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RESUMO
Objetivo: conhecer a percepção do enfermeiro, gestante e família sobre os principais
cuidados na gestação de alto risco. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão
integrativa (RI). A coleta de dados foi realizada através de busca nas bases de dados
conforme o enfoque proposto na questão norteadora dessa revisão integrativa. Os dados
foram coletados nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na biblioteca virtual Scientific Electronic
Library Online (SCIELO), através dos descritores Gravidez de Alto Risco, Cuidados de
Enfermagem, Enfermagem Obstétrica, abrangendo publicações nacionais, publicadas entre
os anos 2010 a 2017. Resultados e Discussão: Foram incluídos nesta RI dez artigos.
Identificou-se a partir da análise dos mesmos que no período gestacional é de fundamental
importância que os profissionais da saúde detectem precocemente os possíveis fatores de
riscos que possam desencadear complicações e, garantir, dessa forma, o bem-estar materno
e neonatal. Aliado ao referido, a maioria das gestantes de alto risco, de acordo com os
artigos analisados, enfrenta sentimentos de medo, angústia, insegurança e desconfiança
que, muitas vezes, não são revelados à equipe multiprofissional que as acompanha.
Considerações finais: podemos concluir, através da percepção dos enfermeiros, gestante e
a família, que o cuidado que vem sendo prestado as gestantes de alto risco ainda necessitam
ser aprimorados.
_______________________________________________________________________
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Destaca-se como ponto positivo o aumento da participação da família e do companheiro
junto a gestante. E que o enfermeiro precisa estar mais presente na assistência prestada,
durante o acompanhamento do pré-natal de alto risco, pois o mesmo exerce papel
fundamental com relação com as orientações e os esclarecimentos de dúvidas que
minimizam os medos, angústias e dificuldades vivenciadas pelas gestantes de risco e seus
familiares.
DESCRITORES: Gravidez de Alto Risco; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem Obstétrica.

ABSTRACT
Objective: to know the perception of the nurse, the pregnant woman, and the family about
the main care in high risk gestation. Methodology: It is about an integrative review research.
The data collection was performed through seeking in data bases according to the proposed
focus regarding the main questioning of this integrative review. The data were collected in
the data base from LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde),
BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) and in the virtual library SCIELO, Scientific Electronic
Library Online, through the key words High Risk Gestation, Nurse Care, Obstetric Nursing,
involving national publications between years 2010 and 2017. Results and discussion: ten
articles were included in this integrative review. It was possible to identify through their
analysis that in the gestational period it is highly important that health professionals timely
detect the possible risk factors which can cause complications, and guarantee, by doing so,
the mother’s and the newborn welfare. Besides all that, most high risk pregnant women,
according to the analyzed articles, face feelings of fear, anguish, insecurity and mistrust
which, many times, are not revealed to the multiprofessional team that follows them. Final
considerations: it is possible to conclude, through the perception of nurses, the pregnant
women and the family, that the care which is provided to high risk pregnancy still needs to
be enhanced. It is necessary to highlight as a positive aspect the increase in family and
spouse participation in the pregnant woman’s life. And also that the nurse needs to be
present in the provided assistance, during high risk pre-birth follow-ups, because he/she
plays an essential role in relation to the orientation and doubt clearing which minimize the
fear, anguish and difficulties lived by risk pregnant women and their families.
DESCRIPTORS: High Risk Pregnancy; Nursing Care; Obstetric Nursing

INTRODUÇÃO
A saúde da mulher no Brasil foi incorporada às políticas nacionais de saúde no
século XX, sendo limitada às demandas relativas à gravidez e ao parto. Os programas
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materno-infantis, implantados nas décadas de 30, 50 e 70, demonstravam uma visão
restrita sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel
social de mãe e doméstica, responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado
com a saúde dos filhos e demais familiares1.
A gestação é considerada um evento fisiológico na vida da maioria das
mulheres, entretanto, em alguns casos ela pode agravar-se e evoluir para uma
gestação de risco em decorrência de algumas alterações que surgem durante a
gestação. Aliado ao referido, existem os casos das gestantes que já são classificadas
como de risco devido as patologias prévias2.
A gestação é considerada como de alto risco quando ocorre doença materna
ou condição sócio biológica que são prejudiciais à evolução da gravidez, havendo
maior risco para a saúde da mãe e/ou do feto. No Brasil, aproximadamente 15% das
gestações são consideradas como de alto risco, sendo os diagnósticos de diabetes
gestacional e hipertensão arterial os mais prevalentes3.
Os fatores de risco da gestação podem ser classificados como diretos ou
indireto. Os diretos são desenvolvidos durante a gestação, como por exemplo,
diabetes gestacional, hipertensão arterial, gemelar, hemorragias, infecção
puerperal, aborto, entre outros. Os indiretos são fatores de risco anteriores à
gestação, a exemplo, condições socioeconômicas desfavoráveis, perfil individual,
história reprodutiva e patologias preexistentes. Com relação ao referido, assim que
identificado os fatores de risco medidas cautelosas deverão ser realizadas pela
equipe de saúde2.
É importante alertar que, mesmo uma gestação que está transcorrendo bem,
pode se tornar de risco a qualquer momento, durante a evolução da gestação ou até
mesmo durante o trabalho de parto. Devido ao referido, destaca-se a necessidade
de reclassificar o risco a cada consulta pré-natal e durante o trabalho de parto, uma
vez que, a intervenção precisa e precoce evita os retardos assistenciais capazes de
gerar morbimortalidade materna ou perinatal2.
Ressalta-se que o Ministério da Saúde (MS) apresenta propostas inovadoras
com relação aos programas de saúde da mulher, mas existem situações em que não
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consegue atender algumas demandas das gestantes consideradas de alto risco,
principalmente no que tange ao acompanhamento dos sentimentos que emergem em
suas vidas ao vivenciarem uma gravidez de risco. Muitas gestantes, ao vivenciarem
uma gestação de alto risco, são dominadas por sentimentos de medo e de
insegurança, sentem-se muito vulneráveis, possuem dificuldade de compreensão e
de lidar com os possíveis riscos iminentes a saúde dela e do bebê 4.
Em decorrência do crescente aumento de gestantes de alto risco atendidas no
ambiente hospitalar esperar-se conhecer os processos envolvidos no cuidado e,
consequentemente, colaborar com a melhoria do planejamento da assistência
prestada a essas gestantes.
A gestação de alto risco vem em consequência de alguma doença prévia ou
desenvolvida durante a gestação. Desta forma, o profissional de saúde precisa estar
preparado para prestar cuidados que são específicos de acordo com cada patologia.
Assim, o presente estudo tem como objetivo conhecer a percepção do enfermeiro,
gestante e família sobre os principais cuidados na gestação de alto risco.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa realizada segundo as
normativas de Mendes, Silveira & Galvão (2008) 5.
A revisão integrativa consiste em reunir estudos através de banco de dados de
acordo com o tema pesquisado, realizando uma análise dos mesmos possibilitando
conclusões gerais, respeitando a particularidade de cada estudo, esse método
facilita a leitura e aquisição de conhecimento pelos profissionais da Enfermagem.
A coleta de dados foi realizada através de busca nas bases de dados de acordo
com o enfoque proposto na questão norteadora dessa revisão integrativa. Os dados
foram coletados nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na biblioteca virtual
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), abrangendo publicações nacionais. Os
descritores que foram utilizados nas buscas foram Gravidez de Alto Risco, Cuidado
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de Enfermagem e Enfermagem Obstétrica. Os descritores foram combinados aos
pares para a realização das buscas.
Os critérios de inclusão adotados para realização do presente estudo foram:
artigos que respondessem à questão norteadora, redigidos na língua portuguesa,
disponíveis on-line, na íntegra e gratuitos e que foram publicados entre os anos 2009
a 2018. Não foram incluídas teses e dissertações, livros, manuais e resumos.
Para organizar os achados desta Revisão integrativa, para cada artigo
selecionado foi preenchido um instrumento de coleta de dados, contendo os
seguintes itens: número do artigo, título, autores, formação dos autores, ano,
periódico, local de publicação, objetivos, metodologia, principais resultados,
considerações finais e observações. Os artigos foram identificando pela vogal “A”
seguida dos números de um a dez. Os resultados serão apresentados por meio do
quadro sinóptico a fim de facilitar a visualização dos dados e a discussão dos
resultados, apêndice A.
O presente estudo foi realizado de acordo com os aspectos éticos, respeitando
e garantindo a autenticidade das ideias expostas pelos autores dos artigos utilizados
nesta revisão integrativa, conforme preconizado pela Lei 12.853/13 dos Direitos
Autorais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da busca realizada nas bases de dados encontrou-se um total de 64
estudos nas três bases de dados, sendo 14 na LILACS, 37 na Scielo e 13 na BVS, dos
quais 46 não respondiam à temática e 8 estavam repetidos nas bases de dados. Assim,
foram incluídos dez artigos na presente Revisão Integrativa. No que se refere à
abordagem seis possuem abordagem qualitativa e quatro quantitativa. Os artigos
incluídos foram publicados entre os anos de 2010 a 2017. As principais temáticas
encontradas nos artigos foram: Sentimento e percepção das mulheres que vivem uma
gestação de risco, assistência na gestação de alto risco, vivências paternas na
gestação de alto risco, cuidados puerperais e gestacionais, papel do Enfermeiro e
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fatores de risco associados. A análise segue alguns eixos norteadores tais como a
atuação de Enfermeiro, as dificuldades e perspectivas do contexto da assistência à
gestante e os principais fatores de risco.

