples digitação de textos a jogos educativos e acesso a redes 

sociais. Dos leitores de telas que existem no mercado podemos citar o Jaws 

da empresa Freedom Cientific, o VirtualVision da micropower, e o NVDA 

da NVAcess, que são os mais conhecidos e utilizados.  

Segue uma breve descrição das tecnologias mencionadas:  

 

Sistema DOSVOX 

 

O Núcleo de Computação Eletrônica - NCE da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ desde de 1993 dedica-se a um sistema de 

computação destinado a atender aos deficientes visuais, o sistema 

DOSVOX. O sistema DOSVOX permite que pessoas cegas utilizem um 

microcomputador comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, 

adquirindo assim um nível alto de independência no estudo e no trabalho. 

O DOSVOX é um software que se comunica com o usuário através 

do uso de sintetizador de voz. O sistema conversa com o deficiente visual 

em português, sem sotaque, e dá a ele muitas facilidades que um usuário 

vidente tem, como um sistema de gerência de arquivos adequado ao uso 

por deficientes visuais, editor e leitor de textos, impressor a tinta e em 

Braille, ampliador de telas para visão subnormal, diversos jogos, além de 

programas para acesso à Internet. 

 

NVDA – Leitor de Tela 
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O projeto foi iniciado por Michael Curran, em 2006, mas foi 

desenvolvido pela NVAccess, uma organização australiana sem fins 

lucrativos. Trata-se de um software com código aberto, para o ambiente 

Windows. Disponibiliza síntese de voz em diversos idiomas, incluindo o 

português brasileiro.  

O NVDA é escrito na linguagem de programação Python e é 

construído em módulos, onde a maior parte de seu código pode ser 

facilmente expandida com a finalidade de suportar novos programas e/ou 

controles no Windows.  

Para comunicar-se com o sistema operacional e com os programas, 

o NVDA utiliza uma variedade de funções do sistema operacional como 

Microsoft Active Accessibility (MSAA), IAccessible2, Java Access Bridge e 

interfaces de programação específicas dadas por certos aplicativos.  

 

Jaws – Leitor de Tela  

 

O JAWS é o mais popular e o melhor leitor de tela da atualidade. 

Desenvolvido pela Freedom Scientific, o leitor de tela JAWS, permite 

pessoas sem visão total e/ou sem visão total - surda a interagir com o 

computador. O JAWS reproduz através do sintetizador de voz ou da linha 

Braille 3os elementos apresentados na tela do computador.  

Na Internet, lê listas de links, frames, tabelas, formulários, arquivos 

PDF, Java, e Flash. Com um sistema de ajuda inteligente, informa dicas, 

teclas de atalho e opções em função do aplicativo aberto. Seu sofisticado 

 
3 A Linha Braille, ou Display Braille, é um hardware que exibe dinamicamente em 
Braille a informação da tela ligado a uma porta de saída do computador. Pode-se 
definir Display Braille como um dispositivo de saída tátil para visualização das 
letras no sistema Braille. Por intermédio de um sistema eletromecânico, 
conjuntos de pontos são levantados e abaixados, conseguindo-se assim uma linha 
de texto em Braille. 
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sistema de teclas de atalho proporciona uma navegação rápida e eficiente 

em qualquer aplicativo. Os distintos cursores (PC, JAWS e invisível) 

permitem acessar qualquer texto, gráfico ou outro elemento visual em 

qualquer área da tela mediante o uso do teclado.  

 

Virtual Vision – Leitor de Tela 

 

O Virtual Vision foi desenvolvido em 1997 a partir de pesquisas da 

MicroPower (empresa de Ribeirão Preto –SP). Em 1995, o Banco Bradesco 

recebeu uma carta de um de seus clientes deficiente visual, ele precisava 

acessar a sua conta através da Internet, da mesma forma que todos os 

demais clientes do banco. 

O Virtual Vision é uma aplicação da tecnologia de síntese de voz, 

um leitor de tela que interage com os aplicativos do Windows, “varrendo” 

os programas em busca de informações que podem ser lidas para o usuário, 

possibilitando a navegação por menus, telas e textos presentes em 

praticamente qualquer aplicativo 

 

O fim do Braille? “Desbrailização”? 

 

A escrita e a leitura são os artifícios mais utilizados para a 

comunicação entre os homens, tanto para o vidente quanto para o cego, 

sendo que para este, o Braille é a ferramenta que permite sua conexão com 

o universo do conhecimento e da informação 

Como vimos o progresso tecnológico apropriado aos recursos 

especiais para o cego, surgem novas possibilidades de comunicação e 

aprendizagem, como por exemplo, leitores de tela e sistemas (Virtual 

Vision, Jaws, NVDA, DosVox etc.), livros falados, Terminal Braille, 

Braille notetaker entre outros, sendo que para muitos, tais tecnologias são 
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consideradas “indispensáveis” para que o deficiente visual sinta-se incluído 

na sociedade. 

Existe um termo chamado “Desbrailização, onde autores dizem 

que o sistema Braille está ficando em desuso pelo deficiente visuais, por 

diversos fatores e um deles seriam pela utilização das tecnologias assistivas 

computacionais e as dificuldades na alfabetização.  

Borges et al. (1998) referem que as dificuldades que o sistema 

Braille pode oferecer tanto ao educador quanto para o educando, devem 

ser vencidas na execução do ensino do sistema Braille, por exemplo: o 

discernimento tátil deve ser intensivamente treinado; existem pouquíssimos 

materiais de apoio, além da cartilha normalmente produzida por um dos 

pouquíssimos centros de impressão Braille do país; existe a necessidade de 

um domínio muscular muito preciso e relativa força para perfurar os 

pontos Braille nos lugares certos, o que impede que crianças de idade 

muito tenra consigam escrever; a mecânica de escrita manual Braille é 

complexa: se escreve (punciona o papel) pelo avesso e de forma espelhada; 

o tamanho de um texto Braille é cerca de 8 vezes mais volumoso do que o 

equivalente em tinta; para assimilação do alfabeto, antes da aptidão 

mecânica para a escrita, um professor especializado se utiliza artefatos 

especiais que simulem ou ampliem celas Braille utilizando materiais como 

espuma, isopor ou madeira.  Esses materiais, as vezes bastante complexos, 

tem que ser manufaturados pelo próprio professor, pois não existem à 

venda no Brasil. 

As técnicas educacionais modernas, nos dizem que o uso das 

tecnologias assistivas computacionais devem ser complementares ao 

processo de alfabetização da criança cega. Borges et al. (1998) relata o 

desenvolvimento de um projeto chamado “dedinho”, onde as crianças são 

alfabetizadas utilizando de softwares voltados ao processo de 

alfabetização. Estes softwares são utiliza dos por um grupo de crianças, 

algumas cegas, outras com deficiência visual, outras com visão normal. A 

criança interage com os softwares através do teclado convencional, com 

algumas teclas recobertas (opcionalmente) por impressões Braille em papel 
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colado, visando orientar o posicionamento dos dedos da criança. Os 

softwares são, em sua maioria, jogos didáticos que fazem uso de tecnologia 

multimídia, tais como: a) Letravox: permite o reconhecimento simultâneo 

das letras e das teclas; b) Silavox: permite à criança descobrir o som das 

famílias silábicas e encontros vocálicos por meio de brincadeiras com o 

teclado; c) Letrix: permite que a criança forme palavras livremente.   

Portanto, o projeto “dedinho”, foi desenvolvido em uma Ong em 

Fortaleza - CE e um dos resultados obtidos pelos autores foi a grande 

resistência dos professores tradicionais na utilização do computador como 

ferramenta de facilitação e estimulação do aluno a alfabetização, já que 

alegaram que a máquina não estaria sempre disponível e que o Braille não 

seria substituído.  Ressalta-se que o método não é contrário ao Braille, pelo 

contrário, torna o aprendizado, realizado concomitantemente, menos 

árduo. E esta é uma proposta concreta, baseada na vontade de realizar a 

fundamental e possível tarefa de alfabetizar e integrar a criança cega a sua 

comunidade.  

 

Considerações Finais  

 

Diante do exposto vimos que o processo de alfabetização através 

do sistema Braille tem como objetivo principal o desenvolvimento da 

leitura com os dedos e que possui finalidade de produzir textos 

manualmente. Ao iniciar a aprendizagem do Sistema Braille o aluno já 

deverá ter passado por um período preparatório, visando o 

desenvolvimento da coordenação motora fina e da percepção tátil para 

discriminar as formas das letras, pois as distinções são muito leves. 

O Braille desde a sua criação não teve nenhuma modificação na 

sua estrutura básica. No entanto, não diminuindo os benefícios e avanços 

propiciados, observa-se que atualmente existe uma tendência a uma menor 

utilização e propagação desse sistema. Esse alerta foi dado quando o uso 

de tecnologias sonoras, como por exemplo, os livros falados e softwares 
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com síntese de voz passaram a ser mais difundidos e se tornaram mais 

acessíveis. 

Os livros sonoros e a informática são muito importantes para o 

desenvolvimento cultural dos deficientes visuais, mas nada poderá ou 

deverá substituir o Braille como sistema básico da sua educação. A leitura 

visual e leitura em Braille leva os conhecimentos ao espírito através de 

mecanismos que facilitam a meditação e assimilação pessoal daquilo que 

se lê.  

Portanto, cuidados são essenciais ao alfabetizador braille no 

incentivo e estimulação da criança na aprendizagem do sistema, utilizar as 

tecnologias como complemento a aprendizagem do sistema, trabalhando 

com hardware e softwares, como linha braille e jogos digitais educativos, 

respectivamente é uma alternativa. Nesse sentido o educador e o educando 

deve perceber que o Braille é uma ferramenta de amplificação e 

possibilidades educacionais, culturais, sociais, profissionais, de lazer e 

igualdade.   
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O envelhecimento populacional constitui a mais importante 

mudança demográfica observada, tanto em países desenvolvidos, quanto 

em desenvolvimento. Uma importante consequência do envelhecimento da 

população é um significativo aumento da carga de doenças 

cardiovasculares, que constituem as causas mais frequentes de óbito da 

população idosa. No Brasil, entre as doenças circulatórias, as 

cardiovasculares, as cerebrovasculares e as isquêmicas do coração são as 

causas mais frequentes de morte (LIMA-COSTA et al., 2012). 

Neste contexto de rápidas modificações sócio-demográficas e de 

vulnerabilidade das pessoas idosas, observa-se a necessidade de novas 

formas de organização dos serviços de saúde, os quais passam a lidar com 

um perfil epidemiológico que se caracteriza pelo predomínio de doenças 

crônico-degenerativas e/ou crônicas não transmissíveis, sobretudo as 

cardiovasculares e do sistema endócrino, exigindo uma assistência de 

longa duração, com ênfase no controle dos fatores de risco. Sobre isso, 

destaca-se que a prevalência de Hipertensão Arterial (HA) e Diabetes 

Melitus (DM) no idosos brasileiros foi de 15% em 2012, e constitui um 

importante problema de saúde pública do Brasil (FRANCISCO, et al., 

2018). 

No Brasil, 25% da população da população adulta apresenta HÁ, 

estima-se que em 2025 esse número terá aumentado em 60%, atingindo 
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uma prevalência de  40% . A HA, além de ser uma das principais causas de 

mortes por doenças do aparelho circulatório, acarreta um ônus 

socioeconômico elevado, com uma vida produtiva interrompida por 

invalidez permanente ou temporária (MOREIRA, MORAES, LUIZ, 

2013). 

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde indicou uma prevalência 

de 44,4% de HÁ dos 60 aos 64; 52,7% dos 65 aos 74 e de 55,5% para 

aqueles com 75 anos ou mais (IBGE, 2013). Pesquisa desenvolvida no 

Tibet constatou progressiva elevação dessa taxa com variação de 19% na 

faixa de 40 anos e 78,1% na acima de 70 anos (HUANG, et al. 2016) 

O DM é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia e associadas a complicações e insuficiência de vários órgãos, 

especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. 

Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo 

processos patogênicos específicos (BRASIL, 2006).  

A prevalência estimada de DM na população brasileira referida de 

15 anos ou mais é de 3,6%. No Maranhão, a mesma estimativa representa 

3,3%, que equivale a 3.765 diabéticos conhecidos em Balsas - MA (PNAD, 

2010; SISHIPERDIA, 2015).  

Por serem doenças multifatoriais, a HAS e o DM, têm seu 

tratamento mais efetivo com o apoio de uma equipe multiprofissional e 

também do paciente e de sua família, pois os objetivos múltiplos a serem 

alcançados exigem diferentes abordagens e a formação de uma equipe 

interdisciplinar pode proporcionar essa ação diferenciada, ampliando o 

sucesso do controle da hipertensão e dos demais fatores de risco 

cardiovascular, e oferecendo ao paciente e a comunidade uma visão mais 

ampla do problema. O cuidado envolve também ensinamentos para o 

conhecimento das doenças, de suas inter-relações, complicações e implica, 

na maioria das vezes, a necessidade de mudanças nos hábitos de vida e 

adesão real ao tratamento proposto (CLÁUDIA, LILIANE, 2010). 
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Neste sentido, a Atenção Primária à Saúde (APS) envolve um 

conjunto de ações voltadas para a prevenção de agravos, promoção de 

saúde, tratamento e reabilitação, constituindo-se em uma forma de 

reorganização de serviços, favorecendo a construção da saúde por meio de 

uma troca solidária e possível de fortalecer a participação comunitária, o 

desenvolvimento de habilidades pessoais e a criação de ambientes 

saudáveis, tornando-se um excelente campo de cuidado aos hipertensos 

e/ou diabéticos (ANDRADE; BUENOI; BEZERRA, 2006). 

Ademais, com a intenção de organizar a assistência ao hipertenso e 

ao diabético, o MS lançou em 2001 o Plano de Nacional de 

Monitoramento da HAS e do DM, concretizado no Programa HiperDia, 

que se constitui em cadastramento e acompanhamento desses pacientes no 

qual os profissionais de saúde são responsáveis pelo atendimento aos 

usuários e preenchimento dos dados. Visa monitorar e gerar informação 

para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma 

regular e organizada a todos os usuários cadastrados (BRASIL, 2002). 

Ressalta-se que a adesão ao tratamento é considerada um processo 

complexo, influenciado por fatores ambientais, individuais, de 

acolhimento por parte dos profissionais de saúde, no qual pela própria 

doença, encontram-se comprometidas as dimensões biológica, sociológica 

e psicológica. Além destes, somam-se os fatores socioeconômicos, culturais 

e comportamentais, dificultando ainda mais o processo de adesão (PIRES; 

MUSSI, 2008; HELENA; NEMES; ELUF-NETO, 2009). 

Neste ínterim, a participação do(a) enfermeiro(a) constitui-se um 

fundamento essencial, tanto no rastreamento desses agravos, quanto no 

tratamento e seguimento, como também na prevenção de complicações e 

acompanhamento e reabilitação, se for o caso. A atuação desse profissional 

acontece em todos os momentos da terapêutica e nas mais diversas facetas 

e níveis de prevenção, seja primária, secundária, terciária ou quaternária, 

guardando para si a execução da Consulta de Enfermagem, a transcrição 

de medicamentos e as orientações mais oportunas e ao mesmo tempo, 

delegando aos técnicos e auxiliares de enfermagem as atribuições de 
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dispensação de medicamentos, verificação de pressão arterial e glicemia e 

agendamento de retornos. 

A avaliação da adesão não é padronizada, tornando-se difícil 

qualquer comparação. Os métodos diretos como ensaios biológicos, ou de 

terapia de observação direta (DOT) são difíceis de aplicar, caros, e não 

isentos de erros. Entre os métodos indiretos, o teste de Morisky-Green é 

um instrumento simples validado para estimar a adesão ao tratamento, de 

clientes asmáticos, hipertensos, portadores de artrite reumática entre outras 

patologias (HAMILTON, 2003; ARAÚJO et al., 2010). 

O Teste de Morisky-Green é composto de quatro questões a serem 

respondidas com “sim” ou “não”, para identificar atitudes e 

comportamentos em relação ao seguimento das recomendações 

medicamentosas. Neste teste, a resposta Sim às questões significa não-

adesão e são computadas como ‘‘0’’, a resposta Não significa adesão ao 

tratamento e são computadas como ‘’1’’. Quanto maior o score, maior o 

nível de adesão, porém são consideradas aderentes ao tratamento 

medicamentoso somente os pacientes com score “4” (MORISKY; 

GREEN; LEVINE, 1986). 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o cuidado em 

doenças crônicas não transmissíveis, bem como a adesão ao tratamento 

por meio do teste de Morisky- Green. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo avaliativo, descritivo-exploratório, com 

abordagem quantitativa. O cenário deste estudo é o Município de Balsas- 

MA, com população estimada em 2018 de 93.836 habitantes. Apresenta 

uma área de unidade territorial de 13.141,733 km² e faz parte da região do 

Sul do Maranhão. A cidade é banhada pelo Rio Balsas e localiza-se a 790 
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Km da Capital, São Luís, e, a 397 Km de Imperatriz, a segunda maior 

cidade do Estado (IBGE, 2018). 