Titulos

A1

A2

A3

Sentimentos e
percepções de
mulheres no
ciclo gravídico
puerperal que
sobreviveram à
morbidade
materna grave

Autores e
Ano de
publicação

Ana Paula
Pinho
Carvalheira;
Vera Lúcia
Pamplona
Tonete;
Cristina Maria
Garcia de
Lima Parada
2010

Interagindo com
a equipe
multiprofissional:
as interfaces da
Assistência na
gestação de alto
risco

Virgínia
Juaquina
Oliveira e
Naézia
Moreira Faria
Madeira
2011

A percepção de
gestantes de alto
risco acerca do
Processo de
hospitalização

Mariane
Raquel da
Costa e
Silva; Bianca
Dargam
Gomes
Vieira;
ValdecyrHer
dy Alves;
Diego Pereira
Rodrigues;
Gleiciana

Objetivos

Compreender a
experiência relativa à
morbidade materna
grave, a partir de um
grupo de mulheres que
vivenciou esse
problema.

Discutir a interação
entre a equipe
multiprofissional e essas
mulheres, durante o
pré-natal de alto risco

Objetivou compreender
o processo de
hospitalização na ótica
da gestante de alto
risco

Metodologia

Pesquisa
qualitativa,
sendo o
Discurso do
Sujeito
Coletivo o
referencial
metodológico.

Principais conclusões
do Estudo

Espera-se que este
trabalho possa
contribuir para
qualificar a
assistência de
enfermagem,
especialmente para
reconhecer a
diversidade e
amplitude de
necessidades que
mulheres apresentam
em situações de
morbidade grave,
durante o ciclo
gravídico puerperal.

Abordagem
fenomenológica
existencial

Revelam quais são
suas reais
necessidades e como
assimilam as
orientações e os
cuidados
disponibilizados por
uma equipe
interdisciplinar e
multiprofissional na
atenção ao pré-natal
de alto risco.

Descritivo de
natureza
qualitativa

Conclui-se que as
gestantes tinham
várias representações
acerca de ser mulher
na vivência da
gestação de alto risco
centradas nas
transformações,
adaptações do
organismo,
experiência de gerar
um filho, alterações
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Sant’Anna
Vargas;
AngelaMitran
oPerazzini de
Sá; 2013

A4

A5

Mulheres com
gravidez de
maior risco:
vivências e
percepções de
necessidades e
cuidado.

Avaliando
diagnósticos
e intervenções
de enfermagem
no trabalho de
parto e na
gestação de
risco.

A6

Experiências em
morbidade
maternal grave:
estudo
qualitativo sobre
a percepção de
mulheres

A7

Vivências de
homens na
gestação de alto
risco da
companheir a

Daniela do
Carmo
Oliveira; Edir
Nei Teixeira
Mandú.
2014

Ana Lúcia de
Medeiros;
Sérgio Ribeiro
dos Santos;
Rômulo
Wanderley de
Lima Cabral;
Juliana Paiva
Góes
Silva; Neyce
de Matos
Nascimento.
2016
Daniela Vitti
Ribeiro da
Silva; Maria
de Fátima de
Araújo
Silveira;
Flávia
Azevedo
GomesSponholz.
2016
Priscilla
Alekianne
Soares do
Nascimento
Semente,
Vanucce
Freitas

de papéis sociais.
Nesse sentido é
importante o
profissional
incorporar o
conhecimento
científico às
necessidades de
cuidado humanizado.

Compreender vivências
e percepções de
mulheres com gestação
de maior risco, relativas
aos
problemas/necessidades
de saúde e práticas de
cuidado.

Avaliar o uso de
diagnósticos e
intervenções de
enfermagem propostos
para mulheres em
trabalho de parto e
gestantes de alto risco.

Conhecer e analisar as
vivências de mulheres
que desenvolveram um
episodio de Morbidade
Materna Grave

Descrever a vivência do
homem na gestação de
alto risco.

Estudo
descritivoqualitativo.

Estudo
descritivo,
documental e
retrospectivo

Estudo
qualitativo

Pesquisa
descritiva, com
abordagem
qualitativa.

A compreensão das
vivências e dos pontos
de vista das mulheres
grávidas é
imprescindível à
construção de ações
pré-natais que
respondam a
necessidades de
cuidados
abrangentes.
Os diagnósticos
expressam as
necessidades na
parturição e nas
alterações
psicobiológicas na
gestação de risco. As
intervenções estão
desarticuladas dos
diagnósticos,
necessitando de
revisões e mudanças.

O cuidado efetivo no
pré-natal, parto e
puerpério deve prover
suporte adequado
para prevenção e
assistência na
morbidade materna
grave.

Observou-se que o
homem possui papel
significativo, gerando
efeito tranquilizador,
diante da situação de
risco. Logo, o cônjuge
apresenta papel
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Macedo,
Eliana Regina
Lima
Fernandes,
Gracimary
Alves
Teixeira,
Mércio
Gabriel de
Araújo,
Jovanka
Bittencourt
Leite de
Carvalho.

significativa no prénatal de alto risco,
entretanto, é
necessário que os
profissionais
favoreçam e
estimulem uma maior
participação do
homem nesse
período.

2016

A8

Cuidados prénatais e
puerperais às
gestantes de um
centro de saúde
de Minas Gerais
quanto ao risco
de préeclâmpsia:
aspectos
clínicos,
nutricionais e
terapêuticos

Patrick
Leonardo
Nogueira da
Silva; Jéssica
Soares de
Oliveira;
Aline Patrícia
Oliveira;
Santos, Maria
Dolores Tiago
Vaz

Avaliar aspectos clínicos
e nutricionais e
terapêuticos nos
cuidados pré-natais e
puerperais as gestantes
de um cetro de saúde
de Minais Gerais quanto
aos riscos de préeclâmpsia.

Estudo
descritivo,
exploratório,
documental,
com
abordagem
quantitativa.

Há falhas no
acompanhamento
profissional á
gestante em nível de
Atenção Primária á
Saúde,
principalmente no
que se diz respeito á
terapêutica de modo
a comprometer a
qualidade da
gravidez.

2017

A9

O enfermeiro no
pré-natal de alto
risco: papel
profissional

Antônio
Rodrigues
Ferreira
Junior; José
Tadeu de
Oliveira
Filho; Maria
Eunice
Nogueira
Galeno
Rodrigues;
Rosalice
Araújo de
Sousa
Albuquerque;
Danielle
d’Ávila
Siqueira;
Francisca
Alanny
Araújo

Esta pesquisa objetivou
conhecer o papel do
enfermeiro no
atendimento ao prénatal de alto risco
realizado na atenção
secundária.

Estudo
qualitativo de
caráter
exploratório
descritivo

A atuação desse
profissional na área
pode ganhar potência
com o acolhimento, a
educação em saúde e
a consulta de
enfermagem. Assim,
concluiu- se que há
necessidade de
discussão sobre
políticas públicas que
possam respaldar a
assistência dos
enfermeiros durante
o atendimento do
pré-natal de alto risco
na atenção
secundária, buscando
o desenvolvimento de
condutas legalmente
amparadas nos
serviços de saúde que
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Rocha.

compõem a rede
pública.

2017

A10

Gestação de alto
risco e fatores
associados ao
óbito neonatal

Marcela de
Oliveira
Demitto;
Angela
Andréia
França
Gravena;
Cátia
MilleneDell’
Agnolo;
Marcos
Benatti
Antunes;
Sandra Marisa
Pelloso

Estudo tem Objetivo
identificar os fatores
associados a
mortalidade neonatal
intra-hospitalar com
base nas características
individuais de gestantes
de risco, do parto e do
recém-nascido.

Estudo
epidemiológico
do tipo
transversal

2017

A identificação de
fatores de risco pode
auxiliar no
planejamento de
ações para
consolidação da rede
perinatal. Programas
específicos devem ser
incentivados em
outros países, na
busca de resultados
perinatais
expressivos, como a
redução da
mortalidade neonatal.

1. Atuação de Enfermeiro
De acordo com o artigo incluído nesta RI, as gestantes sentem-se
desesperadas, revoltadas, transtornadas ao saberem que estão gerando um filho em
situação de alto risco. Sabe-se que geralmente o primeiro contato da gestante com
a equipe de saúde é no momento em que se confirma á gravidez, normalmente iniciase a assistência ao pré-natal e podemos perceber o impacto que o diagnóstico de
gravidez de alto risco pode causar na gestante (A2).
Ainda sobre o artigo supracitado, ele reforça a importância do primeiro
contato estabelecido entre a paciente e o profissional de saúde para a construção do
vínculo e, que ao longo das consultas de pré-natal poderá ser fortalecida uma relação
de afeto, respeito e carinho com essa mulher, que facilitará a adesão das orientações
e proporcionará mais tranquilidade à gestante (A2).
Nesse contexto, o inicio precoce do pré-natal, já no primeiro trimestre da
gestação, ou até mesmo antes de engravidar, torna-se essencial para o diagnóstico
de alterações e para a realização de intervenções adequadas sobre as condições de
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vulnerabilidade da saúde da gestante. Sendo de fundamental importância o
envolvimento de toda a equipe assistencial para o alcance de um atendimento de
qualidade e humanizado6.
Aliado ao referido, o enfermeiro, ao receber a gestante para a confirmação
da gravidez, assume um importante papel ao implantar ações de saúde no pré-natal,
prevenindo, protegendo, reeducando e promovendo a saúde. Através dos resultados
dessas ações desenvolvidas com as gestantes, o enfermeiro poderá avaliar a
qualidade da assistência prestada7.
De acordo com os achados desta RI, quando a paciente é considerada como de
alto risco é necessário que o enfermeiro, conjuntamente com a equipe
multiprofissional, realize os cuidados adequados com qualidade e com o mínimo de
intervenções desnecessárias. Em alguns casos a gestante pode apresentar
complicações ou emergências, colocando em risco a vida materno-fetal. Por isso a
importância das ações efetivas do enfermeiro e da equipe multiprofissional a fim de
garantir uma assistência de qualidade e com menores riscos associados (A9).
No período gestacional é importante que os profissionais da saúde
identifiquem precocemente elementos ou complicações que possam desencadear os
fatores de risco, com possibilidade de resgate do bem-estar materno e neonatal. Os
profissionais da saúde que realizam atendimento às gestantes de alto risco
desenvolvem um olhar mais generalizado sobre o perfil e as principais características
da gestante, com a finalidade de adequar a atenção prestada às gestantes reduzindo
os riscos à saúde materna fetal, espera-se que políticas públicas e ações minimizem
os riscos à saúde das mulheres no período reprodutivo 8.
2. Dificuldades e perspectivas do contexto da Assistência á gestante.
No que se refere aos sentimentos vivenciados pelas mulheres durante uma
gestação de alto risco, segundo os artigos A1 e A4, a maioria delas enfrenta
sentimentos de medo, angústia, insegurança, desconfiança. Muitas vezes elas não
revelam esses sentimentos para equipe multidisciplinar por isso a equipe necessita
compreender, respeitar e cuidar, de forma integral, dessas mulheres. Neste
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momento tão delicado as expressões usadas para orientar a gestante, pois as
orientações são fundamentais para tranquilizá-lo fazendo com que se sentem
seguras.
Estudo realizado com 15 gestantes de alto risco, em um hospital de referência,
verificou que mais de 90% das gestantes receberam alguma forma de orientação
durante o acompanhamento pré-natal, seja no contexto ambulatorial ou no
hospitalar. A maior parte das orientações foi proveniente da classe médica e
abrangeram temáticas sobre a patologia, o tratamento, as complicações e a
alimentação. Segundo as gestantes as orientações recebidas contribuíram para
melhorar sua saúde e seu bem-estar. As mesmas revelam estar satisfeitas quanto às
orientações dispensadas pelos enfermeiros, em contrapartida destaca-se que o
desempenho do enfermeiro, dentro da equipe multidisciplinar, ainda é superficial 9.
Nos casos em que há necessidade de hospitalização em decorrência da
gestação de alto risco (A3), segundo os artigos analisados, as mulheres quando
hospitalizadas relatam sentimentos que surgem da experiência de gerar um filho
numa situação de risco, as inúmeras transformações a nível corporal e adaptações
do organismo à gravidez se agravam com o risco elevado, assim como, também
precisam adaptar-se as alterações de seus papéis sociais.
As mulheres no período gravídico puerperal se deparam com alterações
emocionais frequentes, no entanto não devem ser ignoradas, pois podem surgir
transtornos psicológicos importantes e precisamos valorizar, a saúde mental da
gestante e puérpera que passa por uma morbidade materna grave. Outra dificuldade
apontada pelos artigos incluídos nesta RI que as mulheres informaram foi o
atendimento inadequado no serviço de saúde, falta de informações e de
comunicação por parte dos profissionais, levando as gestantes a ter sentimentos de
medo angustia durante o tratamento (A6).
Durante o acompanhamento da gestação de alto risco é fundamental abordar
a história de vida dessa mulher, seus sentimentos, medos, ansiedades e desejos,
pois, nessa fase, além das transformações no corpo há uma importante transição
existencial. É um momento intenso de mudanças, descobertas, aprendizados e uma
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oportunidade para os profissionais de saúde investirem em estratégias de educação
e cuidado em saúde, visando o bem-estar da mulher e da criança, assim como a
inclusão do pai e/ou parceiro e família, desde que esse seja o desejo da mulher6.
Segundo artigo analisado por essa RI, a consulta de enfermagem serve como
possibilidade de atuação do enfermeiro na atenção secundária, ampliando a
autonomia profissional e o reconhecimento do seu trabalho. No entanto, ainda se faz
necessária uma discussão sobre políticas públicas que possam respaldar a assistência
dos enfermeiros durante o atendimento do pré-natal de alto risco na atenção
secundária, buscando o desenvolvimento de condutas legalmente amparadas nos
serviços de saúde que compõem a rede pública (A9).
Identificou-se, também, mediante a análise do artigo anteriormente citado,
que em alguns casos, no atendimento do pré-natal de alto risco na atenção
secundária, o enfermeiro acaba realizando outras atividades e não prestando
assistência à gestante de maneira satisfatória, como alternativa para aprimoramento
da assistência de enfermagem, deve-se buscar a valorização da consulta desse
profissional no pré-natal de alto risco, tornando possível ao enfermeiro conhecer
melhor as gestantes por meio do atendimento individual, melhorar sua assistência
(A9).
De acordo com a pesquisa de Guerreiro, os enfermeiros e gestantes,
consideram um pré-natal de qualidade aquele que tem um bom acolhimento,
educação em saúde, atenção integral à gestante, no mínimo de seis consultas,
referência e contra referência, presença do enfermeiro. Em relação à satisfação das
mulheres com o cuidado de enfermagem na consulta pré-natal, existe insatisfação
em relação à educação em saúde, algumas gestantes mostram-se satisfeitas,
observou-se que elas ainda carecem de orientações e instruções sobre amamentação,
a sexualidade na gestação, a preparação para o parto e os cuidados com o recémnascido10.
Ainda de acordo com os artigos que compõem esta RI, os cuidados e as
orientações recebidas durante o pré-natal e, até mesmo as internações hospitalares,
reduzem os riscos associados a gestante e ao feto. Destaca-se a importância de
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acesso a um serviço de alta complexidade voltado ao parto e a assistência ao recémnascido para que haja uma redução dos índices de morbimortalidade materna e
neonatal. Ressalta-se, também, a necessidade de políticas e programas específicos,
voltados à atenção a gestação de alto risco, bem como a reestruturação e
qualificação dos processos assistenciais deste o pré-natal até o momento do parto e
no puerpério (A10).
Para melhorar o atendimento ao pré-natal e puerperal torna-se fundamental
o acompanhamento da gestante pelo parceiro ou pela família, sendo este mais um
achado desta RI. O apoio da família neste momento é tão importante, que diminuem
os medos, angústias, inseguranças e aumenta o vínculo afetivo entre o casal e o feto,
ainda mais quando se trata de uma gestação de alto risco (A8).
A gestação de alto risco, muitas vezes, gera várias repercussões na vida da
mulher e, também, de seus familiares, uma vez que, a família precisa se adaptar às
recomendações médicas quanto aos cuidados relativos as patologias que afetam a
gestante, bem como, aos novos hábitos de dieta, repouso e redução das atividades,
que devem ser realizados. Aliado a isso, o possível mal-estar devido à patologia pode
exigir um retorno as consultas mais frequentes. Estas alterações somente são
possíveis se a família se faz presente durante o pré-natal e for capaz de auxiliar e
apoiar a gestante na realização das suas atividades cotidianas, amparando-a nos
momentos de crise da doença11.
O enfermeiro deve utilizar estratégias para estimular a presença das gestantes
nas consultas do pré-natal. Nas consultas de enfermagem o enfermeiro realiza a
anamnese e exame físico, analisa os dados relacionados à saúde pregressa da
gestante, para então orientá-la, estabelecendo cuidados de enfermagem pertinentes
a cada mulher e o seu período gestacional. O enfermeiro realiza as mais diversas
orientações sobre dieta, higiene, cuidados com as mamas, alterações corporais e
emocionais, sinais e sintomas do parto, planejamento familiar, sexualidade e direitos
trabalhistas.7
Um dos artigos analisados (A5) teve como foco o Processo de Enfermagem
relacionado a gestação de alto risco, trazendo os diagnósticos de enfermagem de dor
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aguda, fadiga e conforto prejudicado como os mais prevalentes e ressaltando a
importância do papel do enfermeiro, juntamente com sua equipe, em oferecer
métodos alternativos de alívio da dor, como massagens, banho morno, técnicas
respiratórias, entre outras medidas de conforto para facilitar o trabalho de parto das
gestantes de alto risco, uma vez que as mesmas são consideradas mais vulnerais
devido as condições gestacionais que enfrentam.
Os componentes que fazem parte do cuidado de enfermagem durante o parto
são complexos e inter-relacionados. Portanto precisam ser inseridos na formação dos
profissionais da Enfermagem, pois, para que cuidado prevaleça, é preciso
sensibilização das diversas áreas que formam esses profissionais, e também os
serviços nos quais a mulher é atendida, desde a atenção básica até as instituições
hospitalares. Essa tomada de consciência deve abranger também a população, tornase responsável por fazer valer os seus direitos, para desfrutar de um cuidado 12.
3. Fatores de Risco
De acordo com os artigos A10 e A8, a pré-eclâmpsia é uma das principais
patologias que elevam os riscos da gestante ser considerada como de alto risco. Tal
patologia, além de ocasionar diversos agravos sistêmicos, pode comprometer a
qualidade de vida da gestante. Ademias, gestação de risco está frequentemente
associada ao nascimento prematuro e aos óbitos fetais, que muitas vezes poderiam
ser evitados com adequado acompanhamento pré-natal.
Conforme Lansky a qualificação da atenção a gestante de alto risco, em
especial na assistência hospitalar ao parto, é de suma importância para o alcance de
melhorias e maiores avanços nas políticas públicas voltadas a redução das taxas de
mortalidade materno infantil no Brasil. A redução da morbimortalidade materna e
infantil, depende da consolidação de uma rede perinatal integrada, hierarquizada e
regionalizada, assim como, da qualificação dos processos assistenciais, em especial
no que se refere ao parto e nascimento13.
Quanto à percepção das gestantes de alto risco mediante a hospitalização, a
falta de apoio familiar, as modificações na rotina da mulher, sentimentos de medo,
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ansiedade e solidão são os principais desafios e dificuldades vivenciadas. Neste
momento de fragilidade da gestante torna-se ainda mais importante que os
profissionais sejam capazes de prestar uma assistência capaz de aliar o conhecimento
científico as necessidades psicossociais destas gestantes (A3).
Ainda sobre as percepções das gestantes, tendo a morbidade materna grave
na vida das gestantes envolve aspectos sociais, emocionais, econômicas e
institucionais e de requerer ações mais específica sem relação ao cuidado á mulher
que enfrenta uma gestação de risco, muitas vezes eles se deparam com a baixa
qualidade do atendimento no serviço de saúde, uma vez que as informações,
orientações e comunicação são falhas e negligenciadas por parte dos profissionais da
saúde (A6).
Nesse contexto, cabe ressaltar que a assistência à gestante de alto risco
requer, além da habilidade no manejo de situações emergenciais, que o enfermeiro
seja capaz de lidar com as manifestações de cunho psicoemocional. No entanto,
percebe-se que o enfermeiro a assistencial, tanto na assistência primária quanto na
secundária, tente a realizar apenas atividades de orientação à grávida e de
acolhimento, expressivamente centrados na assistência biomédica, não conseguindo
implementar o cuidado integral à gestante de alto risco 14.
É de extrema importância que os profissionais de saúde conheçam a realidade
das gestantes, especialmente das de alto risco, para que possam planejar e oferecer
cuidados de maneira holística, provendo o alcance de todos os fatores que possam
contribuir para a qualidade de vida dessas mulheres. Para que isso seja possível, a
equipe multiprofissional deve buscar resgatar e aprimorar sua habilidade de
comunicação, visto que ela é uma ferramenta valiosa no processo do cuidado. Saber
ouvir, obter informações, dar um simples olhar ou toque, são medidas fundamentais
para a conquista e promoção de uma relação agradável e efetiva entre os
profissionais de saúde e as gestantes15.
Outro achado importante desta RI é o da vivencia dos homens que
acompanham as suas companheiras expostas a uma gestação de alto risco. Os
sentimentos de insegurança, vivenciados pelo casal, iniciam a partir do momento em
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que são encaminhados para o pré-natal de alto risco e, muitas vezes, permanecem
presentes durante as diversas modificações que surgem no decorrer da gravidez.
Mesmo diante deste cenário, o companheiro demonstra ser capaz de promover um
ambiente de segurança e de conforto para a gestante, diminuindo seus anseios,
medos e angústias. Cabe ressaltar, que a participação do homem nas consultas de
pré-natal está aumentando com o passar dos anos, favorecendo a formação do
vinculo familiar (A7).
De acordo com Petroni et al, é muito importante que os profissionais,
especialmente os enfermeiros, sejam capazes de estimular e de incluir os familiares
no planejamento e na atenção que é ofertada as gestantes. Cabendo ressaltar que é
de competência do enfermeiro incluir a família no processo de cuidar, assim como,
promover o autocuidado, compartilhar conhecimentos e desenvolver estratégias para
fortalecimento do vínculo familiar11.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da realização desta RI, podemos concluir através da percepção dos
enfermeiros, gestante e a família que o cuidado que vem sendo prestado as gestantes
de alto risco necessitam ser aprimorados.
Pode-se perceber a partir dos estudos avaliados que o enfermeiro precisa estar
presente no cotidiano da assistência prestada, especialmente durante o
acompanhamento do pré-natal de alto risco, pois o mesmo exerce papel fundamental
com relação com as orientações e os esclarecimentos de dúvidas que minimizam os
medos, angústias e dificuldades vivenciadas pelas gestantes de risco e seus
familiares.
Destaca-se como ponto positivo o crescimento da participação da família e do
companheiro junto a gestante. Pode-se identificar através dos artigos avaliados que
a família está cada vez mais presente, participativa e preocupada com relação à
gestação e o feto e, vem buscando proporcionar um ambiente tranquilizador a
gestante.
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Na gestação de risco torna-se de extrema importância uma equipe de saúde
treinada para realizar esse atendimento, tendo uma resposta positiva sobre o quadro
da paciente e ela se sente confiante mediante a equipe.
Como limitações deste estudo destaca-se a escassez de estudos primários
brasileiros sobre a temática do cuidado a gestante de alto risco, o que restringiu a
discussão dos dados e, também, o fato deste estudo não ter avaliado artigos
publicados em outras línguas inviabilizando a comparação com a realidade de outros
países.
Espera-se que o presente estudo seja capaz de contribuir com subsídios
teóricos que auxiliem no planejamento de ações voltadas melhoraria da assistência
que vem sendo prestada a gestante de alto risco e sua família.
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REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 5, n.6, p. 1-18, Fevereiro/ 2019
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