Assim, a pesquisa foi realizada no local de funcionamento do 

Programa de Hipertensão e Diabetes (HiperDia), que conta com uma 

enfermeira assistencialista e coordenadora, um médico cardiologista, um 

médico endocrinologista, um nutricionista e quatro técnicas/auxiliares de 

enfermagem. Ademais, conforme informações da coordenação do 

Programa, mensalmente são atendidos, em média, 450 usuários.  

Participam da pesquisa a população com mais de 60 anos de idade 

cadastrada e acompanhada no Programa HiperDia de Balsas-MA, 

conforme quadro:  

 
Quadro 1 - Hipertensos e Diabéticos com Hipertensão agrupados por 

sexo e faixa etária, no Município de Balsas (MA), no 

período de 01/2003 até 01/2015. Balsas, MA, 2015.  

Município Código 
Sexo/Faixa 

Etária 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80 e 
+ 

TOTAL 

BALSAS-

MA 
2101400 

Masc 348 343 314 239 279 1523  

Fem 636 597 494 342 448 2517 

TOTAL 984 940 808 581 727 4040 

Fonte: SIS-Hiperdia (2015). 

 

Para o cálculo do tamanho da amostra, tendo uma população 

conhecida de 4.040 pacientes hipertensos e/ou diabéticos com 60 anos de 

idade ou mais cadastrado no HiperDia no período de 2003 a 2015, 

utilizou-se a seguinte fórmula (FONSECA; MARTINS, 1996): 
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Onde:   

n = Número de indivíduos na amostra 
= Valor crítico que corresponde ao grau de confiança 

desejado. ). 

 = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria 

que se está interessado em estudar. 

 = Proporção populacional de indivíduos que NÃO pertence à 

categoria que se está interessado em estudar (q = 1 – p). 

E = Margem de erro ou Erro Máximo de Estimativa. Identifica a 

diferença máxima entre a Proporção Amostral e a verdadeira Proporção 

Populacional (p). 

      

Assim: 

                

 
Este tamanho de amostra (n = 294) permitiu estimar o parâmetro 

com margem de erro tolerável de 5,5% e nível de confiança de 95%, na 

população finita de 4.040 idosos, cadastrados e acompanhados no 

Programa HiperDia hipertensos e/ou diabéticos. Ademais, as proporções 

 e , são obtidas pela prevalência de idosos com mais de 60 anos 

cadastrado no referido programa que neste estudo é de 50%. 

Ressalta-se que os critérios de inclusão dos sujeitos desta pesquisa 

foram: apresentar 60 anos ou mais, ser cadastrado e acompanhado no 

Programa HiperDia no Município de Balsas-MA, realizar tratamento 

medicamentoso ou não medicamentoso há 2 (dois) anos ou mais, estar 

consciente da pesquisa, orientado e conseguir responder às perguntas do 
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instrumento de coleta de dados. Serão excluídos do estudo: usuários com 

idade inferior a 60 anos, não estarem cadastrados no Programa HiperDia, 

realizarem tratamento em período inferior a 2 (dois) anos, portadores de 

déficits cognitivos e/ou não aceitarem participar da pesquisa.  

Para a coleta de dados, utilizou-se um formulário adaptado e o 

Teste de Morisky e Green, contendo questões estruturadas e 

semiestruturadas, acerca da doença e tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso. Ressalta-se que este é um método de avaliação da adesão 

à terapia medicamentosa, com relato do próprio usuário, sendo de simples 

aplicação e de fácil entendimento, fornecendo indícios sobre as barreiras da 

adesão (BARBOSA, 2007). 

O Teste Morisky e Green, permite mensurar o grau de adesão de 

sujeitos à terapêutica indicada, trata-se de uma escala composta por quatro 

perguntas que abordam os seguintes itens: se alguma vez o paciente 

esquece de tomar o remédio, se é descuidado com o horário das tomadas 

dos medicamentos, se quando está se sentindo bem deixa de tomar o 

medicamento e se quando se sente mal deixa de tomá-lo. O grau de adesão 

é determinado por pontuação das respostas: Sim = 0 e Não = 1 e os 

resultados variam de 0 a 4, correspondendo, respectivamente, o menor 

valor aos não aderentes e o maior valor aos aderentes. Assim, o critério 

adotado para pontuação será de 0 a 3 pontos para os menos aderentes e 4 

pontos para os mais aderentes (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986; 

STRELEC; PIERIN; MION JÚNIOR, 2003).    

A coleta de dados ocorreu no período de setembro de 2015 a 

março de 2016, aos pacientes idosos cadastrados e acompanhados no 

programa HiperDia. Os dados obtidos com a aplicação dos formulários, 

contendo questões gerais sobre o tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso e o Teste de Morisky e Green, foram agrupados por 

categorias, por ordem de importância, buscando-se a maior organização 

das informações e melhor visualização dos achados, que foram submetidos 

a inferências simples, por meio de estatísticas descritivas e relativas. 
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Procedeu-se a discussão dos achados com base na literatura produzida 

sobre o tema. 

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, e, em 

seguida, direcionado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Maranhão. A pesquisadora responsável 

comprometeu-se com as normas preconizadas pela Resolução do CNS 

466/12 (BRASIL, 2012) e suas complementares, que tratam dos aspectos 

éticos da pesquisa envolvendo seres humanos e nenhum dos participantes 

da pesquisa foi submetido ao instrumento de coleta de dados sem receber 

as devidas orientações e sem assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

 

Resultados e Discussões 

 
Os resultados deste estudo foram organizados em 3 Tabelas, para 

uma melhor compreensão das informações e uma análise acurada dos 

dados, conforme se pode observar: 

A Tabela 1 demonstra informações sóciodemográficas dos idosos 

participantes do estudo, com vistas a se compreender melhor o contexto 

socioambiental ao qual os mesmos estão inseridos, que muitas vezes 

interfere no início e prosseguimento do tratamento indicado.  

Neste estudo, evidenciou-se que houve predomínio de idosos no 

intervalo de 60 a 65 anos de idade 115 idosos (39,2%), dados que 

corroboram com um estudo semelhante de Freire (2009), apresentado 

45,4% o mesmo intervalo de idade. Ressalta-se, ainda, que 40 (13,6%) dos 

idosos possuíam idade superior a 80 anos, refletindo baixa participação 

desta faixa etária, no estudo. Situação semelhante, à do estudo de Marin et 

al.., (2008) quando, também, foi encontrado menor participação desta faixa 

etária em relação às outras. 
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Tabela 1 – Dados sóciodemográficos de idosos cadastrados no Programa 

HiperDia. Balsas-MA, 2016. 

 

VARIÁVEIS    n                            %                 

Faixa Etária   
60 a 65 anos 115    39,2 

66 a 70 anos  62    21,1 

71 a 75 anos 40    13,6 

76 a 80 anos 37    12,5 

> 80 anos  
 

40    13,6 

   
Sexo   

Feminino 172     58,5 

Masculino 

 
122     41,5 

   
Raça/cor   

Branca 53    18,1 

Negra/Preta 43    14,6 

Amarela    0      0,0 

Parda 198    67,3 

Indígena      0      0,0 

   
Escolaridade   

Não saber ler/escrever 70   23,9 

Alfabetizado 41   13,9 

Fundamental incompleto 121   41,2 

Fundamental completo 18     6,1 

Médio incompleto  8     2,7 

Médio completo 22     7,5 

Superior incompleto  1     0,3 

Superior completo  13     4,4 
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VARIÁVEIS    n                            %                 

Situação Conjugal   

Companheira (o) e filho (s) 108    36,7 

Companheira (o) com laço conjugais e sem filho (s)  63    21,4 

Companheira (o), filho (s) e/ou outro familiares   5      1,7 

Familiares sem companheira (o)  79   26,9 

Convive com outra (s) pessoa (s)   14     4,8 

Vive só  25    8,5 

Total  294 100,0 
         Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Sabe-se que, com o aumento da expectativa de vida da população 

brasileira, a camada de idosos com mais de 80 anos, também, vem 

aumentando. Segundo Saad (2006), os idosos que constituem esta faixa 

etária, apresentam-se e continuará se apresentando em rápido crescimento, 

sendo que, atualmente, uma em cada dez pessoas idosas pertence a este 

grupo. Então, acredita-se que a baixa participação de idosos mais velhos, 

neste estudo, pode ter sido influenciada pelas restrições dos critérios de 

inclusão do estudo, que determinava a necessidade do idoso ser o 

responsável por administrar suas medicações e ser capaz de compreender e 

responder às questões da entrevista, pois estas habilidades podem sofrer 

alterações com o avanço da idade.  

Os resultados referentes ao sexo, coincidem com outras pesquisas 

realizadas com usuários hipertensos, como um estudo realizado por 

Romero et al., (2010), em Fortaleza-CE, em que 75,5% dos estudados eram 

mulheres. Outras investigações desenvolvidas no mesmo Estado, por 

Moreira et al., (2009) e Moreira, Gomes e Santos (2010), apontaram que, 

respectivamente, 71,7% e 78% dos sujeitos, hipertensos e/ou diabéticos, 

eram do sexo feminino.  

Corroboram com esses resultados, pesquisas feitas por Ferreira e 

Ferreira (2009), em Cuiabá-MT, comprovando que 60,6% dos diabéticos 

estudados eram mulheres; por Piati, Felicetti e Lopes (2009), em Céu Azul-
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PR, que este número chegava a 71% e por Lima et al., (2011), em Pelotas-

RS, que este sexo também predominou (69,6%) entre os hipertensos e/ou 

diabéticos.  

Aspectos como idade e sexo são tidos como elementos que podem 

influenciar na adesão dos hipertensos ao tratamento. Nos idosos, do sexo 

masculino observa-se também a falta de conhecimento sobre sua doença, 

que é um fator importante para o controle da HAS.  

Em contrapartida, em conformidade com Strelec, Pierin e Mion 

(2003), as mulheres procuram com frequência o atendimento médico e isso 

leva a maiores chances de diagnósticos da HAS. Para estes autores, a razão 

para esta predominância feminina nos serviços de saúde tem sido discutida 

como um reflexo cultural e também motivada pela forma de organização 

desses serviços como a localização dos mesmos, o horário de atendimento 

ou a linguagem que privilegia o público feminino. 

Outro dado que merece consideração é que de acordo com Silva, 

Oliveira e Pierin (2016), na sociedade hodierna a mulher ainda ocupa 

papel com características marcantes decorrentes da sua condição feminina, 

na atuação dentro do contexto familiar e também como participante da 

força de trabalho, expondo-a a condições desfavoráveis. Essa situação pode 

oportunizar o surgimento de sinais e sintomas físicos e psíquicos como 

depressão, ansiedade, insônia, fadiga, irritabilidade e queixas somáticas, 

definidos como transtornos mentais comuns, e no âmbito da gênese da 

hipertensão arterial os fatores psicoemocionais têm ação considerável. No 

presente estudo, o sexo feminino mostrou-se predominante 172 (58,5%), 

resultado semelhante foi encontrado na pesquisa de Alfonso et al.(2003) 

sobre adesão de hipertensos ao tratamento médico. 

Ademais, a predominância feminina tem sido observada em 

estudos de prevalência de hipertensão arterial e de adesão ao tratamento. A 

diferença entre os sexos no tratamento da HAS, também foi observada em 

um estudo desenvolvido em três ambulatórios da Cidade de Havana 

(Cuba), no qual o número de mulheres com HAS era superior aos homens, 
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e concluiu-se que a atividade laboral extradomiciliar, predominantemente 

nos homens, pode influenciar este achado (TAVEIRA; PIERIN, 2007; 

ARAUJO; GUIMARÃES, 2007; SANTOS et at., 2005). 

Quanto à raça ou cor, há predomínio da população parda com 198 

(67,3%), seguida pela cor branca com 53 (18,1%), preta/negra com 43 dos 

idosos (14,6%).   Os resultados do Censo Demográfico (IBGE, 2010) sobre 

a distribuição dos grupos de cor ou raça pelo Território Nacional são 

consistentes com outros obtidos em pesquisas anteriores. Destaca-se uma 

maior concentração de pretos e pardos nas Regiões Norte e Nordeste do 

País, o que obedece, de certo modo, aos padrões históricos de ocupação do 

Brasil.  

Quanto à variável escolaridade mostrou-se baixa, pois 70 (23,9%) 

não sabem ler/escrever, 41 (13,9%) são alfabetizados, 121 (41,2%) têm o 

ensino fundamental incompleto, 18 (6,1%) com fundamental completo, 

médio incompleto apenas 8 (2,7%), 22 (7,5%) com médio completo, com 

superior incompleto e completo 1 (0,3%) e 13 (4,4%) respectivamente.  De 

acordo com dados do IBGE (2010), a escolaridade dos idosos brasileiros é 

ainda considerada baixa, que conforme censo 30,7% dos senis tinham 

menos de um ano de instrução. 

A baixa escolaridade tem sido apontada como um fator que 

compromete os níveis de adesão ao tratamento, uma vez que o paciente 

apresenta dificuldade de ler e seguir a prescrição médica, reconhecer os 

diversos medicamentos utilizados e prosseguir, rigorosamente, com as 

orientações quando ao horário e números de doses (NOBRE; PIERIN; 

MION, 2001; STRELEC; PIREIN; MION, 2003). 

Para mais, outros estudiosos verificaram em sua investigação que 

63,51% dos entrevistados possuíam baixos níveis educacionais, e a não 

adesão à farmacoterapia foi significativamente mais frequente entre estes, 

ainda, indivíduos com HAS que possuíam 8 anos ou menos de estudo 

apresentaram chance 1,3 vez maior de não aderirem à farmacoterapia, 
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dados que corroboram a presente investigação (BARRETO; MATSUDA; 

MARCON, 2016). 

Além disso, em geral, a baixa escolaridade está associada também 

a níveis socioeconômicos mais inferiores, contribuindo para uma condição 

de menor acesso aos cuidados de saúde e pouco esclarecimento sobre 

autocuidado. E também, na população idosa de baixa renda, observa-se 

uma maior prevalência de hipertensão arterial e de fatores de risco para sua 

elevação, além de maior risco de lesão em órgão-alvo e eventos 

cardiovasculares (PICKERING et al., 2005).    

As respostas obtidas nesta figura, relacionadas à variável situação 

conjugal, demonstram predomínio de idosos que convivem com 

companheira (o) e filhos com 108 idosos (36,7%), seguido de 79 (26,9%) 

que moram com familiares sem companheira (o), 63 (21,4%) relatam que 

moram com companheira ou companheiro sem filhos, 5 (1,7%) moram 

apenas com a companheira (o) e outros familiares,  14 (4,8%) convivem 

com outra (s) pessoa (s) sem laços familiares e 25 (8,5%) responderam que 

vive só. 

A tabela 2 apresenta informações referentes ao tratamento 

implementado pelos idosos participantes da pesquisa. A tabela revela que 

todos os pacientes entrevistados fazem uso de medicação. 188 (63,9%) 

responderam usar somente medicamento prescrito pelo médico 

(medicamento exclusivo) e 106 (36,1%) afirmaram usar medicamentos 

associados, ou seja, os prescritos pelo médico além de utilizarem remédios 

caseiros como, por exemplo, chás de erva cidreira e capim santo, dentre 

outros. 

Na mesma tabela, 171 (58,2%) pacientes fazem uso de apenas uma 

droga, 88 (29,9%) fazem uso de duas drogas, 27 (9,2%) utilizam três drogas 

e apenas 8 (2,7%) responderam que utilizam quatro drogas ou mais para 

tratamento da HAS ou DM.  
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Tabela 2 – Dados relativos ao tratamento de idosos 

cadastrados no Programa HiperDia. Balsas-MA, 2016. 

VARIÁVEIS    n                            %                 

Tipo de Tratamento   

Não medicamentoso, exclusivo     0      0,0 

Medicamento exclusivo 188     63,9 

Medicamento associado 106     36,1 

Número de drogas utilizadas por dia   

1    171    58,2 

2      88    29,9 

3    27    9,2  
9,18 ≥ 4      8    2,7 

Número de doses diárias   

1  132   44,9 

2    97   33,0 

3    34   11,6 

4    31   10,5 

Tempo de Tratamento (anos)   

2  67    22,9 

3  32    10,9 

4  16         5,4 

5  36    12,2 

6  21      7,1 

7  15      5,1 

≥ 8 107    36,4 

Total   294 100,0 
         Fonte: Pesquisa Direta, 2016. 

 

Os dados apresentados nesta tabela revelam que todos os idosos 

participantes da pesquisa utilizam medicamentos. Com relação ao número 

de drogas, observou-se o predomínio da amostra que utiliza um ou dois 

medicamentos anti-hipertensivos por dia.  
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Resultado semelhante foi encontrado em um estudo por Viana, 

Ramos e Piazza (2006) cujo objetivo foi descrever os aspectos relativos à 

terapêutica da hipertensão em pacientes atendidos no Ambulatório de 

Especialidades Médicas, onde se encontrou que mono e dupla terapias 

foram as mais frequentes em ambos os sexos e inibidores da enzima 

conversora da angiotensina (IECA) e diurético foram os medicamentos 

mais utilizados.  

Nesta pesquisa, foi evidenciada também a preferência por doses 

menores de medicamentos, quando alguns dos entrevistados afirmavam 

que menos medicamentos seria melhor para seguir de forma correta o 

tratamento. Enquanto doses maiores aumentavam, ainda mais, as chances 

de esquecimentos, de uso de droga errada em horários incorretos, levando 

em consideração outras doenças além da HAS que acomete o idoso.  

O número de medicamentos utilizados por dia é extremamente 

importante para a qualidade de adesão ao tratamento de doenças, 

principalmente doenças crônicas como a HAS. O tratamento 

medicamentoso geralmente é iniciado com um ou dois anti-hipertensivos, e 

progressivamente podem ser associados outros fármacos, o que pode 

contribuir para diminuir a adesão ao tratamento, como verificado em 

estudo realizado com hipertensos cadastrados em uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (BEN; NEUMANN; 

MENGUE, 2012). 

Gusmão et al. (2009) afirmam que a adesão ao tratamento é melhor 

em indivíduos que nunca mudaram de esquema terapêutico e que tomam 

apenas um comprimido por dia. Ademais, reitera-se que a baixa adesão ao 

tratamento é um dos principais fatores para a persistência de valores 

elevados da PA (MANCIA et al., 2014). 

Na variável, tempo de tratamento, é interessante observar que 107 

pacientes (36,4%) têm oito anos ou mais de tratamento medicamentoso. 

Apesar do elevado tempo de tratamento, alguns estudos, como mostra a 
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seguir, revelam que o tempo prolongado prejudica a adesão 

medicamentosa principalmente quando são idosos. 

A este respeito, Malachias et al. (2016) identificaram em sua análise 

que hipertensos com maior tempo de diagnóstico e tratamento são menos 

aderentes ao regime terapêutico, o que corrobora a VII Diretriz Brasileira 

de Hipertensão. Esses autores acreditam que a diminuição da adesão ao 

tratamento da HAS aumenta com o tempo de tratamento, devido 

principalmente ao seu caráter crônico. 

Outrossim, Mantovani et al. (2015) verificaram que um maior 

tempo de diagnóstico implica menor adesão.Assim, é fundamental o 

conhecimento adequado acerca do tratamento da HAS e também sobre a 

própria doença, além de incentivos promovidos por profissionais de saúde 

e familiares para com a terapêutica, podendo, desta forma, contribuir para 

aumentar o conhecimento do idoso quanto ao seu problema de saúde e 

intensificar a possibilidade de seu compromisso no autocuidado.  

Na Tabelas 3 serão expostas as perguntas referentes ao Teste de 

adesão de Morisky-Green, como constata a seguir: 

 

Tabela 3: Resultado do teste de adesão de Morisky-Green em idosos 

cadastrados no Programa HiperDia. Balsas-MA, 2016. 

 

QUESTÕES 

                 Respostas 

SIM NÃO     Total           P 

  N   %       n   %     n            %  

        

1 - Alguma vez 

você se esquece 

de tomar seu 

remédio? 

184 62,6 110 37,4 294 100,0 0,001 
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2 - Você, às 

vezes, se 

descuida com o 

horário de 

tomar seus 

remédios? 

171 58,2 123 41,8 294 100,0 0,002 

        

3 - Quando você 

se sente melhor, 

às vezes para de 

tomar seu 

remédio? 

214     72,8   80 27,2 294  100,0 0,001 

        

4 - Às vezes, 

quando se sente 

pior ao tomar o 

remédio, você 

para de tomá-lo? 

286      97,3 8 2,7 294   100,0 0,001 

          Fonte: Pesquisa Direta, 2016. 

 

Na Tabela 4 será demonstrada a Classificação numérica referente 

ao Teste de Morisky-Green, no qual após as respostas apresentadas na 

Figura anterior, foi feita a divisão e se observou os valores, conforme 

expostos a seguir: 
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Tabela 4 – Representação da Classificação do Teste de Morisky-Green 

em usuários Aderentes e Não aderentes ao tratamento medicamentosos. 

Balsas-MA, 2016. 

Adesão ao Tratamento N    % 

1       (Não Aderentes)                                                                                                
33          11,2 
2       (Não Aderentes)                                                                                              
61          20,7 

3       (Não Aderentes)                                                                                           
79          26,9 
4        (Aderentes)                                                                                                  
121          41,2 

Total                                                                                                                            

294         100,0 
            Fonte: Pesquisa Direta, 2016. 

 

Na Tabela 3 percebe-se maior número de respostas “SIM” nas 

quatro questões, sendo que 184 (62,6%), 171 (58,2%), 214 (72,8%), 286 

(97,3%), participantes atribuíram esta resposta aos questionamentos 1, 2, 3 

e 4, respectivamente, inclusive demonstrando forte associação, conforme o 

Valor de P (Teste do Qui-Quadro), em que em todas as situações o valor de 

P ficou < 0,05. Outrossim, 173 (58,8%) idosos foram classificados como 

Não Aderentes ao tratamento medicamentoso, uma vez que, quando feito 

o teste com base nas respostas dadas às quatro questões, totalizaram 1, 2 

ou 3 e 121 (41,2%) idosos foram considerados Aderentes, já que o 

resultado somou 4 (Tabela 4). Reitera-se que de acordo com o Teste de 

Morisky-Green, considera-se aderente ao tratamento o paciente que obtém 

pontuação mínima de 4 pontos e não aderentes aqueles que obtêm 3 

pontos ou menos. 

Conforme se observa, deixar de tomar os medicamentos ao se 

sentir melhor (Questão 2) e esquecer de tomar os medicamentos (Questão 

1), revelaram-se como os maiores entraves para a adesão à terapêutica. Isto 

leva a crer que a orientação oportuna por parte dos profissionais de saúde e 
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o acompanhamento efetivo e contínuo por parte dos familiares podem agir 

como fatores facilitadores da adesão e, consequentemente, diminuir as 

chances de complicações oriundas do tratamento incompleto e/ou 

inadequado. 

Dentre as maneiras que podem ser utilizadas para se estimar a 

adesão de hipertensos e/ou diabéticos ao tratamento, destacam-se a 

frequência às consultas e o comportamento frente ao uso dos fármacos 

e/ou outros tratamentos prescritos. Nesse sentido, o Teste de escala de 

autorrelato de Morisky-Green (1986), conforme descrito anteriormente, é 

composto por quatro perguntas, para se identificar atitudes e 

comportamentos em relação ao seguimento das recomendações. Ressalta-

se que este teste tem se mostrado útil para identificar pacientes aderentes 

ou não ao tratamento medicamentoso, com vistas a identificar possíveis 

causas de não adesão, corrigir falhas e facilitar o entendimento de 

profissionais e usuários quanto à esta problemática.  

Para Strelec, Pierin e Mion (2003), os principais fatores que 

interferem na adesão ao tratamento são: sexo, idade avançada, assiduidade 

às consultas, escolaridade, nível socioeconômico, ocupação, estado civil, 

religião, crenças de saúde, hábitos de vida, aspectos culturais, dentre 

outros, como o comportamento frente ao uso dos medicamentos.   

Peres, Magna e Viana (2003) constataram que apenas um terço dos 

pacientes em tratamento, sempre toma a medicação conforme a prescrição, 

outro terço às vezes toma e um terço raramente ou nunca a toma. Isto 

pode ser atribuído ao cansaço do paciente em viver na condição de doente, 

situação que é salientada pelo uso da medicação. Tomar remédio faz 

lembrar sua condição crônica de saúde e com isto gerar ansiedade, medo e 

tristeza, o que leva tal situação. 

Carvalho et al. (2012) também realizaram uma investigação em 

Teresina-PI, aplicando o Teste de Morisky-Gren e constataram que o 

esquecimento e o atraso no uso dos medicamentos foram as principais 

causas para não adesão à terapêutica, sendo estes comportamentos 
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involuntários, relativamente simples de serem resolvidos, quando 

comparados às atitudes intencionais. 

Em um estudo descritivo, realizado por Dosse et al. (2009) com 68 

hipertensos em um grupo de Hipertensão Arterial do Hospital-Escola da 

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – SP, de acordo com o 

preconizado no teste de Morisky-Green, mostrou que 86,93% dos pacientes 

apresentaram pontuação menor ou igual a 3, constatando-se a não adesão 

ao tratamento medicamentoso. 

Outra investigação realizada por Andrade et al. (2002), analisaram-

se as razões que levavam os pacientes à interrupção do tratamento para 

HAS. Assim, foram entrevistados 401 pacientes em diferentes centros de 

estados da Bahia e as maiores razões observadas, que levaram a não 

adesão, foram: a normalização da pressão arterial, efeitos colaterais da 

medicação, esquecimento de tomar as medicações, custo das medicações, 

medo de misturar medicamentos e bebidas alcoólicas, desconhecimento da 

necessidade de continuidade do tratamento, uso de tratamentos 

alternativos, medo de intoxicação, medo de hipotensão e medo de misturar 

a medicação anti-hipertensiva com outras drogas. 

Rocha et al. (2008), realizaram uma pesquisa com 466 idosos no 

em Porto Alegre-RS e verificaram que 62,9% de idosos da comunidade não 

são aderentes ao tratamento da HAS. Em uma revisão sistemática da 

literatura realizada por Henriques (2006) sobre o tema, foi evidenciado 

média de 50% de adesão entre idosos, variando de acordo com o método 

de avaliação e definição de adesão.  

Em consonância com Dourado et al. (2011), dentre os principais 

motivos para a não adesão ao tratamento medicamentoso, podem ser 

citadas o esquecimento, a ausência de sintomas e a desmotivação, dentre 

outros. Os resultados obtidos indicam baixa adesão ao tratamento anti-

hipertensivo e sugerem a implantação de estratégias que facilitem uma 

melhor adesão às medidas de controle da doença. 
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Desta maneira, pode-se destacar que uma boa estratégia para 

incentivar o paciente a aderir ao tratamento é conscientizá-lo dos 

malefícios que a HAS e do DM pode trazer para sua vida e para o seu 

contexto familiar, tais como o risco cardiovascular, graves limitações da 

doença cerebrovascular, podendo levar a dependência de seus entes 

queridos, caso haja alguma sequela pela falta de adesão à terapêutica, além 

dos riscos inerentes ao tratamento. 

 

Considerações Finais 

 

A falta de adesão ao tratamento medicamentoso no Programa 

HiperDia deve ser motivo de atenção e preocupação por usuários, 

profissionais e serviços de saúde. Assim, constata-se neste estudo um fator 

importante relacionado à não adesão ao tratamento da hipertensão: a falta 

de conhecimento da doença, suas condições crônicas e seus riscos de 

complicações quando não tratada, pois todos os idosos participantes do 

estudo demonstraram limitação em entender o processo saúde-doença, que 

influencia diretamente na adesão ao tratamento. 

Ao se analisar os dados, observou-se os indicadores de 

escolaridade onde 83,8% da amostra eram analfabetos ou apenas 

alfabetizados e ainda aqueles que cursaram o ensino fundamental 

incompleto, mostrando-se um dado preocupante, pois vários são os 

problemas relacionados, como a compreensão da receita, ao conhecimento 

da medicação, à prescrição do horário e dosagens o que dificulta ainda 

mais o tratamento. Avaliando a adesão ao tratamento não medicamento, 

verificou-se que os relatos sobre o uso de álcool e tabagismo, os índices 

apresentaram bons níveis de adesão. 

Neste estudo, constatou-se uma baixa adesão ao tratamento 

indicado, que pode ser reflexo tanto de falhas na terapêutica, com 

comprometimento da continuidade da mesma, como também relacionada 

a aspectos individuais dos idosos, tais como escolaridade, situação 
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socioeconômica ou de falta de conhecimento acerca dos agravos e suas 

complicações. 

Portanto, os profissionais de saúde, com toda ênfase no (a) 

enfermeiro (a), precisam compreender as limitações e os aspectos 

incapacitantes enfrentados pelos idosos, que impedem o tratamento 

adequado. Além disso, a criação de estratégias para amenizar ou sanar 

estas dificuldades como por exemplo facilitar o acesso do idoso a 

medicação, até mesmo levando a medicação no próprio domicilio, separar 

caixas coloridas para cada tipo de medicação, anotando os horários na 

frente de cada uma e a dosagem; e para os idosos analfabetos desenhar 

através de figuras os horários de tomada da medicação. 

É imprescindível que o idoso hipertenso esteja ciente de sua 

doença e importância do tratamento contínuo, para que os objetivos 

esperados sejam atingidos. Nesse tocante, a equipe de saúde é responsável 

pelo processo de educação por meio do qual possa permitir modificações 

na rotina do paciente tanto em relação às doenças quanto em relação aos 

fatores de risco cardiovascular. 

A problemática exposta acima é um desafio para os profissionais 

de saúde, sobretudo o (a) enfermeiro, que é aquele que mais diretamente e 

por mais tempo permanece ao lado do paciente, e, muitas vezes, é o maior 

vigilante quanto à adesão ou não ao mesmo. Por isso, esse profissional 

deve estar capacitado para acolher as demandas desses idosos, realizar as 

orientações adequadas, promover atividades em grupos, com vistas a 

remover dúvidas, discutir sobre as doenças, bem como suas complicações e 

a necessidade da mudança nos hábitos de vida, como a inclusão da 

atividade física, além de acompanhamento domiciliar e encaminhamento 

oportuno a outros profissionais, como nutricionista, educador físico, 

médico cardiovascular etc.  

Por isso, levando-se em conta esses fatores intimamente 

relacionados, é de grande importância a implementação de modelos de 

atenção à saúde que incorporem estratégias diversas, individuais e 
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coletivas, a fim de melhorar a qualidade da atenção e adesão ao 

tratamento. Esses achados podem proporcionar subsídios para a realização 

de intervenções na assistência aos pacientes com HAS e DM com o 

objetivo de aumentar as taxas de adesão ao tratamento e qualidade de vida 

e servirá como base para o planejamento das ações de saúde do município, 

onde foi realizado. 

Para mais, urge a necessidade de implementação de um programa 

permanente de educação em saúde, com vistas a se impulsionar a adesão e 

minimizar fatores de riscos, sobretudo cardiovasculares, renais e cerebrais e 

o (a) enfermeiro (a) apresenta-se como um profissional essencial nessa 

empreitada, já que, de modo geral, (re)conhece cada usuário da área de 

adscrição e exerce boa influência e persuasão na consecução de melhores 

resultados no cuidado de sus pacientes. 
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO 

PEDAGOGO NO CUIDADO À CRIANÇA NO CONTEXTO 

HOSPITALAR OU DOMICILIAR 
 

 
Franc-Lane Sousa Carvalho do Nascimento 

 

Neste capítulo discutimos a importância do desenvolvimento 

profissional do pedagogo no cuidado ao estudante enfermo no contexto 

não escolar. Este estudo justifica-se por tratar de uma temática 

relativamente bem abordada na academia, mas que ainda não esgotou as 

suas possibilidades de entendimento por ser pouco conhecida pela 

sociedade em geral. Deste modo, buscamos os fundamentos 

epistemológicos de autores como: Rodrigues (2012); Nascimento (2015); 

Loss (2014); Leite, Prado e Peres (2010); Cavalcante, Sousa e França-

Carvalho (2014); Gohn (2008); Fonseca (2008); além de abordarmos à Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394 (BRASIL, 1996); 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura, Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 

(BRASIL, 2006); Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior (cursos de licenciatura) e para a formação continuada, 

Resolução n. 2, de 1º de julho de (BRASIL, 2015); Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001); 

dentre outras.  

Na atualidade a educação escola não pode ser compreendida e 

instituída como exclusiva na educação brasileira, pois, não se constitui 

como a única dimensão de formação, como referenciada no passado. 