18

Matheus Pasetti, Dayane de Aguiar Cicolella

2. Atuação da enfermagem em centro de apoio psicossocial

2. Atuação da enfermagem em centro de apoio psicossocial
2. Nursing activities in a psychosocial support center
Matheus Pasetti ¹
Dayane de Aguiar Cicolella ²
RESUMO
Objetivo: a pesquisa buscou revisar, na literatura científica brasileira, a produção do
conhecimento sobre o papel do enfermeiro nos Centros de Atenção Psicossocial.
Metodologia: revisão de literatura em artigos na internet, publicados nos últimos 5 anos,
nas bases de dados Scielo e Lilacs. Resultados e Discussão: os resultados demonstraram que
há existência de um baixo nível de conhecimento durante a graduação e falta de
investimento em capacitações. Tais situações fazem com que os profissionais se sintam
incapacitados para atuar na área de saúde mental. Considerações finais: constatou-se que
o profissional que atua na área de saúde mental precisa investir em capacitações
permanentes, visto que há uma falta de investimento por parte dos gestores para a oferta
de um atendimento adequado. Contudo, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas em
torno desta temática, com o intuito de identificar novas estratégias perante a
formação/capacitação e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem para
atuar na área de Saúde Mental.
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ABSTRACT
Objective: the research sought to review, in current scientific literature, the production of
knowledge about the role of nurses in Psychosocial Care Centers. Methodology: literature
review in articles on the Internet, published in the last 5 years, in the databases: Scielo and
Lilacs. Results and Discussion: the results showed that there is a low level of knowledge
during graduation and lack of investment in training. Such situations make the professionals
feel incapacitated to act in the area of Mental Health. Final considerations: it was verified
that the mental health professional needs to invest in permanent training, since there is a
lack of investment by the managers to offer an adequate care. However, it is suggested that
new research be carried out around this theme, in order to identify new strategies regarding
the training / training and the difficulties faced by nursing professionals to work in the area
of Mental Health.
DESCRIPTORS: Psychiatric Nursing; Mental health; Nursing Care and Psychosocial Care Cent

INTRODUÇÂO
O movimento da Reforma Psiquiátrica foi concebido como o conjunto de
transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais sobre a pessoa com
doença mental, especialmente em torno das políticas públicas para lidar com a
questão; construiu um novo modelo de assistência na área de saúde mental baseado
na desinstitucionalização dos manicômios, reconhecimento da cidadania do doente
mental e cuidado na comunidade ¹.
Na área de saúde mental, quando falamos em sofrimento psíquico, temos
muitas dúvidas sobre como realizar o cuidado em acordo com os princípios
reformistas. Por isso, estratégias de educação permanente tem como desafio a
consolidação da Reforma Psiquiátrica, instituída pelo Governo Federal como
estratégia fundamental, criando em 2003, o Departamento de Gestão da Educação
na Saúde e instituído em 2004 os polos de educação permanente ².
Quando falamos em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é necessário o
entendimento que este novo modelo de atenção à saúde mental está vinculado a
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Atenção Básica de Saúde (ABS), formando uma rede de atendimento que prioriza as
ações em territórios para atender com eficácia a população. Os CAPS têm valor
estratégico para a Reforma Psiquiátrica, pois possibilitam a organização de uma rede
substitutiva ao modelo asilar centrados em manicômios

3, 2.

A ABS caracteriza-se por ser a porta de entrada preferencial para os serviços
de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), formando assim um conjunto de
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção
de saúde, a prevenção de agravo, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de
danos, manutenção de saúde, autonomia das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde das coletividades. Os CAPS são serviços de atenção diária
em saúde mental, com atuação de uma equipe multiprofissional que realiza
atividades integradas e diversificadas, oferecendo atendimentos em grupos
individuais, oficinas terapêuticas e de criação, atividades físicas, lúdicas,
arteterapia, além da medicação, que antes era considerada a principal forma de
tratamento

3, 4.

A proposta do trabalho em equipe multiprofissional, na saúde mental, tem
sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo de especialização
disciplinar, o qual tem como consequência a dissociação e a recorrente fragmentação
do trabalho em saúde. A atuação da equipe multiprofissional, não está relacionada
à diversidade e/ou à quantidade de profissionais em um mesmo espaço, mas a
capacidade de apreender a complexidade dos problemas em saúde, difíceis de serem
respondidos por um único profissional 5.
Na realidade brasileira, não há uma gama variada de especializações ou
residências em saúde mental voltadas para o enfermeiro. Além disso, nem todos os
formatos de especialização preparam o profissional para trabalhar em CAPS. O fato
é que ainda há poucos enfermeiros especialistas na área trabalhando em CAPS.
Portanto, é necessário ao enfermeiro reconhecer as dimensões variadas de
concepção da doença mental para que seja possível estabelecer novas formas de
cuidar que impliquem práticas voltadas para uma atenção humanizada e singular

6,7.
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Ainda visando práticas voltadas para a atenção humanizada, falam que há uma
lacuna entre os conhecimentos teóricos e práticas desenvolvidas na formação e os
saberes específicos necessários para atuação nos serviços de saúde mental. Assim,
expressam a necessidade de capacitação, enfatizando saberes e práticas que devem
ser mobilizados e/ou desenvolvidos de acordo com as diretrizes da Política de Saúde
Mental. Ressaltam necessidade de capacitação para que possam desenvolver uma
escuta qualificada, criatividade nos cuidados, atividades preconizadas na Política de
Saúde Mental, utilizando recursos do território e possibilitando o trabalho
interdisciplinar 8.
O relacionamento interpessoal entre enfermeiro e paciente tornou-se
fundamental para a prática de enfermagem. Essa relação requer investimento de
ambas as partes e tem como desafio estabelecer e manter um relacionamento
profissional, respeitoso e terapêutico, promovendo a recuperação. As intervenções
em saúde mental devem promover novas possibilidades de modificar e qualificar as
condições e modos de vida, orientando-se pela produção de vida e de saúde e não se
restringindo a cura de doenças. Isso significa que a vida pode ter várias formas de
ser percebida, experimentada e vivida. Para tanto é necessário olhar o sujeito em
suas múltiplas dimensões, com seus desejos, anseios, valores e escolhas

7, 3.