Assim, os processos educativos e formativos configuram-se nos mais 

variados contextos sociais, como: sindicatos; meios de comunicação e 

informações; empresas; agências formativas; movimentos sociais; entre 

outros. Para tanto, delimitamos como questionamento de pesquisa:  qual a 

importância do desenvolvimento profissional do pedagogo no cuidado ao 

estudante enfermo no contexto hospitalar ou domiciliar? 
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Pedagogia, licenciatura, Resolução CNE/CP n. 1, de 15 

de maio de (BRASIL, 2006), existem diversos processos educativos que 

também possibilitam a aquisição de saberes e modos de ação não 

institucionalizados, caracterizando a educação não escolar. Para Libâneo 

(2005) a Pedagogia ocupa-se dos processos educativos, métodos, maneiras 

de ensinar. Ela é um campo de conhecimentos sobre a problemática 

educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma 

diretriz orientadora da ação educativa.  

Para tanto, na formação e no desenvolvimento profissional do 

pedagogo são exigidos conhecimentos gerais e específicos, tais como: saber 

pensar, escutar, lidar com a diferença, conduzir as tecnologias de 

informação e comunicação – TIC, ter iniciativa, tomar decisões, ser 

criativo e vivenciar a práxis de acordo com a realidade contemporânea. 

Nesta pesquisa tecemos como objetivo geral: analisar a importância do 

desenvolvimento profissional do pedagogo no cuidado da 

criança/estudante enfermo no contexto hospitalar e ou domicílio. 

Assim, buscamos como referências os estudos de Rodrigues (2012), 

Loss (2014) e Leite, Prado e Peres (2010) dentre outros, que entendem que 

durante décadas o direito das crianças/estudantes hospitalizados forma 

negligenciados e ou silenciados, sendo conduzidos como se não fossem 

cidadãos de direitos e deveres. Legalmente o acompanhamento 

educacional pode ser efetivado em escolas, classes hospitalares e em 

domicílio. Sendo de responsabilidade dos sistemas públicos de ensino a 

garantia de educação aos estudantes enfermos, baseado nos princípios da 

educação inclusiva. Entendendo que as políticas públicas de educação 

especial, políticas de atenção à diversidade do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC, defendem que as crianças e adolescentes hospitalizados 

são portadores de necessidades especiais devendo ser acompanhadas pelos 

programas da Classe Hospitalar.  

Deste modo, a Classe Hospitalar é empreendida como uma das 

necessidades no acompanhamento educacional/intelectual direcionado a 
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crianças e adolescentes enfermos, compreendendo que os mesmos por 

motivos justificáveis estão afastados do contexto escolar, com restrições a 

vivência familiar e da comunidade, sendo visível o risco do fracasso escolar 

e do desenvolvimento intelectual. Assim, entendemos a importante deste 

estudo para a ampliação do campo de trabalho e de pesquisa dos 

profissionais da educação, e em especial do pedagogo, que atuará nos mais 

diversos contextos educativos e formativos.  

Nesta perspectiva, a criança e ou adolescente hospitalizada ou em 

domicílio deve receber atendimento e acompanhamento pedagógico 

especializado. Pois, segundo Taam (2004), a criança hospitalizada é 

portadora temporária de uma deficiência e a intermediação do pedagogo 

pode minimizar o sofrimento próprio da enfermidade. Assim, o cuidado 

educacional pode contribuir para o bem-estar físico, intelectual e 

emocional da criança, como um cidadão, possuidor de direitos igualmente 

as demais pessoas. O pedagogo pode encontrar no ambiente hospitalar, 

outro espaço de desenvolvimento profissional.  

Entendemos que o desenvolvimento profissional do pedagogo no 

cuidado a criança no hospital ou em domicílio, promoverá a continuidade 

do processo educativo, contribuindo com a recuperação da saúde. No 

entanto, verificamos que na nossa realidade, são poucas as iniciativas 

educativas no contexto hospitalar, as políticas públicas que oficializam esse 

acompanhamento são restritas, e não existem cursos específicos de 

formação para esta atuação pedagógica. Para Libâneo (2005), as práticas 

educativas não se limitam à escola ou à família. Elas acontecem em todos 

os contextos da existência individual e social humana, seja de caráter 

institucionalizado ou não, sob várias circunstâncias pedagógicas.  

A pesquisa realizada sobre formação inicial e desenvolvimento 

profissional de Nascimento (2015), nos levam a compreender que o 

desenvolvimento profissional depende do crescimento pessoal, que é 

reconhecido através da efetivação da formação e do acompanhamento da 

experiência no cotidiano escolar. A formação para o ensino segue uma 

nova direção, centrada na aprendizagem de competências profissionais, 
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tanto do professor como do estudante em formação. Conforme Ramalho, 

Nuñez e Gauthier (2004, p. 69), “O desenvolvimento profissional é 

favorecido quando os professores têm oportunidade de refletir, pesquisar 

de forma crítica com seus pares, sobre as práticas educativas.” 

Assim, acreditamos que ainda há muito o que se investigar sobre o 

desenvolvimento profissional do pedagogo no contexto hospitalar, pois, 

esta intervenção possibilitará a efetivação de práticas educativas que 

contribuem para o processo de humanização permeado por dores, em que 

as ações curativas convencionais da doença, não bastam para dar a criança 

qualidade de vida, os projetos de acompanhamento e humanização 

promovem um ambiente que favorece as relações entre a criança e a equipe 

multiprofissional de saúde, assegurando os seus direitos de cidadão nas 

dimensões físicas, intelectuais e afetivas. 

Do exposto podemos compreender a educação como direito social, 

visando à formação integral do cidadão com capacidade de exercer sua 

cidadania, para tanto, a formação inicial e continuada do professor deve 

contextualizar os múltiplos espaços, contextos, tempos e práxis educativas. 

Deste modo, o atendimento pedagógico hospitalar é um direito que 

necessita ser efetivado na dinâmica dos contextos não escolares.  

Na literatura desta área podemos encontrar as terminologias 

Pedagogia Hospitalar, Escolarização Hospitalar e Classe Hospitalar, sendo 

discutidas pelos intelectuais de modos distintos, pois cada dimensão 

apresenta suas especificidades. Mas, possui em comum a perspectiva de 

desenvolverem ações educativas em hospitais, com crianças/clientes em 

idade escolar que, mesmo hospitalizados, possam ter o direito a educação. 

Neste trabalho, utilizaremos com mais intensidade a nomenclatura 

Pedagogia Hospitalar por compreender sua abrangência e podendo atender 

explicar com mais precisão esta discussão.  
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Base legal e importância do desenvolvimento profissional do pedagogo 

no cuidado da criança no hospital e ou domicílio   

 

A Classe Hospitalar tem como objetivo beneficiar os clientes na 

satisfação em participar das atividades educativas lúdicas, em vista do 

desenvolvimento intelectual, melhoraria da qualidade de vida e na 

diminuição do tempo de hospitalização. A Constituição Federal Brasileira 

1988, traz em seu Art. 205 a garantia desse direito, afirmando que “[...] A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho [...]” (BRASIL, 1988, p. 95).  

Sendo indispensável conhecer na Pedagogia Hospitalar, as formas 

de educação, os profissionais, estudantes e familiares, pois, são muitas as 

dificuldades para se trabalhar no contexto hospitalar, fatores decorrentes de 

ordem social, econômica e emocional. A própria Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 

n. 9394 (BRASIL, 1996) as demais Leis, Decretos e Pareceres que 

garantem a educação em suas mais diversas modalidades, níveis e 

contextos, consolidam-se através dos direitos fundamentais do cidadão, 

pois, sem essas garantias não teria avançado a educação em ambientes não 

escolares, para pessoas impossibilitadas  de frequentar a escolar 

convencional e a sociedade não teria esse serviço para os cidadãos que 

estão fisicamente e psicologicamente debilitados. A LDBEN n. 9394/96 no 

seu Art. 64, delimita que a: 

 

A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 

nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, 

nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL, 1996, p. 20).  
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Deste modo, entendemos a Pedagogia Hospitalar como um campo 

de conhecimento que vai além das perspectivas escolares. O 

desenvolvimento profissional do pedagogo pode ocorrer nos contextos 

escolares e não escolares. Estas possibilidades de atuação do pedagogo, é 

baseada na complexidade da sociedade do século XXI e do 

reconhecimento da necessidade de novos conhecimentos pedagógicos para 

os abrangentes contextos educacionais.  

É fato que o profissional formado em Pedagogia deve ser capaz de 

ampliar as perspectivas e compreender a sociedade com suas 

transformações sociais, econômicas, tecnológicas e científicas que serão 

transformados em saberes escolares e não escolares. A Pedagogia para 

Libâneo (2005), é uma ciência que pesquisa a natureza, os propósitos e os 

processos que possibilitam as práticas educativas, tendo como pressuposto 

garantir a realização desses processos nos contextos em que essas práticas 

educativas ocorrem, seguindo os princípios de um campo de conhecimento 

que contém objeto, problemáticas e métodos próprios de investigação, 

representando-se como ciência da educação.  

O profissional pedagogo pode desenvolver atividades educativas 

nos diversos contextos educativos, nas organizações escolares e não 

escolares na busca pela construção de saberes. Possui como objetivos 

maior a formação humana delimitada de acordo com a sociedade que se 

pretende formar. Para D. Volpi, J. Volpi e Rausch (2007) o pedagogo 

assume papel importante nessa intervenção educativa nos sistemas macro, 

intermediário ou micro de ensino (administradores, supervisores, gestores, 

planejadores, pesquisadores etc.); nas escolas como: professores, 

coordenadores pedagógicos, gestores, formadores etc. e; nos âmbitos 

educativos não escolares (consultores, técnicos, orientadores que estão em 

atividades pedagógicas empresariais, órgãos públicos, movimentos sociais, 

formação profissional, etc.). Nesta perspectiva questionamos, como deve 

ser o desenvolvimento profissional do pedagogo no cuidado da criança 

doente em hospitais ou em recuperação em domicílio?   
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A resposta para esta pergunta, encontramos na base legal e na 

própria literatura da área, pois, segundo Rodrigues (2012) e Loss (2014) 

são grandes as possibilidades de atuação do pedagogo em outras áreas e 

especialmente na Classe Hospitalar, visto que o pedagogo assume as 

mudanças da sociedade, estabelecendo uma relação com a educação e as 

intervenções humanas, diversificando a construção de novos saberes. 

Observamos o hospital como uma das formas de atuação profissional do 

pedagogo. Ressaltamos assim, a importância da prática pedagógica nas 

Classes Hospitalares com crianças, legitimado pela base legal.   

O desenvolvimento profissional do pedagogo pode ser também 

respaldado conforme o documento do Ministério da Educação e Cultura – 

MEC (BRASIL, 2002) através da Classe Hospitalar e do atendimento 

pedagógico domiciliar: estratégias e orientações, do professor:   

 

[...] deverá ter a formação preferencialmente em Educação Especial ou 

em cursos de Pedagogia ou licenciatura, ter noções sobre as doenças 

psicossociais vivenciadas pelos educandos e as características delas 

decorrentes, sejam do ponto de vista clínico, sejam do ponto de vista 

afetivo. Compete ao professor adequar e adaptar o ambiente, as 

atividades e os materiais, planejar o dia-a-dia da turma, registar e avaliar 

o trabalho pedagógico desenvolvido (BRASIL, 2002, p.22). 

 

Assim, o profissional formado em Pedagogia pode ser professor da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, de pessoas com necessidades 

educacionais especiais e alfabetização de adultos. Na escola, além da 

atividade de docência, poderá ser coordenador pedagógico, supervisor e 

orientador pedagógico, etc. O pedagogo é o profissional que ajuda a 

elaborar as políticas educacionais dentro de um contexto social, político e 

cultural estabelecido. 

Deste modo, os contextos escolares e não escolares exigem 

profissionais criativos e reflexivos, com capacidade para resolver 

problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e está preparado para as 

flexibilizações da atualidade. O profissional pedagogo corrobora não só 
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nos processos de formação da criança, como também na avaliação que 

permita diagnosticar as necessidades em função dos contextos e dos meios 

que garantirão mais o sucesso da equipe. 

Encontramos respaldo para a atuação profissional do pedagogo em 

contextos não escolares também nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, Resolução 

CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, Art. 4º e 5º: 

 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 

na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e 

apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto 

a: I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária; II - compreender, cuidar e educar 

crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para o seu 

desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 

intelectual, social; III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens 

de crianças do Ensino Fundamental, assim como daqueles que não 
tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; IV - trabalhar, 

em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de 

sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos 

níveis e modalidades do processo educativo [...] (BRASIL, 200, p. 02). 

 

Na referida Lei o desenvolvimento profissional do pedagogo não 

poderá acontecer somente no ambiente escolar, mas em contextos não 

escolares como: empresas, presídios, sindicatos, editoras, hospitais dentre 

outros. Pois, na atualidade a escola já não é a única dimensão de formação 

e informação como já foi no passado. A perspectiva de desenvolvimento 

profissional se ampliou, ultrapassando os limites das instituições escolares 

formais, passando a incluir as instituições não-escolares e os movimentos 

sociais organizados.  

O desenvolvimento profissional do pedagogo no hospital pode 

auxiliar no desempenho das atividades educativas estruturadas pelo 



 

 

292 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

currículo escolar. Acompanhando o processo de ensino e aprendizagem do 

estudante hospitalizado, ou em cuidado domiciliar, desenvolvendo 

alternativas metodológicas com objetivo de reduzir a evasão escolar e a 

democratização do acesso à educação. Pois, de acordo com Libâneo (2005) 

a Pedagogia é entendida como uma das ciências que estudam a educação 

como uma prática e um fenômeno complexo e multidimensional. Assim, a 

Pedagogia deve formar o pedagogo, como um profissional qualificado para 

desenvolver seu trabalho em contexto escolar e não escolar, decorrentes 

das novas realidades, transformações sociais, presença das TICs e 

mudança do perfil profissional. 

A Pedagogia enquanto ciência da educação deve formar o 

pedagogo para intermediar os processos educativos como mediador dos 

conhecimentos acumulados pela humanidade. Visualizando as mudanças 

estruturais e funcionais da sociedade e das pessoas envolvidas no processo, 

articulando os conhecimentos e a implementação da educação. A 

Pedagogia Hospitalar como processo pedagógico é mais um espaço de 

atuação do pedagogo, na sociedade contemporânea. Para Loss (2014) para 

trabalhar na Pedagogia Hospitalar o pedagogo deve estar preparado 

profissionalmente e psicologicamente, pois dependendo da enfermidade o 

sujeito poderá obter melhoras, ou vir a óbito. O pedagogo auxilia o sujeito 

a trabalhar seus medos e angústias por meio de intervenções pedagógicas 

voltadas à humanização e a consolidação das relações sociais e escolares.  

Destacamos ainda, que o pedagogo deve ser um profissional que 

identifica as necessidades do processo de ensino e aprendizagem, idealiza 

metodologias adequadas para cada realidade e formula as ações voltadas 

para o grupo e ou indivíduo.  O pedagogo que trabalha em hospital deve 

ser capaz de indicar os problemas que causam dificuldades no processo de 

aprendizagem da criança. Deve ainda, planejar estratégias para superação 

dos problemas, atuando assim, com competência no cuidado a saúde e aos 

estudos da criança. 

 A ação da Pedagogia Hospitalar deve estar agregada a presença de 

um pedagogo para conduzir à escolarização das crianças internadas, 
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visando contribuir para a diminuição do fracasso escolar, índices de evasão 

e repetência frequente neste contexto. A Pedagogia Hospitalar é um espaço 

em que o pedagogo interage com a equipe hospitalar e escolar, favorecendo 

na recuperação da saúde e do desenvolvimento intelectual da criança, pois: 

 
A Pedagogia Hospitalar é um campo que precisa ser ocupado pelos 

pedagogos e um desafio aos cursos de formação do pedagogo, pois, não 

é uma disciplina obrigatória do currículo de Pedagogia; no nosso caso, é 

uma disciplina optativa, por isso, mesmo entre pedagogos, não há 

clareza das especificidades nesses espaços. A disciplina, com todo o 

aporte teórico e a experiência prática de uma intervenção na clínica de 

repouso, possibilitou-nos compreender a urgência e o desafio de ocupar 

esses espaços, já determinados em lei, mas que estão longe de ter um 

reconhecimento e efetivação na sociedade (LOSS, 2014, p. 100). 

 

Nesta perspectiva, a Pedagogia Hospitalar deve ser desenvolvida 

por um profissional bem formado que saiba trabalhar com crianças e 

adolescentes com limitações de saúde e impossibilitados de se locomover 

até uma escola regular. Visto que a pessoa não deixa de aprender pela falta 

de condições de frequentar uma sala de aula. Assim, as aulas acontecerão 

nas dependências dos hospitais como direito a educação das crianças e 

adolescentes. Deste modo, o curso de Pedagogia deve oferecer disciplinas e 

bases teórico-práticas que abordam o atendimento e acompanhamento de 

pessoas doentes em hospitais e em domicílio.  

Para tanto, o desenvolvimento profissional do pedagogo deve 

possuir características próprias nos hospitais e não semelhante ao que 

acontece na escola regular, deve valorizar o lúdico e não somente o 

conteúdo curricular. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia Parecer CNE/CP n. 5/2005, oferecerá uma formação 

para o: 

 
[...] exercício integrado e indissociável da docência, da gestão dos 

processos educativos escolares e não-escolares, da produção e difusão do 

conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. Sendo a 
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docência a base da formação oferecida, os seus egressos recebem o grau 

de Licenciados(as) em Pedagogia, com o qual fazem jus a atuar como 

docentes na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
e em disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na modalidade 

Normal e de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e 

em outras em que disciplinas pedagógicas estejam previstas, no 

planejamento, execução e avaliação de programas e projetos 

pedagógicos em sistemas e unidades de ensino, e em ambientes não-

escolares [...]. (BRASIL, 2005, p. 9-10). 

 

Deste modo, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia Parecer CNE/CP n. 5/2005, o pedagogo deve 

ser um profissional que entenda o fenômeno educativo como processo 

histórico diversificado, respondendo aos desafios da sociedade brasileira, 

atuando de forma crítica e ética, articulando conhecimentos e habilidades, 

agindo como um líder, pesquisador e gestor da dimensão pedagógica, 

envolvendo as crianças em processos de aprendizagens mais 

contextualizados e dinâmicos.   

O desenvolvimento profissional do pedagogo não deve se limitar 

apenas às escolas, mas se ampliar às práticas e espaços educativos de uma 

sociedade mais ampla, possibilitando a ação educacional com objetivos 

educativos e formativos críticos. O pedagogo é o profissional que estuda o 

fenômeno educativo, sendo articulador e criador de novas práticas sociais e 

culturais. A Pedagogia é a ciência que estabelece uma relação direta com a 

educação diversificando e ampliando os novos conhecimentos. Assim, 

poderá tornar a vida de crianças hospitalizadas mais interessantes ao 

possibilitar uma aprendizagem mais significativa.  

 

Pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa  

 

Neste estudo seguimos a abordagem de pesquisa qualitativa, 

baseada nos princípios bibliográficos e documentais, apoiando na literatura 

especializada da área, tanto nas produções nacionais, quanto nas 

internacionais e na base legal. Esta pesquisa possibilitou diferentes 
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finalidades e favoreceu a delimitação do objeto de estudo, redefinindo 

concepções e reconstruindo as propostas de pesquisa. Segundo Gil (1999), 

a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é permitir ao investigador o 

alcance de variados e amplos fenômenos.  

A validade, na pesquisa qualitativa, está relacionada com a 

responsabilidade no tratamento das informações obtidas e nas decisões do 

pesquisador, envolvendo intensa preocupação ética. Podemos verificar a 

qualidade de uma pesquisa qualitativa por sua transparência, sua coerência 

e sua comunicabilidade, as quais construiriam a justificativa das 

interpretações. Assim, o leitor da pesquisa é capaz de identificar, os 

processos que foram utilizados na coleta e na análise dos dados; pois, 

entendemos que os construtos teóricos estão ajustados e em conformidade 

com a análise desenvolvida, deste modo entendemos que a pesquisa faz 

sentido para os leitores, o pesquisador e os pesquisados. 

A pesquisa bibliográfica em artigos, livros, entre outros, como 

objeto de investigação. A pesquisa documental ultrapassa a concepção de 

textos escritos e/ou impressos. O documento como perspectiva de pesquisa 

pode ser escrito e não escrito, tais como: filmes, vídeos, slides, fotografias 

ou pôsteres. Os documentos utilizados como fontes de informações e 

indicações que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e 

servir de prova para outras, de acordo com o interesse do pesquisador 

(FIGUEIREDO, 2007).  

Evidenciamos que existe diferenças entre pesquisa documental e 

bibliográfica. Para Oliveira (2007) a pesquisa bibliográfica é uma 

modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico tais 

como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios, dicionários e artigos 

científicos, ou seja, é um tipo de estudo direto em fontes científicas, sem 

precisar recorrer aos fatos/fenômenos da realidade empírica. A principal 

finalidade da pesquisa bibliográfica é proporcionar aos pesquisadores o 

contato direto com o assunto estudado.  
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Os dados bibliográficos e documentais recolhidos foram analisados 

segundo análise de conteúdo, baseados na concepção de Bardin (2011), 

que consistiu na leitura detalhada de todo o material transcrito, na 

identificação de palavras que tinham sentido para a pesquisa, assim como 

na classificação em categorias ou temas com semelhanças quanto ao 

critério sintático ou semântico. Na análise de conteúdo, tivemos o 

compromisso de estar associando os dados com os documentos oficiais e a 

leitura bibliográfica especializada da área em estudo.  

Os resultados alcançados com o emprego dessas abordagens de 

pesquisa apontam maior fidedignidade e validação da pesquisa. A pesquisa 

bibliográfica e documental pode aproximar o pesquisador de uma verdade 

temporal. Entendemos que a Pedagogia Hospitalar é favorável à utilização 

de metodologias de pesquisa que adotem enfoques bibliográfico e 

documental, pois é um cenário institucional complexo que exige novos 

estudos.  

 

Concepções sobre desenvolvimento profissional do pedagogo no cuidado 

da criança no contexto hospitalar e ou domiciliar  

 

A Pedagogia Hospitalar pode reduzir a evasão e o fracasso escolar, 

pois, este atendimento educativo hospitalar tem como objetivos reintegrar 

a criança a sua escola de origem ou promover a matrícula após a 

recuperação. A Classe Hospitalar é uma modalidade de Educação Especial 

e Educação Inclusiva, por trabalhar com as necessidades educativas 

especiais dos sujeitos que estudam, buscando promover a aprendizagem e 

o desenvolvimento. Estas atividades educativas vêm ganhando espaços no 

Brasil. Para Leite, Prado e Peres (2010) muitos hospitais têm evidenciado 

em suas práticas que a pessoa humana deve ser atendida em todas as suas 

necessidades sociais, físicas e psíquicas, baseado na visão humanizada de 

saúde. 
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As crianças hospitalizadas devem ser bem cuidadas, devido aos 

efeitos que o processo de hospitalização ocasiona no seu desenvolvimento 

comprometendo sua qualidade de vida, pois, o hospital é um ambiente 

indesejado. Mesmo a doença afastando a criança de seus interesses e 

desejos escolares, a mesma possui direitos à cidadania, e o 

acompanhamento pedagógico educacional integrado ao currículo escolar é 

um desses direitos.  

A criança que está no estado de hospitalização merece atenção 

especial as suas necessidades psíquicas e cognitivas. A Classe Hospitalar 

funciona nos hospitais, no entanto, às vezes falta a equipe multidisciplinar 

e a intermediação com as secretarias estaduais e municipais de educação, 

dificultando a implementação do projeto. De acordo com Rodrigues 

(2012), as ações nos hospitais, sejam na brinquedoteca, biblioteca ou em 

salas especiais, devem atender as especificidades de orientações 

pedagógicas que favoreçam o processo de ensino e aprendizagens em 

diferentes níveis, desenvolvimento social e intelectual.  

Destacamos a importância da intervenção pedagógica da 

Pedagogia Hospitalar pois, pode favorecer na superação dos problemas e 

maneira de viver da criança. O pedagogo será o profissional que 

acompanhará a criança para que possa ser tratada da doença, sem esquecer 

a educação como princípio social. Estas ações educativas fazem com que 

as crianças mantenham vínculos que garantam o reconhecimento de sua 

identidade educativa e pessoal.  

A Pedagogia Hospitalar é uma perspectiva de trabalho para o 

pedagogo, uma área promissora dentro do contexto hospitalar, sendo um 

estímulo e uma possibilidade de desenvolvimento profissional. Para Loss 

(2014, p. 89) a Pedagogia Hospitalar é um processo “[...] educativo não 

formal, mas intencional, um novo caminho necessário, que não é e nem 

pode ser igual à educação formal, mas uma educação complementar 

articulada com a escola visando desenvolver potencialidades, nas 

dimensões cognitivas e de humanização[...].” 
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O desenvolvimento do processo educativo no hospital se 

transformar em uma dimensão educacional para a criança internada ou em 

recuperação domiciliar, de modo a desenvolver atividades que a ajudem a 

construir um percurso emocional, social e cognitivo, relacionando-se com 

a família, sociedade e vida no hospital. Para Rodrigues (2012) a 

intervenção pedagógica é uma realidade no contexto hospitalar de algumas 

cidades brasileiras, em que as instituições e universidades preocupam-se 

com o afastamento das crianças da escola, devido ao tempo indeterminado 

de hospitalização.  

A Pedagogia Hospitalar ou Classe Hospitalar deve tornar o 

hospital um ambiente mais humanizado, junto com a equipe hospitalar, a 

família e a escola, trazendo, para a criança mais alegria. Reduzindo os 

efeitos negativos do processo de internação, tornando maiores as chances 

de reintegração da criança ao contexto familiar e escolar. A função do 

pedagogo é de mediador e pesquisador da prática educativa buscando 

melhorar a aprendizagem. Segundo Rodrigues (2012, p. 42) “A classe 

hospitalar foi criada com o objetivo de assegurar às crianças e aos 

adolescentes hospitalizados a continuada dos conteúdos regulares, 

possibilitando um retorno após a alta sem prejuízos à sua formação 

escolar”. 

Neste contexto o pedagogo ao fazer a interação educativa junto a 

criança enferma, busca solucionar problemas, melhorar a aprendizagem, 

recuperar a escolaridade e tornar a realidade hospitalar mais humanizada. 

Para Fonseca (2008) o perfil pedagógico do professor da Classe Hospitalar, 

deve ser adequado à realidade hospitalar na qual atua, evidenciando as 

potencialidades do estudante, motivando a inclusão no ambiente escolar 

hospitalar. Os profissionais desta área precisam conhecer bem a rotina 

hospitalar, entender da medicação que a criança está usando, a doença e o 

funcionamento do corpo humano.  

O profissional que trabalha no hospital deve conhecer a rotina do 

doente, a doença e a quantidade de crianças internadas, através de 

prontuários médicos, enfermeiros ou técnicos de saúde. O pedagogo saberá 
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entenderá o perfil dos estudantes/clientes e terá como adaptar o seu plano 

de trabalho. É necessário flexibilizar os conteúdos do currículo escolar para 

que se adaptem a situação vivida pela criança, que se encontra internada e 

ou recuperação em domicílio. O pedagogo estará exercendo seu papel 

social em contexto não escolar, levando o conhecimento a quem está 

debilitado, aumentando suas expectativas de vida.  

Através desta pesquisa constatamos a escassez de programas 

educativos implantados no contexto hospitalar e poucas as políticas 

públicas que atendem as exigências legais desse atendimento. Os hospitais 

estão ainda se constituindo como campo de atuação para profissionais da 

educação. As publicações sobre o cuidado da criança no hospital ou em 

domicílio, indica a necessidade de mais estudos que possam efetivar mais 

experiências. 

A atuação profissional do pedagogo junto a equipe 

multidimensional da saúde no hospital é importante, pois, podem 

desenvolver atividades para incentivar a criança que está hospitalizada e 

em domicílio de modo harmonioso. Visto que o maior bem de uma pessoa 

é sua saúde, e as ações em detrimento de sua recuperação é de 

fundamental importância. 

Deste modo, o curso de Pedagogia para a formação do pedagogo 

deve considerar em seu currículo a inclusão do atendimento educacional a 

estudantes em contextos hospitalares, pois, algumas crianças ficam doentes 

e precisam de cuidados por tempo internados. Para Nascimento (2015, p. 

24) “O professor deve ser bem formado para que possa desenvolver sua 

profissionalidade, favorecendo a construção das dimensões didática, 

pedagógica, tecnológica e científica, imprescindíveis para uma atuação 

competente, para que o estudante, ao concluir os anos iniciais, possa ter 

construído as competências estruturadas para esse nível de ensino”.  

Podendo acompanhar a aprendizagem e os saberes das crianças no 

ambiente hospitalar.  
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Ressaltamos que Pedagogia Hospitalar aborda um trabalho de 

parceria entre profissionais da educação e saúde, proporcionando a criança 

hospitalizada uma melhor recuperação, voltando-se para o lúdico como 

estratégia pedagógica, que possam facilitar a sua melhor adaptação ao 

ambiente hospitalar. Atendendo o direito e o respeito ao cidadão em 

condições especiais de saúde que estejam hospitalizadas e ou em domicílio, 

dando continuidade aos estudos reduzindo os impactos da internação e da 

evasão e fracasso escolar.  

A Resolução n. 2 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 

2002) e a Resolução n. 41 (BRASIL, 1995) do Conselho Nacional de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), reconhecem 

o direito de crianças e adolescentes hospitalizados e ou domicílio ao 

atendimento educacional. A Política Nacional de Educação Especial, 

propõe uma educação hospitalar que seja realizada através da organização 

de Classes Hospitalares. Assegurando a oferta educacional para crianças e 

adolescentes em situações de risco, como na internação hospitalar. Mas, 

nem sempre as crianças usufruem desse direito, pela quantidade de 

hospitais que fazem valer a Lei no atendimento educacional especializado.  

 Conforme documento do Ministério da Educação e Cultura – 

MEC (BRASIL, 2001), oficializou-se a obrigatoriedade da educação nos 

hospitais no Art. 13°, Resolução n. 2, § 1, especifica que os sistemas de 

ensino, mediante ação integrada com os sistema de saúde,      “[...] devem 

organizar o atendimento educacional especializado a alunos 

impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde 

que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou 

permanência prolongada em domicílio” (BRASIL, 2001). Este documento 

deveria servir de regras para o trabalho do professor dentro das unidades de 

saúde. 

Assim, as crianças doentes e hospitalizadas, devem ser 

consideradas estudantes temporários de educação especial, por estarem 

afastadas da escola, sem vínculo social e acesso a revistas, livros, cinemas e 

internet. Para Ortiz (2005, p. 51) Classe Hospitalar é reconhecida “[...] 
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como uma modalidade de ensino que prevê a assistência educativa a 

crianças internadas em hospitais.” O estudante não pode deixar de estudar 

por estar internado devendo continua o atendimento educativa durante o 

período de internação.   

Entendemos a Classe Hospitalar como a efetivação dos programas 

desenvolvidos em hospitais com o objetivo de promover educação não 

escolar. O objetivo do desenvolvimento profissional do professor é ensinar, 

priorizando a recuperação da saúde em parceria com os profissionais do 

hospital. Visualizando uma educação baseada na ludicidade para o 

desenvolvimento da criança hospitalizada. Para Fontes (2005) o trabalho 

pedagógico em hospitais apresenta diferentes interfaces de atuação que 

tentam compreender, explicar e construir um modelo adequado. O hospital 

é um centro de educação segundo o Ministério da Saúde. Devemos refletir 

de modo intenso sobre a atuação de professores nesse contexto.  

Nos hospitais deve ser efetivado uma educação baseada no lúdico, 

aliada ao ensino contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e clínico 

da criança hospitalizada. Segundo Taam (2004), na escola é mais fácil 

organizar o trabalho educativo, pois no hospital a situação que as crianças 

apresentam é menos favorável, devemos planejar um conjunto de 

atividades, que convergem para determinado objetivo, é preferível à 

atividade isolada, que se encerra em si mesma. Não devemos tratar a 

criança de forma fragmentada, pois não existe a criança que possui 

comportamentos típicos de etapas do desenvolvimento.  

O brinquedo e o brincar favorece no bem-estar da criança, pois, na 

brincadeira a criança poderá lidar melhor com a possibilidade de estar em 

um hospital. Ortiz (2005) entende o lúdico como ferramenta do pedagogo 

no ambiente hospitalar o lúdico possibilita a construção do saber/conhecer 

que ultrapassa as imposições de adoecimento para atingir a expansividade 

da criança, proporcionando a intervenção educacional por meio de 

atividades recreativas sem o rigor da continuidade de uma vida acadêmica, 

mas que estimula atividades cognitivas, motoras e expressão artística.  
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A ludicidade é uma estratégia pedagógica aliada a educação, 

possibilitando condições para que a criança aprenda de forma prazerosa, 

tendo na mediação do pedagogo a interação fundamental para a superação 

dos problemas que a sua condição de doente lhe impõe. Calegari-Falco et 

al. (2010) a ludicidade permite conduzir a criança por outros universos que 

não o da sua doença, podendo experimentar sensações e emoções como 

sorrir, distanciando-se dos aparelhos que aprisionam seu corpo, para 

novamente se sentir criança.  