Na Atenção Básica o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é
construído no cotidiano dos encontros entre profissional e usuário, em que ambos
criam novas ferramentas e estratégias para construir junto o cuidado em saúde. Para
tanto, é essencial que os enfermeiros estejam preparados para essa realidade, na
qual, além de acolher o usuário devem desenvolver um trabalho com características
coletivas e em equipe multidisciplinar na busca da reinserção do indivíduo 3, 9.
Há uma falta de clareza de qual é o papel do enfermeiro na equipe
multiprofissional, sendo um obstáculo para a elaboração do projeto terapêutico
individual, ocasionando dificuldade na incorporação do conceito de integralidade e
no estabelecimento da relação interpessoal terapêutica para a elaboração do
processo de enfermagem 7.
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Portando, a pesquisa teve como objetivo investigar na literatura científica
nacional a produção do conhecimento sobre o papel do enfermeiro no Centros de
Atenção Psicossocial.
METODOLOGIA
Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, de cunho descritivo
exploratório. A presente pesquisa foi realizada nas bases de dados da Latino
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library
Online (SCIELO).
Os critérios de inclusão foram artigos estruturados e disponíveis na íntegra,
todos em língua portuguesa, gratuitos e publicados no período de 2012 a 2017, sob
os descritores: Enfermagem Psiquiátrica; Saúde Mental, Cuidados de Enfermagem e
Centro de Atendimento Psicossocial. No primeiro momento, cruzando-se todos
descritores, chegou-se ao total de 644 artigos encontrados. Em um segundo
momento, após leitura e utilização de critérios de inclusão e exclusão foram préselecionados 84 artigos. Finalmente, foi realizada uma leitura detalhada e análise
de dados, chegando ao total de 10 artigos selecionados que respondiam à questão
norteadora desta pesquisa e o objetivo principal.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O campo da saúde mental passou pelo processo da Reforma Psiquiátrica, onde
o usuário tem o direito de exercer seu papel como cidadão, não perdendo sua
autonomia. Com isso espera-se que o profissional que atue no campo de saúde
mental, esteja preparado para exercer seu papel de forma correta, conforme o que
está vigente no novo cenário de saúde mental e com isso prestar o cuidado de forma
correta.
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O modelo de atenção psiquiátrico é a nossa herança do modelo asilar, já o
modelo de atenção psicossocial é o modelo que está conforme os preceitos da
Reforma Psiquiátrica que aos poucos deve ser concretizado, não apenas como
mudança de lugar de tratamento, mas com a efetivação de novas práticas nos
serviços substitutivos que orientam-se pelos preceitos da Reabilitação Psicossocial.
Estamos em processo ininterrupto de modificação e reinvenção e esta posição é
fundamental quando se quer descontruir um processo social complexo com a
racionalidade manicomial. O processo de formação do enfermeiro, reitera a
necessidade do compromisso com a Reforma Psiquiátrica, buscando garantir a
integralidade das ações do cuidar. Para essa formação, é fundamental uma visão
crítica e reflexiva inserida no contexto histórico-social, pautada em princípios éticos
e articulada à consolidação da atenção à saúde

10, 11, 8.

Mas, infelizmente, não é essa nossa realidade embora tenhamos profissionais
muitos preparados. Os mesmos são desafiados a se adequar a um novo campo de
conhecimentos e reconstruir novas práticas de saúde, já que durante a graduação há
pouco preparo desse profissional para prestar um atendimento específico em saúde
mental e, com isso, faz-se necessário repensar a formação acadêmica. A assistência
ao portador de sofrimento mental deve estar vinculada ao preparo do profissional,
às condições de trabalho e ao apoio da gestão na oferta de capacitações/atualizações
¹².
O cotidiano do trabalho pode-se tornar imerso em tensões e imprevistos, sem
muita oportunidade para reflexão sobre o processo de trabalho em saúde mental O
cansaço e o não reconhecimento dos profissionais se torna evidente quando suas
expectativas não são atendidas, como por exemplo a deficiência na formação, com
investimento reduzido em ofertas de cursos que possam sanar as dúvidas durante o
cuidado ¹¹.
Além da mudança dos saberes e das práticas desenvolvidas pelos profissionais,
entre os quais urge mudanças no modo como a sociedade entende a loucura para que
tenhamos atitudes mais acolhedoras em relação às diferenças, faz-se necessário
promover o cuidado integral em saúde e inserção das pessoas em situação de
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sofrimento psíquico. Assim, reorientamos os saberes e focamos o cuidado no sujeito,
promovendo uma superação paradigmática ¹³.
A formação específica em saúde mental pautada nos preceitos da Reforma
Psiquiátrica auxilia na ampliação do conhecimento e, com isso, conduz o profissional
no processo de humanização, solidariedade, respeito, compromisso, julgamento,
aceitação, liberdade e responsabilidade. Uma formação apropriada, desde à
graduação e com atualizações contínuas, podem facilitar ações como, orientação,
momentos de escuta, diálogo, interação, grupos terapêuticos entre outras ¹ 4.
A qualificação profissional junto com experiência são elementos que
favorecem o exercício profissional e, nesta perspectiva, a qualificação se torna uma
condição estruturante para o trabalhador em saúde mental. Há uma necessidade de
apoio no campo de formação para ter um suporte no que se refere a trabalho nesta
área específica, onde se inserem em diferentes frentes, como por exemplo,
seminários, congressos, cursos entre outros ¹5, ¹¹.
O conhecimento do enfermeiro faz com que, tanto o usuário como a família
se sintam acolhidos pelo profissional e assim, possam criar um vínculo e proporcionar
o tratamento mais adequado para o usuário que sofre de transtorno mental. Na saúde
mental, a escuta e acolhimento caracterizam-se como ações para as intervenções,
sendo usadas para o cuidado, permitindo a criação de um vínculo no sentido de o
profissional estar aberto a escuta das necessidades de saúde do usuário, em uma
postura mais acolhedora. Cabe ao enfermeiro expor conhecimentos e resoluções para
os problemas, disposição para ensinar, aprender e ajudar a família. Sendo assim, o
enfermeiro tem um papel norteador voltado ao cuidado do portador de transtorno
mental e sua família, sendo necessário que o mesmo esteja preparado para promover
apoio e acolhimento

16, 14.

O enfermeiro como sendo um construtor de vínculo com o usuário deve estar
ciente do cenário onde está presente o serviço; este deve ser visto como
possibilidades de cuidado para além dos limites da instituição e um espaço de
relações e noções coerentes sobre o território da pessoa que sofre com transtorno
mental. Com isso, o profissional tem que compreender que o território em que atuam
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é singularmente marcado pelas desigualdades sociais e com uma população vitimada
não somente pelo transtorno mental, mas sobre tudo pela condição de pobreza

10.

A interação, cuidado, empatia e conhecimento é fundamental no cuidado com
pessoa que sofre de doença mental. Dessa maneira, podemos dizer que a meta do
cuidado de enfermagem é maximizar as interações positivas da pessoa com o
ambiente, promover o bem-estar e melhorar a percepção de si próprio, valorizandose o contexto da pessoa, com vistas a sua inclusão social; com isso destaca-se como
ações exclusivas do enfermeiro a consulta de enfermagem como um importante
recurso junto à pessoa e sua família, assim como a supervisão e capacitação da
equipe de enfermagem

17.

A interação em equipe se torna fundamental para que a construção coletiva
do trabalho diante da demanda do usuário, o que pressupõe uma atuação complexa,
necessitando de um conjunto de saberes que se inter-relacionem, ultrapassando os
limites das disciplinas. Esta interação é um fator importante para a atuação do
enfermeiro 8.
Há um deslizamento de uma produção de cuidado procedimento-centrado
para uma produção de cuidado encontro-centrado. O espaço do serviço e o encontro
entre os diferentes saberes em circulação, produzem atos pedagógicos capazes de
extrair da experiência/aprendizado inovações tecnológicas que produzem atos de
cuidado e assim, sustentam práticas inovadoras, criativas e centradas nas
necessidades da população ¹¹.
Com isso, podemos citar que para o enfermeiro atuar no âmbito de saúde
mental, principalmente no CAPS, o profissional deve buscar cada vez mais o
conhecimento, para poder inovar no que se refere ao atendimento e, com isso, poder
prestar um cuidado de acordo com a Reforma Psiquiátrica e não nos prender no
modelo de atenção manicomial.
O processo da Reforma Psiquiátrica foi e continua sendo um passo muito
importante para a pessoa que sofre de algum tipo de transtorno mental, mas um
profissional que não foi capacitado de forma adequada, pode prejudicar esse
processo e o usuário. Assim, podemos dizer que inserir profissionais de saúde sem a
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devida preparação ou experiência no cenário da saúde mental é correr o risco de
prejudicar o processo da luta antimanicomial, dificultar a adesão e conhecimento
social destes novos dispositivos no meio comunitário, correndo o risco de
implementar o conhecido, praticado por anos, baseado num processo de trabalho
que valoriza o modelo manicomial ¹².
A Reforma Psiquiátrica foi criada com o intuito de inovar a prática de saúde
mental, levando em conta que com a mudança do modelo assistencial, surge a
preocupação com a formação profissional para garantia de uma assistência eficaz.
Porém, na prática isto pode apresentar uma resistência por parte dos profissionais,
seja por desejarem manter a concepção e práticas tradicionais, seja por não saberem
como pautar a sua atuação dentro dos novos paradigmas 8.
O movimento reformista é uma realidade concreta no país, porém sabe-se que
o rompimento com o modelo manicomial não foi totalmente superado devido muitos
profissionais não acompanharem a evolução desse processo e/ou não possuírem uma
formação que a contemplasse; isso se caracteriza quando muitos enfermeiros não se
sentem aptos a prestar cuidados ao portador de doença mental. A precariedade da
formação profissional, destacando que as disciplinas sobre saúde mental são
trabalhadas em carga horária de curta duração e com isso, torna-se visível a
inquietação e insatisfação do profissional para atuar na área de saúde mental

18, 8.