O desenvolvimento profissional do pedagogo baseado na 

ludicidade deve acompanhar a criança durante a sua vida social e 

hospitalar, favorecendo na manutenção da alegria, criatividade e da 

reflexividade. Pois, a criança hospitalizada continua seu processo de 

desenvolvimento, tornando-se importante ações que permitam superar os 

efeitos negativos da hospitalização. Nesta situação os conteúdos do 

currículo escolar são importantes, apresentando-se com o objetivo de 

promover o desenvolvimento intelectual e humano.  

No período de internação da criança, o trabalho do pedagogo 

torna-se eficaz no seu tratamento e recuperação, fazendo com que a 

criança não se sinta sozinha, abandonada em seu sofrimento e perceba tem 

pessoas nesse contexto para proporcionar-lhe atenção personalizada. Para 

Taam (2004) O professor, por meio da ação pedagógica, pode afetar 

positivamente as emoções da criança e dos adultos que a rodeiam, sendo 

assim obterá resultados mais afetivos do que se centrar sua ação 

exclusivamente na criança. 

O profissional pedagogo assume uma função importante no 

contexto hospitalar, pois, fazendo com que a criança compreenda seu 

estado de saúde, contribuindo para que não se afaste do convívio escolar, 

pois, as atividades pedagógicas realizadas no hospital buscam a integração 

do cotidiano escolar da criança, adaptando a sua condição de 

saúde/doença. Segundo Fontes (2005) se faz necessário garantir maiores e 

melhores condições de acompanhamento pedagógico-educacional à 

clientela infanto-juvenil internado, o professor no ambiente hospitalar, é 
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constituído por diferentes relações, porém nenhuma destas pode ser tão 

constante quanto à da disponibilidade de estar com o outro e para o outro.  

As legislações brasileira tais como: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n. 9394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, Resolução CNE/CP n. 

1, de 15 de maio de 2006; Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015; Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

2001, não dispõe de cursos para atuação no ambiente hospitalar, mas, 

entende o curso de Pedagogia como adequado para formação dos 

profissionais que atuarão na Classe Hospitalar, pois dispõe de requisitos 

para o desenvolvimento do estudante.  

Nos hospitais os profissionais da educação/saúde, 

clientes/estudantes e familiares estão envolvidos em um sistema complexo 

de inter-relações pela recuperação do doente, tornando um período difícil 

em especial para o doente e seus familiares. Para Calegari-Falco et al. 

(2010) existem benefícios comprovados em pesquisas empíricas referentes 

ao trabalho do pedagogo no hospital, a Pedagogia não pode negar-se a 

prestar seus benefícios à criança hospitalizada, a qual não pode ser lesada o 

direito à educação e à saúde.  

No processo de humanização hospitalar é preciso sensibilização da 

equipe de saúde. Os projetos de educação/humanização nos hospitais 

brasileiros estão sendo incorporados de forma gradativa. A implementação 

dos projetos de educação/saúde tem ocorrido, com algumas resistências, 

pois vem rompendo com as concepções tradicionais de profissionais de 

saúde que defendem o distanciamento médico/cliente, percebendo a 

pessoa internada como um ser passivo. As condições de trabalho dos 

profissionais de saúde, a mercantilização dos hospitais e a massificação dos 

atendimentos distanciam as relações sociais nos hospitais.  
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Portanto, a Pedagogia Hospitalar une ensino e saúde. O 

desenvolvimento profissional no contexto hospitalar no atendimento 

especializado a crianças e adolescentes hospitalizados é um desafio que faz 

os profissionais formados em Pedagogia reelaborar novas estratégias 

metodológicas que sejam mais flexíveis a realidade e necessidade de cada 

pessoa atendida. O pedagogo deve organiza o conteúdo de modo 

diferenciado, no próprio hospital, leitos ou em salas especiais, executar as 

atividades de modo adequada, para que a hospitalização não seja mais 

doloroso e acabe prejudicando a saúde e o desenvolvimento intelectual e 

afetivo.  

 

Considerações Finais  

 

Através desta pesquisa foi possível entender que as políticas 

públicas educacionais e formativas direcionadas ao pedagogo no 

atendimento educativo à crianças e adolescentes no contexto hospitalar 

ainda são desconhecidas ou desrespeitadas em muitas realidades 

brasileiras. Assim, a Pedagogia Hospitalar é desenvolvida em poucos 

hospitais do país e onde se efetivada existem falhas no acompanhamento, 

atendimento e no cuidado especializado nesses contextos. Percebemos as 

possibilidades de novas pesquisas e análises sobre os benefícios e eficácias 

da Pedagogia Hospitalar no acompanhamento pedagógico de crianças 

enfermas. O desenvolvimento profissional do pedagogo em hospital deve 

contribuir para o progresso e amadurecimento intelectual e a recuperação 

da saúde do estudante, visando à melhoria das condições de vida dos 

pacientes dentro dos hospitais e ou em domicílios.  

Verificamos que o acompanhamento e o cuidado educativo no 

contexto hospitalar devem ser conduzidos de forma lúdica, com 

metodologias que valorizam apresentações culturais, utilização de 

brinquedos, representações artísticas, desenhos, pinturas, leituras variadas 

dentre outras, atividades estas que são fundamentais para o 
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desenvolvimento intelectual e a recuperação da saúde da criança. O 

profissional pedagogo no hospital, é capaz de diagnosticar e entender os 

problemas que causam dificuldades nos diversos processos de 

aprendizagem da criança, pois, solucionam e direcionam a equipe de 

profissionais na perspectiva de atingirem os objetivos e estratégias da 

educação e saúde.  

Nesse sentido, acrescentamos que uma rotina de brincadeiras, 

jogos, leituras e pinturas com as crianças/adolescentes enfermas, ameniza 

o sofrimento ocasionado pela doença e a falta da escola regular, a 

integração com os familiares e a sociedade. Sendo fundamental o 

desenvolvimento de atividades educativas nos hospitais, principalmente os 

que têm pediatria para que o estudante possa construir novas metas para 

sua vida, buscando a superação da condição de enferma, o desempenho 

educacional e sua função de cidadão. O pedagogo que irá trabalhar na 

equipe de educação, influenciará no tratamento da criança hospitalizada 

ou em recuperação em domicílio, ajudando na ressignificação dos sentidos 

e significado, já que vivem em um mundo de medo, ansiedade e tristeza, 

ocasionado pela doença.  

Constatamos que no desenvolvimento da Pedagogia Hospitalar é 

fundamental a intervenção do pedagogo nas atividades educativas das 

crianças enfermas, intermediando e planejando uma nova perspectiva de 

educação, pois o desejo de aprender é uma perspectiva constante do 

homem. Ressaltamos que a criança não estuda de forma isolada, precisa 

sempre de uma pessoa mais experiente para melhor organizar seu tempo, 

brincadeiras e as atividades educativas. A Pedagogia Hospitalar é uma 

realidade principalmente nos grandes centros urbanos. As demais cidades 

devem incentivar esta atividade educativa, pois, ajuda no processo de 

recuperação e desenvolvimento intelectual e da saúde da criança enferma. 

Portanto, estas considerações e análises não esgotam o tema 

Pedagogia Hospitalar, ao contrário, sentimos necessidade de novos estudos 

acerca da formação, função e do desenvolvimento profissional do 

pedagogo no contexto hospitalar. Verificamos que as crianças portadoras 
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de doenças crônicas em idade escolar, precisam manter os vínculos com a 

escola regular, sendo uma possibilidade a realização das atividades com os 

conteúdos organizados pela escola. O pedagogo precisa de mais este 

espaço profissional e de outras áreas do mercado de trabalho, para exercer 

sua profissão com zelo e compromisso.  
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INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE RISCO 

CARDIOVASCULARES E CUIDADO NUTRICIONAL EM 

ADOLESCENTES 

 
Edelves Plícia Leal Borges da Silva 

Fabiane Araújo Sampaio 

Fernanda Oliveira Gomes 

Josiane da Rocha Silva Ferraz 

Magnólia de Jesus Sousa Magalhães Assunção 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) é uma das principais causas de 

morbimortalidade na sociedade atual, nos últimos trinta anos houve um 

aumento importante nos países em desenvolvimento, e cada vez mais a 

população de adolescentes tem contraído as doenças, com complicações e 

mortes precoces. No Brasil, essas patologias são responsáveis por 29% do 

total de óbitos, incluindo a população em idade juvenil (BRASIL, 2011). 

Segundo Duncan et al. e Ribeiro et al. (2012), o predomínio das 

DCV é decorrente da mudança do estilo de vida da população, 

caracterizada pelo o aumento do consumo de alimentos insalubres (excesso 

de sal, gordura animal, carboidratos simples), tabagismo, álcool e 

sedentarismo, situação que conceitua transição nutricional. 

As causas da DCV também envolvem a presença de outras 

doenças como, obesidade, hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes 

mellitus, dentre outros. É relevante mencionar que os adolescentes são 

grupos etários de riscos, uma vez que estes consomem lanches rápidos, 

fazem refeições nutricionalmente desequilibradas, com preferências de 

alimentos com alta densidade calórica e diminuição dos níveis de atividade 

física (ROCHA, 2010). 
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Sobre este aspecto, a nutrição tem papel fundamental na prevenção 

das DCV, pois uma alimentação equilibrada, associada ao consumo de 

alimentos funcionais e atividades físicas, favorece efeitos benéficos à saúde 

cognitiva de adolescentes (ALMEIDA; SALGADO, 2011). 

Assim, o conhecimento e os cuidados acerca dos fatores de risco 

para doenças crônicas não transmissíveis, pode alertar estudantes, 

educadores e gestores, bem como a população geral, na adoção de planos e 

ações preventivas para proporcionar aos mesmos a possibilidade de 

modificar a comunidade inserida, tendo como meta a redução ou 

eliminação da morbimortalidade cardiovascular em adolescentes 

(MARTINS et al., 2010).  

Impulsionado pelo número crescente de adolescentes com 

problemas cardiovasculares, devido ao aumento de fatores de riscos como, 

obesidade, sedentarismo e maus hábitos alimentares, e entendendo o 

cuidado nutricional como uma prática integral moldada ao público que se 

atende, esse estudo teve como objetivo avaliar os fatores de risco 

cardiovascular em estudantes de uma Instituição de Ensino Federal. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa transversal 

descritiva realizado em 64 estudantes de ambos os sexos, com idade entre 

13 e 19 anos, matriculados no ensino médio e/ou técnico no Instituto 

Federal do Maranhão-IFMA. 

A seleção dos participantes do estudo realizou-se por meio de 

entrevistas, em sala disponibilizada pela direção da instituição. Neste 

momento foi aplicada uma ficha de cadastro para obtenção de informações 

pessoais, história clínica e estilo de vida. Os voluntários que apresentaram 

os critérios de inclusão foram questionados se desejavam participar da 

pesquisa, após receberem informações detalhadas sobre a natureza da 
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investigação, como os objetivos do estudo e benefícios aos participantes. 

Os pais dos menores estudantes <18 anos aceitaram participar da pesquisa 

e, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, com essa 

autorização os filhos de idades <18 anos, assinaram o termo de 

assentimento para pesquisa, após assinatura foram entregues formulários 

para obtenção dos registros alimentares e no dia da entrega dos registros 

foram coletadas as medidas antropométricas (peso, altura, circunferência 

do pescoço), dobras cutâneas e pressão arterial.  

Foram excluídos da pesquisa aqueles que não se enquadravam 

dentro da faixa etária estabelecida, não se encontravam em sala de aula no 

dia da coleta e os que não assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (os menores de 18 anos, pelos pais ou responsável ou 

pelos próprios adolescentes maiores de 18 anos) e de participação da 

pessoa como sujeito. Os alunos elegidos, bem como seus pais, foram 

informados sobre o projeto, e convidados a participar mediante assinatura 

de termo de consentimento pelos mesmos. Foi realizado um contato prévio 

com o diretor da referida instituição, para explicar os objetivos da pesquisa 

e a metodologia empregada para a coleta de dados. 

Na perspectiva de obtenção de informações que permitiram um 

aprofundamento da discussão acerca da situação nutricional fez-se 

necessário a determinação de parâmetros antropométricos para identificar 

o estado nutricional dos estudantes pesquisados. 

 

- Peso (kg) e Estatura (cm) 

 

O peso corporal foi determinado por meio de uma balança digital 

Filizola® com capacidade máxima de 150 kg, graduada em 100 g, os 

participantes ficaram descalços e usando roupas leves. A determinação da 

estatura foi obtida com fita métrica não extensível, graduada em 

centímetros afixada em uma parede a 50cm do chão, os participantes 

estavam descalços e sem adereços, com os pés unidos, em posição ereta, 

olhando para frente. O peso e a estatura foram aferidos três vezes para 
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cada participante, para que fosse obtida a média dessas medidas, o peso foi 

medido em quilogramas e a estatura em centímetros (NOLASCO, 1995). 

 

- Índice de Massa Corpórea (IMC)  

 

O “índice de Quetelet” ou índice de massa corpórea (IMC) foi 

calculado a partir do peso do indivíduo (kg) dividido pela sua estatura (m) 

elevada ao quadrado (WHO, 2004). 

 

 

 

A classificação do estado nutricional dos participantes do estudo 

pelo indicador IMC/I segundo a recomendação de z-escore e percentis 

demonstrados nas curvas de crescimento da Organização Mundial de 

Saúde apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 01: Indicador IMC por idade para adolescentes de 10 a 19 anos. 

Valores Críticos Estado Nutricional 

< percentil 0,1 < escore Z -3 Magreza Acentuada 

>percentil   0,1 e 
< percentil 3 

> escore Z -3 e < escore 
Z -2 

Magreza 

>percentil 3 e 
<percentil 97 

>escore Z 2 e 
< escore Z +1 

Eutrofia 

>percentil 85 e 
<percentil 97 

>escore Z +1 e 
< escore Z + 2 

Sobre Peso 

>percentil 97 e 
<percentil 99,9 

>escore Z 2+ e 
< escore Z + 3 

Obesidade 

>percentil 99,9 > escore Z + 3 Obesidade grave 
 Fonte: Ministério da Saúde, 2007. 

IMC (kg/m²) = Peso atual (kg) 

                       Estatura (m) ² 
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Determinação de Fatores de Risco Cardiovascular 

 

 

- Dobra Cutânea e Índice de Adiposidade Corporal 

 

As medidas das dobras cutâneas tricipital e subescapular 

representam uma estimativa da quantidade de tecido adiposo corporal, a 

prega tricipital é obtida no ponto médio do braço, respectivamente sobre os 

músculos tríceps e bíceps, a prega subescapular é medida abaixo da 

extremidade inferior da escápula, em um ângulo escapular de 450 à 

vertical, com o braço em extensão. Ao mesmo tempo a soma dos valores 

dessas pregas cutâneas, em milímetros (mm), permite fazer uma 

extrapolação da gordura corpórea (NAVARO, 2000). 

O índice de adiposidade corporal (IAC), é um novo método para a 

estimativa de indivíduos. É uma estimativa direta de gordura corporal em 

percentil, para esse cálculo não é necessário o peso corporal do indivíduo; 

ao contrário do IMC, o IAC fornece o percentual de gordura corporal total 

sem correção estatística, ou seja, utilizado para verificar o % de massa 

gorda (THE COOPER INSTITUTE, 2010). 

A fórmula para o cálculo desse índice é:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

315 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

      Quadro 02: Normas para a zona saudável de massa gorda (adaptado 

de The Cooper Institute). 

Sexo Idade 
% Massa Gorda 

Muito leve Saudável Precisa melhorar 

Masculino 

14 < 7,0 7,1 – 21,3 21,4 – 33,1 >33,2 

15 < 6,0 6,6 – 20,1 20,2 – 31,4 >31,5 

16 < 6,4 6,5 – 20,1 20,2 – 31,5 >31,6 

17 < 6,6 6,7 – 20,9 
21, 0 – 

32,9 
>33,0 

Feminino 

14 < 13,9 14,0 – 28,5 28,6 – 36,7 >36,8 

15 <14,5 14,6 – 29,1 29,2 – 37,0 >37,1 

16 <15,2 15,3 – 29,7 29,8 – 37,3 >37,4 

17 <15,8 15,9 – 30,4 30,5 – 37,8 >37,9 

Fonte: AdaptadoThe Cooper Institute, 2010. 