Estudos demonstram que profissionais de saúde mental têm apresentado
dificuldades para incluir-se nesse modelo assistencial, visto que ainda é possível
perceber com frequência, enfermeiros realizando suas tarefas voltadas para o
âmbito individual e muito próximos das atividades executadas em ambiente
hospitalar psiquiátrico, valorizando ainda o tratamento farmacológico 17. A união dos
esforços pode ajudar na transformação do atendimento e no combate aos vícios de
um modelo tradicional que ainda reside em nosso meio. Certamente, a área de saúde
mental, ainda passa por um período de adaptação de práticas e saberes, tornandose importante manter os profissionais no compromisso coletivo, para que a relação,
a troca de experiência e conhecimentos favoreça o cuidado junto ao usuário

15.
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A falta de transporte para a realização das visitas domiciliares, impede a
realização de buscas ativas, visitas para avaliar condições de tratamento oferecido
no domicilio do usuário, transporte do usuário quando necessário, dificultando a
assistência.

A

visita

domiciliar

representa

um

momento

valioso

para

o

estabelecimento do vínculo, permitindo a aproximação com o universo cultural,
social e familiar do usuário, possibilitando a intervenção precoce em situações de
crise. A precariedade das ações no território e consequentemente, para a
necessidade da aproximação do serviço à comunidade

15,18,10.

As dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem em realizar seu
trabalho da melhor forma possível, e com a qualidade necessária para que o usuário
tenha o melhor tratamento, fica evidente quando a humanização deve fazer parte
da enfermagem, o ambiente físico, os recursos materiais e tecnológicos são
importantes, porém não mais significativo do que a essência humana, que conduz o
pensamento e as ações e permite construir uma realidade mais humana, menos
agressiva e hostil para as pessoas que diariamente vivenciam as instituições de saúde
16.

A estrutura se torna um aspecto que em situações precárias, dificulta a
assistência como, recursos materiais, humanos e físicos, transporte inexistente,
formação e capacitação deficiente, falta de acesso à internet, vínculos
empregatícios precários, baixos salários, ausência de trabalho interdisciplinar e falta
de apoio da coordenação. As tensões no cotidiano, tem um efeito imediato pela
transferência de responsabilidade por parte das equipes, por parte da sobrecarga do
dia a dia, conflitos, a precariedade dos recursos físicos, materiais, humanos e falta
de investimento da gestão em ações de formação no serviço

15,11.

O usuário com doença mental tem direito a um atendimento de qualidade,
com acolhimento de forma individual, escuta qualificada, que potencialize o cuidado
integral. Porém as ações de saúde mental limitam-se a encaminhamentos,
transcrição de prescrições e a dispensa de psicofármacos, reforçando práticas que
precisam ser superadas para o alcance dos princípios da Reforma Psiquiátrica. Para
que isso aconteça, se torna imprescindível que os profissionais de enfermagem se
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organizem para repensar seu posicionamento nas diversas funções que assumem no
serviço especializado. Isto inclui a assistência, gestão ou a formação de recursos
humanos, norteados pela Política Nacional de Saúde Mental e orientados pelo
processo da Reforma Psiquiátrica

13,17.

No cenário da saúde mental a promoção a saúde e prevenção da enfermidade
pode auxiliar no enfrentamento de pressões, adversidades, sofrimento e dificuldades
do cotidiano. Dessa forma os trabalhadores de equipes assumem a função de
protagonistas na produção do cuidado e ao mesmo tempo, constituem conhecimento
por meio da realidade na qual podem intervir, lançando-se a si mesmos como
sujeitos. Dessa forma há a construção indissociável entre as linhas de cuidado e de
produção pedagógica, além de uma articulação de cenários e processos
simultaneamente no cotidiano e na realidade dos serviços

17,11.

Certamente os estudos de psicopatologia são necessários, desde que não
sejam os únicos conteúdos abordados. É preciso evitar o retrocesso à abordagem que
prioriza a doença e reproduz o modelo de assistência tradicional. A atuação dos
enfermeiros poderia buscar embasamento também na interdisciplinariedade e na
atuação em rede, promovendo a cidadania dos usuários. Assim, há outros saberes
além daqueles que versam sobre patologias, necessários à intervenção na área da
saúde mental 8.
Neste sentido, temos o entendimento que a política de formação só é
protagonista e produtora de mudanças nas práticas de saúde mental se for capaz de
criar e sustentar a troca nos serviços e entre os distintos coletivos que operam na
Rede de Atenção Psicossocial, com base na realidade local, com valorização dos
diversos saberes e metodologia participativa, construídos por meio do intercâmbio
entre municípios, coordenação estadual e instituição formadoras voltadas para
profissional de saúde

11.

A formação dos enfermeiros em saúde mental ainda é predominantemente
voltada para a psicopatologia, centrada na doença, fragmentada e desarticulada das
propostas da Reforma Psiquiátrica. As ações de enfermagem no campo psiquiátrico
têm como base o conhecimento teórico e prático do manejo da doença e sua
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sintomatologia. A ação do enfermeiro é indispensável através do gerenciamento,
administração, normatização, controle e disciplina. A partir a implementação da
Reforma Psiquiátrica, surge uma crise de identidade do enfermeiro, que se vê
desorientado em relação às práticas no campo de saúde mental 8.
Com base nisso, podemos entender que com a conquista da Reforma
Psiquiátrica e os novos modelos de cuidado, o enfermeiro se vê despreparado nessa
nova forma de pensar e agir perante o paciente e com isso leva o profissional que
atua na área de Saúde Mental entrar em conflito com suas práticas diárias, levando
a uma resistência em aderir aos preceitos da Reforma Psiquiátrica e permanecendo
no modelo asilar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho permitiu explorar dados relacionados às questões que
interferem nas ações do enfermeiro atuante no CAPS. A falta de aprendizado
conforme os preceitos da Reforma Psiquiátrica, dificultam o trabalho de enfermeiro
e consequentemente na assistência prestada ao paciente, gerando frustrações por
não ter o objetivo alcançado, tanto para o enfermeiro como para o paciente.
Nesta pesquisa foi possível constatar que a falta de investimento em
qualificação profissional, o não reconhecimento dos gestores perante o trabalho do
enfermeiro e a baixa remuneração salarial, faz com que o enfermeiro não se torne
qualificado e permanece prestando um atendimento inadequado centrado no modelo
asilar. Ainda, percebeu-se, que para o enfermeiro prestar um atendimento de
qualidade de acordo com os preceitos da Reforma Psiquiátrica, o mesmo deve buscar
qualificar-se por conta própria, visto que as instituições não investem em
qualificação profissional, quando se trata de saúde mental.
Nesse sentido importante refletir sobre as estratégias que o profissional utiliza
e as dificuldades que o mesmo enfrenta para atuar em Saúde Mental. Por se tratar
de um estudo bibliográfico, entende-se que está pesquisa se limitou a uma realidade
específica. Com isso, é importante que novos estudos sejam realizados em torno
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2. Atuação da enfermagem em centro de apoio psicossocial
desta temática, com o objetivo de pensar em diferentes estratégias sobre as quais
já são utilizadas pelos profissionais, e as dificuldades encontradas pelos mesmos.
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RESUMO
Objetivo: Identificar a importância da Estratégia de Saúde da Família na percepção do
paciente, reconhecendo os principais problemas enfrentados; identificando o
conhecimento do usuário em relação aos profissionais. Metodologia: um estudo
qualitativo com caráter exploratório, conforme Bardin. O projeto foi submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa da Cesuca Faculdade Inedi e autorização da Prefeitura
Municipal de Gravataí, o qual está em consenso com as Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Resultados: Os resultados
encontrados foram as seguintes categorias: Atendimento Gratuito e de qualidade no
Sus,

Deficiência

de

médicos,

Identificação

dos

profissionais

pelo

usuário.

Considerações Finais: Observou-se que a Estratégia de Saúde da Família, tem um
papel de grande importância para os usuários, pois oportuniza aos mesmos um
tratamento gratuito e de qualidade. Neste caso há necessidade de ações educativas,
que ofereçam mais informações sobre o processo de trabalho do programa de
Estratégia de Saúde da Família aos usuários que fazem parte destas comunidades.
DESCRITORES: Estratégia de saúde da família; Enfermagem; Usuário.

_________________________________________________________________________________
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REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 5, n.6, p. 33-45, Fevereiro/ 2019
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

33

Jennyfer Nunes Vargas, Fátima Helena Cecchetto
3. A importância da estratégia de saúde da família na percepção do usuário

ABSTRACT
Objective: To identify the importance of the Family Health Strategy in the patient's
perception, recognizing the main problems faced; identifying the user's knowledge in
relation to professionals. Methodology: a qualitative study with an exploratory
character, according to Bardin. The project was submitted to the Research Ethics
Committee of Cesuca Faculdade Inedi and authorization of the Gravataí City Hall,
which is in agreement with the Guidelines and Norms Regulating Research involving
Human Beings. Results: the results found were the following categories: Free and
quality service in Sus, Physicians' disability, Identification of professionals by the user.
Final Considerations: In this case, there is a need for educational actions that offer
more information about the work process of the Family Health Strategy program to the
users that are part of these communities.
DESCRIPTORS: Family Health Strategy; Nursing; User.

INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi implementado no Brasil, tendo como
princípios a universalidade, a integralidade e a equidade perante todos os
usuários da rede. Assim, em 1994 foi criado o Programa de Saúde da Família
(PSF), como uma forma de centralizar o cuidado da família, e com isso, tendo
o objetivo de promover a proteção e a prevenção à saúde e melhorar a
qualidade de vida da população. Atualmente, esse programa tem como sua
principal função a vigilância em saúde da comunidade de onde está localizada 1.
As Estratégias de Saúde da Família (ESF) vêm destacando-se por ações
na atenção básica, como forma de promoção e prevenção à saúde, ganhando
ênfase em 1996 com a operacionalização da Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde, a NOB-SUS 96. A ESF nasceu através do antigo posto
de saúde, reestruturado e com mais capacidade de respostas às necessidades
básicas dos usuários. Considerado como “porta de entrada” ao sistema, atuando
na prevenção e promoção da saúde da comunidade, sendo o primeiro contato
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do usuário com os profissionais da área, diferente das demais Unidades Básicas
de Saúde

2.

De suma importância, por ser diretamente ligada a comunidade, a ESF é
uma forma de trazer o usuário para os postos de saúde, promovendo assim, a
educação e conscientização em saúde.
Segundo o trabalho intitulado “Receptividade e empatia: percepção dos
usuários da Estratégia de Saúde da Família do município de Montes Claros/MG”,
partimos do pressuposto de que a ESF é a porta de entrada desse indivíduo ao
sistema de saúde, havendo a necessidade do conhecimento do próprio em
relação aos serviços prestados, para que deste modo possa dimensionar sua
satisfação sobre o mesmo. A avaliação da satisfação do usuário é o principal
fator que determina qualidade de atendimento dos serviços prestados pelo
sistema de saúde, desta forma, obtém-se dados para arrecadação de subsídios,
utilizados na melhoria dos serviços prestados à comunidade, e assim, estimular
o cidadão a ser o guardião deste bem

3.

A escolha pelo tema deu-se após um estágio extracurricular que foi
realizado pela acadêmica nas Unidades de Saúde da Família Águas Claras e
Morada no Vale II, aqui no município de Gravataí, no ano de 2015. A Unidade
de Saúde da Família Águas Claras e Morada do Vale II, ambas são unidades ESF
e encontram-se no mesmo local, a escolha pelas duas unidades deu-se pelo fato
de ambas pertencerem a mesma região territorial sendo transformadas de
unidade básica para duas unidades de ESF. Diante desta transformação
observou-se que muitos usuários não tinham conhecimento em relação a
importância do trabalho da ESF que era realizado na comunidade.
Desta forma, sentiu-se a necessidade de realizar este estudo e ter o
conhecimento sobre a percepção do usuário em relação ao atendimento
recebido, portanto, a questão norteadora deste estudo foi: Qual a importância
da Estratégia de Saúde da Família na percepção do usuário.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma abordagem qualitativa, condicionando dados de
interpretação conforme Bardin 4, buscando significados e representações que
evidenciem os achados através da literatura. No intuito de identificar o
conhecimento dos usuários sobre as Unidades de Saúde da Família (USF), em
comunidades do município de Gravataí na região metropolitana de Porto Alegre
5.

O cenário de pesquisa se deu no município de Gravataí, localizado na
região metropolitana, a 22 quilômetros de Porto Alegre, com população média
de 275.146 habitantes (estimativa de 2017/IBGE).

Os profissionais atuantes

na ESF realizam atendimentos individuais aos usuários do SUS (consultas
médicas de enfermagem e odontológicas), visitas domiciliares (realizadas por
todos os profissionais), atividades educativas em sala de espera, atividades em
escolas e creches, acolhimento aos usuários (atendimento à demanda
espontânea) e atendimentos agendados. Cada equipe de USF é responsável por,
no máximo, 4 mil habitantes em uma área adstrita, conforme Prefeitura de
Gravataí

6.

A coleta foi realizada durante o mês de março a abril de 2018, as
entrevistas foram individuais e por conveniência, ou seja, por convite, a
divulgação da pesquisa se deu no dia e momento em que a pesquisadora foi até
a unidade. Foram entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas, as
respostas foram gravadas para uma melhor interpretação do entrevistador. A
partir do momento em que ocorreu a saturação das informações a entrevista
foi encerrada, tendo-se como sujeitos um total de 12 entrevistados, 6 em cada
unidade.
As entrevistas foram realizadas posteriores à aprovação do Comitê de
ética em Pesquisa da Faculdade Inedi- Cesuca e do TCLE pelos participantes.
A população investigada foi constituída por moradores das comunidades
onde estão estabelecidas as ESFs Águas Claras e Morada do Vale II. Os critérios
de inclusão foram: ter idade >18 anos e <70 anos, morar na comunidade, estar
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cadastrado e ser usuário da USF, aceitar participar da pesquisa e assinar o TCLE.
Os critérios de exclusão foram: não ser usuário dos serviços das ESFs e não
desejar participar da pesquisa.
A coleta de dados foi feita em dois momentos. No primeiro, tendo como
base o perfil sócio demográfico dos entrevistados e no segundo, uma entrevista
semiestruturada com perguntas abertas. Os dados foram submetidos à análise
de conteúdo proposta de Bardin4, que consiste em examinar o conteúdo de
forma temática. A transcrição dos dados foi realizada logo após a coleta nas
entrevistas. Foram leituras repetidas e minuciosas dos conteúdos para uma
melhor compreensão, garantindo a coerência e a concordância das respostas.
Os dados foram analisados em três etapas: a primeira fase, de pré-análise,
consistiu no primeiro contato com os dados coletados nas entrevistas; após a
coleta deste material, por sequência, houve o levantamento de dados para
melhor compreensão de peculiaridades do conteúdo.
A exploração de todo material foi realizada na segunda fase, essa etapa
foi caracterizada como a mais longa, nela foi realizado recortes de palavras ou
frases que correspondam ao objetivo do texto.
A terceira e última fase, correspondeu ao tratamento e análise dos
resultados, momento este usado para discussão e processamento dos dados
levantados ao longo das fases, garantindo uma leitura pertinente, além da
análise final do tema do estudo.
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
Inedi- Cesuca, para autorização de sua execução, o qual está em consenso com
as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres
Humanos, do Conselho Nacional de Saúde 466/2012, de acordo com texto do
PNAB (2012). O número do comitê de ética é: 80837317.4.0000.5665
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A seguinte pesquisa teve participação de 12 usuários das unidades de
saúde da família, com faixa etária entre 22 a 70 anos, sendo que oito são do
REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 5, n.6, p. 33-45, Fevereiro/ 2019
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

37

Jennyfer Nunes Vargas, Fátima Helena Cecchetto
3. A importância da estratégia de saúde da família na percepção do usuário

sexo feminino e quatro do sexo masculino, dos entrevistados para essa pesquisa
três deles relatam não ter filhos, um tem apenas um filho, cinco tinham dois
filhos, um com três filhos, um com quatro filhos e um com seis filhos. Quanto a
escolaridade, sete pessoas completaram o ensino médio, três o ensino
fundamental completo e dois não completaram o ensino fundamental. Todos os
usuários entrevistados relatam que utilizam com frequência os serviços da
unidade de saúde e classificaram como bom o relacionamento com os
profissionais. Suas respostas mostraram as perspectivas dos usuários sobre a
estratégia de saúde da família na comunidade que residem.
1.Atendimento gratuito e de qualidade do SUS
Com o passar dos anos, o senso crítico dos usuários se tornou mais
apurado, transformando-os em cidadãos mais exigentes e cientes de seus
direitos. Desta forma, os usuários da saúde pública não aceitam mais
atendimentos sem qualidade. Reivindicam um tratamento onde sintam-se
valorizados e que lhes proporcione bem-estar. Assim, identificam a importância
do atendimento da Estratégia de Saúde da Família prestados em suas
comunidades. Diante disso, o atendimento das Unidades de Saúde da Família,
forma usuários com uma visão diferenciada sobre o tratamento que é
disponibilizado a eles, dando-os a possibilidade de cobrar por um atendimento
completo e expressar a importância do mesmo.
“Acho essencial o acesso à saúde pública, à população de baixa
renda que não tem como pagar os valores exorbitantes dos
planos de saúde ou consultas particulares...” (U3)
“A gente tem atendimento perto de casa e sempre que vem
aqui tem os problemas solucionados ou encaminham para
solução...” (U2)
“A gente que é pobre né, mais simples não tem condições de
pagar pra ir num particular né, então o mais próximo da gente
é o posto...” (U7)
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“O posto é importante para gente que não tem dinheiro. É
saúde de graça. Aqui a gente é atendido pelo médico sem ter
que ir no hospital...” (U6)

Os usuários do SUS com o passar do tempo aprenderam a usar seus
direitos para que tenham uma qualidade de vida com um cuidado gratuito.
Como é o caso das medicações distribuídas nas redes de saúde pública, para
que possam dar continuidade aos seus tratamentos. O fornecimento das
medicações de uso contínuo gratuitos oferecidos pelo SUS são os que vem
sofrendo mais dificuldades no abastecimento. Diante deste contexto, surgem
os prejuízos aos clientes que delas dependem, pois interrompem o tratamento
médico pelo fato de que as medicações estarem em falta na rede pública e de
não terem condições financeiras de compra-las 7.
Essa é a realidade de muitos usuários da USF, que fazem enfatizar a
importância da mesma e da necessidade do tratamento gratuito, do
atendimento médico com distribuição de medicações e agendamento de
consultas. As falas a seguir demonstram esta situação:
“E é um atendimento completo, pois muitos medicamentos
eles dão para a gente.” (U1)
“Deus o livre nós sem o posto. Eu preciso e gosto porque tem o
remédio da pressão, é remédio praaaa, eu começo tudo por ali
pelo posto...”(U9)
“O atendimento é legal mesmo. Porque eu consigo meus
remédios tudo dali...” (U10)

O modelo de ESF é considerado um programa muito satisfatório segundo
os usuários, devido ao acesso e atendimento de qualidade, de forma integral e
gratuita. O oferecimento da medicação necessária ao tratamento dispensado
de forma gratuita ao usuário é o fator que indica um grande índice de satisfação
dos mesmos 8 . Diante isso, entendemos que usuários se tornam mais cuidadosos
com a própria saúde e seguem o tratamento da forma devida, por ter a garantia
de atendimento e resolução de seus problemas.
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2.Deficiência de médicos
Como porta de entrada ao sistema de saúde, compete a atenção básica,
promover um tratamento contínuo, universal e de qualidade ao seu usuário. No
entanto, a alta rotatividade dos profissionais médicos compromete os
atendimentos prestados a comunidade. Essa alta rotatividade, muito se dá por
fatores como a distância até o local de trabalho, falta de materiais ou falta de
capacitação desses profissionais

9.