 

            

 - Índice de Conicidade (IC) 

 

O Índice C está baseado no princípio que o corpo humano muda 

do formato de um cilindro para o de um “cone duplo”, com o acúmulo de 

gordura ao redor da cintura (VALDEZ, 1991). Essa medida apresenta 

vantagens, tais como informações da adiposidade geral e central; maior 

comparabilidade entre pessoas com mesmo peso e altura, bem como de 

diferentes biótipos e etnias (VALDEZ et al., 1993).  

Este índice foi calculado a partir dos valores de circunferência da 

cintura, peso corporal e altura dos adolescentes, sendo aspecto importante 

em se tratando desse público, devido às variações corpóreas próprias da 

fase puberal (PEREZ et al., 2000; VELDHUIS et al., 2005). 
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                  Fonte: VALDEZ, 1991. 

  

Tabela 01: Classificação do estado nutricional, segundo o Índice de 

Conicidade (IC). 

Percentis 

Variável Sexo 
 

50 75 >75 

Índice de      

Conicidade 

(IC) 

Mas 
 

0,99 1,25 >1,25 

Fem 0,93 1,18 >1,18 

             Fonte: Adaptado Pitanga e Lessa, 2006. 

 

 

Tabela 02: Pontos de corte estabelecidos para adolescentes, conforme 

risco coronariano. 

Percentil do IC                                          Diagnóstico Nutricional 

< Percentil 50 Muito Baixo 

>Percentil 50 < Percentil 75 Baixo/Moderado 

> Percentil 75 Elevado 

         Fonte: Adaptado Pitanga e Lessa, 2006. 
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 - Circunferência do pescoço 

 

Constantemente diversas técnicas vêm sendo desenvolvidas com o 

intuito de estipular o excesso de gordura corporal, dentre eles se destaca a 

Circunferência do Pescoço (CP).  

 

Tabela 03: Circunferência do Pescoço por idade para adolescentes de 10 

a 19 anos 

IDADE MENINAS MENINOS 

< 10 anos Até 30,5 cm Até 32 cm 

11 – 16 Anos Até 33,4 cm Até 38cm 

>16 anos Até 41 cm Até 41 cm 

*Valores maiores que os de referência, risco de doenças cardiovasculares. 

Fonte: Adaptado YOSHIDA, 2012. 

 

 

- Avaliação da Pressão Arterial 

 

 A realização dessa medida aconteceu através do 

esfigmonanômetro, aparelho adequado para ouvir os batimentos da pulsão 

da artéria e verificar o valor amostrado, em seguida foram classificados os 

adolescentes de 10 a 17 anos pelos percentis, enquanto que os maiores de 

18 anos tiveram os critérios estabelecidos pela fase adulta. 

- Avaliação do Consumo Alimentar 

 

Para a avaliação do consumo alimentar foi utilizado um inquérito 

alimentar realizado de acordo com a técnica de registro alimentar de 3 

dias, compreendendo dois dias durante a semana e um dia no final de 

semana (sábado ou domingo). No momento da entrega dos formulários 

aos participantes da pesquisa foi dada orientação quanto à forma correta de 
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anotar os alimentos, como discriminar os tipos de refeições, preparações, 

porcionamento, medidas caseiras, quantidades e horários em que as 

mesmas serão consumidas. 

A quantidade de energia, macro nutrientes e micronutrientes foram 

calculados pelo software ”Nutwin”, versão 1.5 do Departamento de 

Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo (ANÇÃO, 

2002). Os alimentos não encontrados no programa foram incluídos, 

tomando por base a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. 

 

- Análise Estatística dos Dados 

 

Os dados ficaram organizados em planilhas do Excel®, para 

realização de análise descritiva das variáveis observadas nos grupos 

estudados. Posteriormente, os dados foram exportados para o programa 

SPSS (for Windows® versão 22.0) para análise estatística dos resultados.  

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para verificar a 

normalidade dos dados, e a frequência das variáveis contínuas ficou 

apresentada em Média ± Desvio Padrão. Consistiu em aplicar o teste “t” 

de Student para verificar diferenças entre os grupos estudados. Para 

identificar a existência de associações entre as variáveis testadas foi 

aplicado o coeficiente de correlação linear de Pearson. A diferença ficou 

estatisticamente significante quando o valor de p<0,05 adotou-se um 

intervalo de confiança de 95%.  

 

 - Aspectos Legais 

 

O projeto foi submetido à plataforma Brasil para análise e parecer, 

com o número do CAAE 49733415.1.0000.5685conforme prevê a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Os 

participantes> de 18 anos assinaram um termo de consentimento livre 
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esclarecido, e os <18 anos assinaram um termo de assentimento, segundo a 

autorização dada pelos pais ou responsáveis e descritivo da pesquisa 

realizada, elaborado de acordo com a “Declaração de Helsinque III”, 

capítulo 50, parágrafos 50.20/27.  

 

Resultados e Discussões 

 

A amostra foi composta por 64 adolescentes, na qual a distribuição 

da faixa etária variou entre 13 e 19 anos, onde 73,4% foram do sexo 

feminino e 26,5% do sexo masculino.  

Pode-se verificar 88,23% e 87,23% dos adolescentes do sexo 

masculino e feminino, respectivamente, apresentaram eutrofia, segundo o 

indicador IMC/I. Corroborando com os resultados encontrados por 

Martins (2013) que também diagnosticou 68% de adequação no estado 

nutricional desse grupo etário. 

 O diagnóstico do estado nutricional dos adolescentes pode ser 

ratificado pelos valores encontrados na composição corporal (tabela 04), 

uma vez que o % de massa gorda revelou 21,50% e 19,10% para as 

meninas e meninos, respectivamente, demonstrando eutrofia quanto ao 

percentual de massa gorda. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Carvalho et al. (2011) que identificaram nos adolescentes 20,7% e 23,4% de 

adequação na distribuição de gordura do sexo masculino e feminino, 

respectivamente. 
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Tabela 04: Valores médios encontrados da composição corporal dos 

estudantes avaliados. Caxias-MA. Brasil, 2016. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. *Valores com diferença significativa (p < 0,05), 

Teste t de Student. Valores de referência: Classificação segundo The Cooper Institute, 

(2010).  

 

Além destes, a determinação das dobras cutâneas tricipital e 

subescapular também foram utilizados para avaliar a distribuição corporal 

dos estudantes avaliados, as quais se apresentaram dentro da normalidade. 

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Montenegro 

(2010) que também encontraram valores adequados para essas dobras 

cutâneas em adolescentes de ambos os sexos. Enquanto que Duquia et al. 

(2008) verificaram em adolescentes do sexo masculino e feminino, valores 

elevados para as duas dobras. 

Outro fator que também influencia o estado nutricional de 

adolescentes é o consumo alimentar, que por sua vez revelou adequação 

em relação aos macronutrientes, o que pode ter contribuído para o 

diagnóstico de eutrofia nos participantes. Embora o consumo de 

macronutrientes esteja dentro dos limites máximos recomendados é 

importante manter os cuidados e verificar a tendência para os desvios 

apresentados no sentido de prevenir agravos nutricionais, visto que a 

maioria dos participantes consumiram fontes de macronutrientes de baixo 

valor nutritivo. 

 

 

 

Parâmetros 
Masculino (n-=17) 

Média + DP 

Feminino (n=47) 

Média + DP 

Estado 

Nutricional 
Valor de p 

 

% Massa Gorda 

 

19,10 + 3,91 

 

21,50 + 4,07 

 

Saudável 

 

0,039* 
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Tabela 05: Valores médios encontrados do consumo alimentar em 

estudantes avaliados. Caxias-MA. Brasil, 2016. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. *Não houve diferença significativa (p< 

0,05). Teste t de Student.Valores de referência: Kcal- (2000kcal/dia); 

Proteína- (10-35%); Carboidrato (45-65%); Lipídio (25-35%); Fibras (20-30g); 

Colesterol Total (<150mg); Sódio (1,500mg). DRI-Dietary reference intakes 
(1991). 

 

No caso específico de carboidratos é comum que sejam 

consumidos em excesso por adolescentes, como observado por Sales et al. 

(2010) que verificaram altos níveis de açúcares na dieta, caracterizando um 

padrão alimentar inadequado e de risco à saúde de adolescentes. 

Entretanto, quando esses nutrientes são oferecidos em quantidades 

adequadas durante o crescimento são capazes de participar efetivamente 

no desenvolvimento da puberdade (PINHO et al., 2014). 

Diferente do consumo de fibras, sódio e colesterol que houve baixa 

e elevada ingestão, respectivamente. O consumo insuficiente de fibra 

alimentar em ambos os sexos pode contribuir para a promoção de excesso 

de peso desses adolescentes na vida adulta. Fato este decorrente das 

Nutrientes 
Masculino (n=17) 

Média + DP 

Feminino (n=47) 

Média + DP 

Valor 

de p 

Energia (kcal)  1948,80 + 710, 28 1835, 56 + 755,67 
 

0,594 

Proteína (%) 24,92 + 8,37 24,48 + 12,42 0,894 

Carboidrato (%) 48,86 + 13,22 
 

47,80 + 9,28 
 

0,722 

Lipídio (%) 25, 52 + 6,58 
 

27,56 + 5,94 
 

0,246 

Fibras (g) 7,09 + 3,84 9,60 + 8,62 
 

0,254 

Colesterol Total 
(mg) 

238,04 + 177,73 209,15 + 167,81 0,553 

Sódio (mg) 1613,49 + 852,17 2083,44 + 1893,03 0,329 



 

 

322 

CCUUIIDDAADDOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  NNAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  IINNTTEEGGRRAALL::    

iinntteerrffaacceess  ccoomm  oo  ccaammppoo  --ssóócciioojjuurrííddiiccoo--eedduuccaacciioonnaall  

preferências alimentares dos adolescentes que tendem a ingestão reduzida 

de frutas, hortaliças, cereais integrais e consumo excessivo de gorduras e 

doces, com escolhas por alimentos ricos em carboidratos refinados e pobre 

em fibra (TORAL et al., 2007). 

Os estudos de Neutzlinget al. (2007) e Melo et al. (2010) também 

verificaram baixa ingestão de fibras em adolescentes de ambos os sexos. 

Para Sarno (2010), estima-se que a maior parte de sódio e colesterol 

consumidos pelos adolescentes provém de alimentos processados e com 

alta densidade calórica. 

O resultado do tipo de gordura consumida pelos adolescentes 

apresentou-se da seguinte forma: ácidos graxos saturados que segundo o 

Ministério da Saúde (2008) o consumo deve ser <7%, 5% do sexo 

masculino e 8% do sexo feminino consumiam menos que 7% de gorduras 

saturadas; ácidos graxos monoinsaturados, 7% e 10% dos adolescentes 

masculinos e femininos, respectivamente, consumiam o recomendado que 

é <20%; e ácidos graxos poli-insaturados, 4% do sexo masculino e 11% do 

sexo feminino consumiam <10%. 

 É relevante destacar que apesar da ingestão elevada de gordura 

monoinsaturada, grande parte dos adolescentes consomem ácidos graxos 

saturados acima do recomendado com 11% e 33% para o sexo masculino e 

feminino, respectivamente, e o que pode favorecer o desenvolvimento de 

doenças coronarianas. 

Faghihniaet al. (2011) afirma que a gordura saturada, é a principal 

causa alimentar da elevação de colesterol plasmático, induzindo o acúmulo 

de placas de gordura nas artérias, resultando em aterosclerose. Vale 

destacar que os pesquisadores Goodwinet al. (2006) também verificaram 

em seu estudo que grande parte dos adolescentes consomem mais gordura 

saturada do que o recomendado com 13,8% e 12,5% para o sexo masculino 

e feminino, respectivamente, enquanto que a ingestão de ácidos graxos 

monoinsaturadas e polinsaturados estiveram abaixo dos valores de 

referência. 
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Com relação aos indicadores de risco cardiovascular, os mesmos 

apresentaram-se dentro das recomendações, onde o índice de conicidade 

foi representado por 1,14 e 1,11 para as meninas e meninos, corroborando 

com os valores encontrados de percentual de gordura, enquanto a 

circunferência do pescoço foi 36,94cm e 33,02cm para o sexo masculino e 

feminino, respectivamente, o que ratifica os resultados achados pelos 

demais parâmetros. Apesar da normalidade desse indicador, identificou-se 

que os meninos apresentam valores superiores ao sexo feminino, o que a 

longo prazo associado ao consumo excessivo de colesterol e baixa ingestão 

de fibras pode favorecer o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

É relevante destacar que os valores da pressão arterial em ambos os 

sexos também se apresentaram adequados, com ausência de hipertensão 

arterial (tabela 06). No estudo de Araújo et al. (2008) também encontraram 

valores adequados de pressão arterial sistólica e diastólica entre os sexos. 

Enquanto que Martins et al. (2010), verificaram a pressão arterial 

aumentada, com 118,4 mmHg da PAS e a da PAD de 76,2 mmHg para 

adolescentes de ambos os sexos. 

Apesar dos valores médios de níveis pressóricos estarem 

adequados, ainda é importante verificar a tendência para os desvios 

apresentados no sentido de prevenir agravos a saúde. Estudos relatam que 

o adolescente é mais propenso a ter pressão arterial diastólica alta, sendo 

um distúrbio que ocorre quando a pressão do sangue exerce sobre as 

paredes das artérias, além de ser um indicador de risco independente, 

utilizado para identificar problemas de pressão arterial entre os indivíduos 

mais jovens (SOUZA, 2010). O aumento da pressão varia de acordo com 

os esforços e atividade física, e na medida que aumenta, reduz o fluxo 

sanguíneo para as células e tecidos do corpo, consequentemente, a redução 

do O2 e nutrientes. Portanto, é ideal averiguar constantemente a pressão 

arterial sistólica e diastólica. 
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Tabela 06: Avaliação dos fatores de riscos nos estudantes avaliados. 

Caxias-MA. Brasil, 2016. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. *Houve diferença significativa (p< 0,05). Teste t de 

Student. 

 

Houve correlação linear positiva entre a circunferência do pescoço 

e os parâmetros idade e pressão arterial sistólica (p<0,05) (figura 01), o que 

evidencia a CP como indicador capaz de predizer alterações metabólicas. 

Entre a idade e a CP ressalta o envelhecimento como fator de risco, uma 

vez que a medida que aumenta a idade ocorre o declínio da taxa 

metabólica basal em virtude do menor gasto energético, diminuição do 

percentual de massa magra e aumento do tecido adiposo. 

Essa variável também se correlacionou positivamente com a 

pressão arterial sistólica, o que intensifica a CP um importante e prático 

instrumento para verificar o risco cardiovascular e preditor precoce da 

hipertensão arterial sistêmica. É importante mencionar que adolescentes 

com níveis elevados de pressão arterial, tendem apresentar maior 

probabilidade de se tornar adultos hipertensos, está por sua vez participa 

na formação da placa aterosclerótica (SANTOS et al., 2008). 

Os pesquisadores Chavaglia e Silva (2010), também avaliaram a 

circunferência do pescoço em adolescentes, e constataram que quanto 

maior é a medida obtida, maior a associação com alterações nos vasos 

Variáveis 
Masculino (n=17) 

Média + DP 

Feminino 

(n=47) 

Média + DP 

Estado 

Nutricional 

Valor de 

p 

IC 

CP (cm) 

PAS 

(mmHg) 

PAD (mmHg) 

1,11 + 0,03 

36,94 + 2,27 

108,82 + 

11,11 

69,41 + 14,34 

1,14 + 0,07 

33,02 + 2,18       

97,66 + 8,65 

68,08 + 14,69 

Baixo/Moderado 

Normal/Normal 

Normal 

Normal 

0,172 

0,001* 

0,001* 

    0,749 
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sanguíneos, dessa forma a CP se tornou um bom marcador preditor de 

doenças cardiovasculares em adolescentes 

 

 
Figura 01: Correlação dos indicadores de risco cardiovascular em adolescentes. Caxias-

MA. Brasil, 2016. Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. *Correlação Linear de Pearson 

 

Considerações Finais 

 

A partir dos resultados, pode-se verificar que os adolescentes 

apresentam estado nutricional adequado, com ausência de risco 

cardiovascular segundo os parâmetros antropométricos e de consumo 

alimentar. Apesar da inexistência de alterações metabólicas nesses 

indivíduos, identificou-se associação entre a circunferência do pescoço e os 

parâmetros idade e pressão arterial sistólica, o que evidencia a CP como 

um preditor precoce de risco cardiovascular em adolescentes.   

Dessa forma, os profissionais de saúde devem ser incentivados 

quanto a utilização de indicadores específicos para identificar risco 

cardiovascular em adolescentes, como a circunferência do pescoço que se 

mostrou uma ferramenta útil para o cuidado a saúde desse grupo etário, 

pois é sensível a alterações na pressão arterial sistólica e idade, além de ser 

método de fácil execução, rápido e baixo custo. 
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do Piauí, de Coordenador na 
Faculdade de Ensino Superior do 
Piauí - FAESPI e também foi 

Professor Auxiliar I da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia do 
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é Professor da Faculdade de Ensino 
Superior do Piauí - FAESPI. Possui 
como linha de pesquisa Saúde 
Pública, Reabilitação Cardíaca, 
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pela UFRJ/EEAN (2000), Livre 

Docente pela Universidade do Rio 
de Janeiro/UNI-RIO em 1990 e 
Pós-doutorado pela Universidade 
Federal do Ceará-UFC em 2015. 
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Acupuntura e Terapias 
Alternativas/CEATA-SP e 
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chefe do Departamento e 
coordenadora do Curso de 
Enfermagem bacharelado da 
Universidade Federal do Piauí-
UFPI. Atualmente é Professora 
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Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem/UFPI e atual 
coordenadora da Pós-Graduação 
Lato Sensu em Enfermagem 
Obstétrica - Rede Cegonha 
CEEO/UFMG/UFPI(2014/18) e 
coordenadora CEEO/UFPI(2017-
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efetivo dos Programas de Pós-
Graduação em Enfermagem e de 
Políticas Públicas/UFPI. Líder do 
grupo de pesquisa do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre o Cuidar 
Humano e Enfermagem-
NEPECHE, Ex-Presidente das 
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Brasileira de Enfermagem- Seção 
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Conselho Regional de Enfermagem 
do Piauí-COREN-PI (1985/1987) e 
Associação Brasileira de Obstetrizes 
e Enfermeiros Obstetras ABENFO-

Piauí (1999/02 e 2011/12). 
Atualmente é coordenadora do 
Curso de Especialização em 
Enfermagem 
Obstétrica/CEEO/UFMG/UFPI 

(2014/18) e do 
CEEO/UFPI/MS(2017/19). Foi 
Consultora ah doc do CNPq, MEC, 
Pró-equidade de gênero/SPM, 
Fundação de Apoio a Pesquisa no 
Piauí- FAPEPI e da revistas da 
Escola de Enfermagem Anna Nery e 
REUFPI. E, atualmente das revistas 
REME, RENE, Temas em Saúde, 
OBJN, Santa Maria, Ciência, 
Cuidado e Saúde, Interface. Tem 
experiência na área de Enfermagem, 

com ênfase em Saúde da Mulher, 
Saúde Reprodutiva e Enfermagem 
Obstétrica, atuando principalmente 
nos seguintes temas: Saúde da 
Mulher e as Políticas Públicas, 
Gênero e Violência, Mortalidade 

Materna, Aborto, Câncer de mama 
e Cérvico-uterino, Assistência à 
Mulher no Ciclo Gravídico 
Puerperal, Enfermagem 
Ginecológica e Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde. 

 

Jaiane de Melo Vilanova 
 

Professora auxiliar no Centro de 
Estudos Superiores de Balsas 

(CESBA/ UEMA), ministrando 
disciplinas como: Saúde da Mulher, 
Saúde da Criança e do Adolescente 
e Obstetrícia. Enfermeira da atenção 

especializada da Prefeitura de Balsas 
(MA). Especialista em Saúde da 
Família, Urgência e Emergência, 
Saúde do Idoso e Docência do 
Ensino Superior. Atua na área de 

saúde materno infantil, com 
pesquisa na área e ministrando 
cursos voltados para área. 
 

Janderson Castro dos Santos  
 

Cirurgião Dentista (ITPAC 2008). 
Doutor em Saúde Pública (Uninter - 
2017). Mestre em Odontologia com 
área de concentração Endodontia 
(SL Mandic - 2012). Especialista em 
Endodontia (SL Mandic 2010). 
Especialista em Saúde da Família 
(UNASUS-UFCSPA - 2013). 
Especialista em Implantodontia 
(FACIT - 2017). Coordenador do 
Curso de Odontologia do Centro de 
Universitário de Ciências e 

Tecnologia do Maranhão 
(UniFacema). Atuação clínica em 
Odontologia geral no setor 
Biopsicossocial de assistência a 
privados de liberdade (SUSIPE-PA) 
e em consultórios e clínicas 

particulares em Odontologia 
Especializada (reabilitação oral) 
com enfoque no uso de tecnologias 
aplicadas ao tratamento 
endodôntico. Professor do Curso de 
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Bacharelado em Odontologia do 
UniFacema nas áreas de Saúde 
Coletiva, Educação Ambiental e 
Ciências Odontológicas. 

 

Josiane da Rocha Silva Ferraz  
 

Possui graduação em Nutrição pela 
Universidade Federal do Piauí 

(2011) e graduação em Gestão 
Ambiental pelo Instituto Federal do 
Piauí (2008). Especialista em 
nutrição clínica, metabolismo, 
prática e terapia nutricional (2013). 
Especialista na prescrição de 
fitoterápicos e suplementação 
nutricional na nutrição clínica e 
esportiva (2017) e Especialista em 
Saúde da Família (2018). Atuou 
como professora do Centro 
Universitário de Ciências e 

Tecnologia do Maranhão (2014 a 
2018) e é nutricionista na 
maternidade do município de 
Caxias-MA (2017). Tem experiência 
na área de Nutrição, com ênfase em 
Nutrição Clínica e Gestão de 
Unidades de Alimentação e 
Nutrição. 

 

Joyce Driely Carvalho Silva  
 

Enfermeira. Graduada em 

Enfermagem pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia do Maranhão 
(FACEMA). 

 

Liana Maria Ibiapina do Monte. 

 
Possui Graduação em Bacharelado 
em Serviço Social pela Faculdade 
Adelmar Rosado (2005), Mestrado 

Interinstitucional em Serviço Social 
pela Universidade Federal de 
Pernambuco (2011) e Doutorado em 
Ciências da Educação - Universidad 
Internacional Tres Fronteras (2018). 

Atualmente é Professora Mestre do 
Centro Universitário de Ciências e 
Tecnologia do Maranhão, 
coordenadora do curso de 
bacharelado em Serviço Social do 
Centro Universitário de Ciências e 
Tecnologia do Maranhão e horista 
da Faculdade do Piauí. Atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
serviço social, saúde, práticas 
profissionais, gravidez na 
adolescência, saúde mental e gestão 

em políticas públicas. 

 

Liejy Agnes dos Santos Raposo 

Landim  
 

Doutoranda em Alimentos e 

Nutrição (UFPI), Mestre em 
Alimentos e Nutrição pela 
Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), especialista em Nutrição 
Clínica nas Doenças Crônicas 
Degenerativas pela União das 
Escolas Superiores 
Campomaiorenses UNESC/ 
Faculdade São Gabriel e graduada 
em NUTRIÇÃO pela UFPI (2002) . 
Áreas de atuação e interesse em 
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pesquisa: Nutrição no esporte, 
nutrição clínica, nutrição nas fases 
da vida, quilombolas, segurança 
alimentar, desenvolvimentos de 

produtos, transtornos do 
comportamento alimentar. 
Trabalhou na UNINASSAU-FAP, 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
do Maranhão - FACEMA, 

Universidade Federal do Piauí 
(UFPI) no Campus de Picos- PI, da 
UESP/Picos I e do 
CEPROSP/Picos, foi membro do 
Comitê de Ética em pesquisa da 
FACEMA e membro do Núcleo 
Estruturante do Curso de 
Bacharelado de Nutrição - 
FACEMA e da UNINASSAU- 
FAP. Atuou também nas áreas de 
merenda escolar, clínica, materno-
infantil, UAN, nutrição social entre 

outras. Atualmente trabalha na 
instituição UNIFSA em 
Teresina/PI como professora 
Horista no curso de Bacharelado em 
Nutrição, integrante do colegiado 
do curso, Membro do 

CEP/UNIFSA pela portaria nº 
010/2019 e membro suplente do 
CONSEA. 

 

 

 

Magnólia de Jesus Sousa 

Magalhães Assunção 

 
Possui graduação em Nutrição pela 
Universidade Federal do Piauí 

(1998), especialização em 
Administração dos Serviços de 
Saúde pela Universidade de 
Ribeirão Preto(1999), especialização 

em Nutrição Clínica das Doenças 
Crônico Degenerativas pela União 
das Escolas Superiores 
Campomaiorenses/Faculdade São 
Gabriel(2003), especialização em 

Preceptoria no SUS (PSUS) pelo 
Instituto Sírio-Libanês de Ensino e 
Pesquisa (2017), mestrado em 
Genética e Toxicologia Aplicada 
pela Universidade Luterana do 
Brasil (2012) e doutorado em 
Biologia Celular e Molecular 
Aplicada à Saúde pela Universidade 
Luterana do Brasil (2017). 
Atualmente é Professora Assistente 
I da Universidade Estadual do 
Maranhão, Tutora de Campo da 

Universidade Estadual do 
Maranhão, Docente da 
Universidade Estadual do 
Maranhão, Comissão de 
Desempenho Docente da 
Universidade Estadual do 

Maranhão, Coordenação de TCC 
do Curso de Enfermagem da 
Universidade Estadual do 
Maranhão, Membro do Comitê de 
Pesquisa da UEMA da 
Universidade Estadual do 
Maranhão, Coordenadora do curso 
de Nutrição e professora do Centro 
Universitário de Ciências e 
Tecnologia do Maranhão, Comissão 
do Comitê de Ética em Pesquisa do 
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Centro Universitário de Ciências e 
Tecnologia do Maranhão, 
Presidente do NDE do curso de 
Nutrição do Centro Universitário de 

Ciências e Tecnologia do 
Maranhão, Membro de comitê 
assessor do Centro de Estudos 
Superiores de Caxias / 
Universidade Estadual do 

Maranhão e Nutricionista da 
Hospital Municipal Infantil Dr. 
João Viana. Atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
Antimutagênese, Células Somáticas, 
Doxorrubicina, 
Etilmetanosulfonato, Mitomicina C 
e 4-nitroquinoleína-1-óxido. 

 

Marcus Vinicius da Rocha Santos 

da Silva  
 

Enfermeiro. Graduado pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
do Maranhão (FACEMA). 
Atualmente é Enfermeiro Fiscal no 
Conselho Regional de Enfermagem 
do Paraná (COREN-PR). Atuou 

como Enfermeiro Plantonista no 
Hospital de Urgência de Teresina 
Prof. Zenon Rocha. Foi Bolsista 
PIBIC/FACEMA. Especialista em 
Docência do Ensino Superior pelo 
Instituto de Ensino Superior 
Franciscano (IESF). Pós-
Graduando em Gestão em Saúde 
pela Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA). Pós-
Graduando em Auditoria em Saúde 

pelo Centro Universitário 
Internacional UNINTER. Realiza 
pesquisas sobre os seguintes temas: 
Administração de Medicamentos, 

Lesões por Pressão, Deontologia em 
Enfermagem, Fiscalização do 
Exercício Profissional de 
Enfermagem, Transtorno do 
Espectro Autista e Prevalência de 

Hepatites Virais. 

 

Maressa Laís Oliveira Coelho  
 

Enfermeira. Possui Graduação em 
Enfermagem pela Universidade 
Estadual do Maranhão. 

 

Maria Lindalva Alves da Silva 
 

Graduação em Ciências da 
Natureza/Biologia pela 

Universidade Estadual do Piauí 
(1998), especialista em Paisagismo e 
Manejo ambiental (2006) pela 
Universidade Estadual do Piauí e 
em Coordenação Pedagógica (2015) 
pela Universidade Federal do Piauí. 
Mestre pelo Programa de Pós-
Graduação em Biodiversidade, 
Ambiente e Saúde/PPGBAS/ 
CESC/ UEMA/Caxias (2017). 
Professora da Educação Básica da 
Secretaria de Educação do estado 

do Piauí (SEDUC) desde 1994, 
atualmente lotada no Centro de 
Educação Básica Professor James 
Azevedo em Teresina - PI com as 
disciplinas de Biologia e Ciências. 
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Professora da Secretaria Municipal 
de Educação de União - PI 
(SEMEC) desde 2002. Foi 
Supervisora de Ensino da Secretaria 

Municipal de Educação de União - 
PI entre os períodos (2005-2008) e 
(2013-2014). Tutora a distância pela 
Universidade Estadual do Piauí nos 
Polos de Corrente e Piracuruca com 

as disciplina Anatomia Vegetal e 
Sociedade, Natureza e 
Desenvolvimento com carga horária 
de 60 horas com bolsa da CAPES 
(2013). 

 

Maura Regina Oliveira  
 

Possui Graduação em Nutrição pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
do Maranhão. 
 

Najra Danny Pereira Lima  
 

Mestranda em Análise do 
Comportamento Aplicada, possui 
pós-graduação em 
Neuropsicopedagogia Clínica 

(2017), Saúde Mental (2017); 
Educação Especial com ênfase no 
TEA (2018) e psicomotricidade 
(2018). Possui graduação em Letras 
(2009), Enfermagem (2015) e 
Pedagogia ( 2018). Possui formação 
básica no TEACCH ( Universidade 
de Carolina do Norte). Atualmente, 
presta atendimento pedagógico a 
crianças com Transtorno do 
Espectro Autista, supervisão escolar 

para inclusão de estudantes com 
TEA, orientação familiar para 
cuidados com crianças com TEA e 
formação de professores para 

inclusão escolar de estudantes com 
TEA. Trabalha como docente em 
um centro universitário. Tem 
experiência na saúde com ênfase em 
Transtornos do desenvolvimento, 

atuando principalmente com 
avaliação e acompanhamento do 
desenvolvimento infantil e na 
educação especial com ênfase em 
TEA atuando principalmente nos 
seguintes temas: Desenvolvimento 
atípico, Inclusão escolar, Avaliação 
de repertório, Transtorno do 
Espectro Autista, Alfabetização e 
Formação de professores em ABA. 

 

Rafaella Lohanna Fernandes de 

Melo Lopes 
 

Graduada em Serviço Social. 
Universidade Potiguar - UNP / 
Campus Mossoró, RN, Brasil. 
 

Regina Adriana dos Santos Gomes 
 

Graduação em Enfermagem 
pelo Instituto Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos (2007). 
Tem experiência na área de 

Enfermagem, tanto na gestão 
quanto na assistência em Saúde 
Pública. 
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Rosângela Nunes de Almeida da 

Silva 
 

Possui graduação em Enfermagem e 
Obstetrícia pela Universidade 
Estadual do Maranhão (2002). 
Especialização em Saúde Mental, 
Saúde da Família, Saúde Pública e 
Formação Pedagógica na Área de 

Enfermagem. Atualmente é mestre 
em Biodiversidade, Ambiente e 
Saúde pela Universidade Estadual 
do Maranhão( CESC-UEMA). Atua 
como Coordenadora da Atenção 
Primária à Saúde no município de 
Aldeias Altas-MA e como docente 
da Universidade Estadual do 
Maranhão(UEMA), no curso de 
Enfermagem Bacharelado. Tem 
experiência em docência de ensino 
médio e superior, saúde coletiva, 

saúde pública, saúde mental e 
urgência/ emergência. 

 

Samuel Pereira Sousa  
 

Possui graduação em Direito pela 

Universidade Federal do Piauí 
(2007) e Especialização em Direito 
Processual Civil pela FAI (2013). 
Atualmente é assessor jurídico da 
Prefeitura Municipal de Caxias - 
MA na Comissão Central de 
Licitação. Possui experiência no 
magistério do Ensino Superior nos 
Cursos de Direito, Administração e 
Contabilidade desde 2014. 

Advogado na Comarca de Caxias e 
região desde 2009. 

 

 

Suzionally Danielly Batista 

Oliveira 
 

Graduação em Serviço Social. 
Universidade Potiguar - UNP / 
Campus Mossoró, RN, Brasil. 

 
 
 
 

Vanessa Moreira de Lima 
 
Possui graduação em Nutrição pela 

Universidade Federal do Piauí 

(2016), especialização em Nutrição 

Esportiva pelo Fundação de Ensino 

Superior de Olinda (2015). 

Atualmente é nutricionista da 

Clínica Stetic Center, da instituição 

Corpo e Ação - Centro de 

Treinamento e Reabilitação e 

Preceptora de estágio do Centro 

Universitário de Ciências e 

Tecnologia do Maranhão. 
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