Esse é o fator identificado como maior

problema enfrentado nas USFs, de forma em que usuários se sintam
prejudicados pela falta de médicos. A seguir as falas identificam a situação:
“A falta de fichas pra dentista judia, porque é uma dentista
pra todo o pessoal que usa o posto, é muita gente pra uma
dentista só...”(U1)
“Problema é a dentista, muita gente pra pouca consulta pois
é só uma profissional. Coitada, não sei quantas mil pessoas tem
nesse posto e só ela de dentista...” (U2)

A ESF foca em ações que visam a promoção e prevenção a saúde,
portanto trabalham com profissionais qualificados e equipes multidisciplinares,
no entanto, observa-se uma distribuição desigual de funcionários pelo país, em
especial os médicos. Essa deficiência de profissionais resulta em um déficit de
qualidade no atendimento, sendo os maiores prejudicados a população. Como
forma de solucionar o problema, foi criado o Programa Mais Médicos, visando a
reestruturação e priorizar a atenção básica

10.

O programa mais médico foi criado com intuito de diminuir as
desigualdades regionais e a carência de médicos existentes no país. Tendo como
uma de suas estratégias o provimento de médicos brasileiros e estrangeiros em
municípios com áreas mais carentes desses profissionais, desta forma a chegada
dos mesmos nas redes de atenção básica fortaleceu e expandiu a capacidade
de intervenções e de um cuidado integral aos usuários

(11).

Abaixo as falas

descrevem tal situação:
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“Quantidade

de

médicos

em

relação

a

demanda

da

comunidade. Muita gente para poucos médicos... (U3)
“Só acho que podiam ter mais médicos...” (U6)

No entanto, sabemos que as ESFs, trabalham com médicos especialistas
em saúde da família e comunidade, sendo assim, médicos com especialidades
específicas (ginecologia, pediatra, etc.) não fazem parte da equipe das
unidades. Os médicos da ESF são especializados em saúde da comunidade,
sendo assim cuidam de forma integral, isto é, do recém-nascido ao idoso. Desta
forma, tratamentos mais complexos ou cirurgias são encaminhados aos serviços
que prestem esse atendimento.
“Eu to precisando de um traumato há anos, se tivesse no
posto... Daí tu vem (pro posto), faz os papel e espera anos e
não é chamado...” (U7)
“Aí tem problema pra marcar exame, tem problema pra marcar
fisioterapia...” (U5)

3. Identificação dos profissionais pelos usuários
O SUS tem como grande desafio estabelecer uma boa relação
profissional-usuário para a reorganização dos serviços de saúde. De forma, que
o atendimento integral se dê diante da maneira que o profissional aborda esse
usuário e suas particularidades. Neste caso, o vínculo de confiança gerado, faz
com que o cliente se sinta único tendo melhora no seu quadro clínico e
aumentando a satisfação no serviço prestado pelo profissional

12.

Portanto, é evidente a importância do conhecimento de cada profissional
que faz parte dessa equipe de trabalho. Por consequência, foi feito o
questionamento sobre o conhecimento dos usuários sobre os profissionais que
trabalham na Unidade de Saúde da Família. Abaixo seguem as falas:
“Eu vivo aqui dentro e mesmo assim não consigo saber bem
quem é quem...” (U1)
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“Exceto os médicos que identifico de imediato. Os demais são
difíceis de identificar, não sei bem qual a função de cada
um...” (U3)
“Sei que os técnicos são os da triagem que fazem os trabalhos
menos complexos...” (U4)

O ato de acolher esse cliente desde o momento que chega na unidade
veio como estratégia de organizar o relacionamento entre profissionais e
usuários, desta forma, propicia um vínculo de respeito mais humanizado ao
mesmo. Portanto, torna o tratamento mais resolutivo, onde os indivíduos se
sentem mais valorizados e assim dão continuidade ao seu cuidado (10). Sendo
assim, a proximidade deste usuário na unidade propicia o conhecimento da
equipe, mas notamos que ainda há grande dificuldade na diferenciação das
categorias profissionais que compõem as equipes.
“Sei que tem os médicos, as enfermeiras, as agentes, agora o
que é o trabalho de cada um eu não sei...”(U12)
“Ah eu sou muito assim, eu não gravo o nome das pessoas, mas
eu acho que é de tudo né?...”(U9)
“Aí é que tá, por nome nenhum, aí eu sei, o médico é o médico,
a enfermeira é a enfermeira...”(U10)

Um dos maiores desafios enfrentados pela atenção básica na
implementação do SUS é o desenvolvimento contínuo, a estruturação,
valorização e a importância do trabalho dos profissionais do modelo
assistencial. Profissionais estes, que vem em constantes capacitações para um
melhor desenvolvimento no trabalho e eficácia no tratamento prestado

13.

Sendo assim, uma melhor abordagem e clareza no atendimento ao usuário,
tende a ter um reconhecimento dos mesmos.
“Eu sei quem é quem porque já tive em dias que explicavam o
funcionamento do posto. Eles fazem isso seguido...”(U2)
“Sim, tem a enfermeira, as técnicas, por sinal excelentes
pessoas, os médicos também são maravilhosos...”(U7)
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“Eu sei que são médicos, dentista, agentes, enfermeiro e
auxiliares de enfermeiro. Agora não me pede pra diferenciar o
trabalho de cada um...” (U11)
“Os profissionais que fazem parte da ESF é o médico, o
enfermeiro, dentista, auxiliar de saúde bucal, técnicos de
enfermagem, auxiliar de enfermagem e agente de saúde, esses
são os profissionais...” (U8)

Diante as respostas dos 12 participantes da pesquisa, nota-se que 6
usuários ainda tem uma grande dificuldade de identificação dos profissionais, o
que gera certa confusão no momento em que se direciona ao atendimento.
Entretanto, é de grande importância esclarecer aos seus clientes, sobre o cargo
e os afazeres de cada profissional da unidade que fazem parte das equipes que
compõem a unidade de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste estudo apontaram que na perspectiva dos usuários,
a ESF tem uma grande importância para a comunidade por proporcionar saúde
de qualidade, gratuita e resolutiva aos mesmos. Entretanto, alguns resultados
sinalizaram que a deficiência de profissionais médicos especialistas é bastante
comum, e que seria importante o aumento de profissionais especialistas para
se ter um atendimento que abrangesse a toda comunidade.
Destaca-se que a proposta da ESF é um acompanhamento com um clínico
especialista em saúde da família e comunidade e não com especialistas em
geral, como era o antigo modelo da UBS que existia na comunidade onde se
localiza a atual Estratégia. Este cenário demonstra que existe a necessidade de
ações educativas com esta população local.
Da mesma forma os usuários apresentam grande dificuldade em
diferenciar os profissionais que compõem a equipe, os resultados demonstraram
que para eles a equipe é composta de médicos, enfermeiros e dentistas não
sabendo diferenciar as outras categorias de profissionais que também fazem
parte da mesma.
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Através das respostas obtidas no presente estudo, observou-se que os
usuários das unidades que foram entrevistados ainda não compreendem o
modelo de ESF, assim sempre comparando o atual modelo com o antigo de UBS,
onde encontravam médicos de diferentes especialidades na unidade, diferente
do modelo atual que há somente o clínico geral, sendo que o mesmo é
especialista em saúde da família e comunidade.
Da mesma forma que sentem a necessidade de médicos, apreciam a
forma como é prestado o atendimento à comunidade e a ênfase à família, que
é demonstrado a cada cuidado oferecido ao longo do tratamento, dando a
oportunidade de o usuário obter autonomia sobre a própria saúde, afastando a
visão hospitalocêntrica, onde o cuidado era do médico ao paciente, portanto,
agora são promovidas ações que levam o conhecimento e o estímulo para o
usuário promover o autocuidado.
No entanto, a dificuldade de identificação dos profissionais que
compõem as equipes das Unidades ainda é notável, pois não compreende a
função de cada uma das categorias profissionais, causando muitas vezes
constrangimento ao cliente ao se direcionar ao mesmo e buscar informações.
Desta forma, observou-se que ainda há a necessidade de promover ações
educativas que visem a compreensão dos usuários sobre o novo modelo de saúde
que é prestado a comunidade desde 2015. Ações educativas de forma clara para
uma melhor compreensão dos usuários. De modo que obtenham compreensão
sobre o serviço prestado e maior satisfação sobre o mesmo.
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4. Conhecimento dos acadêmicos acerca dos fatores de
risco relacionados as doenças cardiovasculares
4. The pacients knowledge about risk factors in relation to
cardiovascular diseases
Mara Deonice Pinto de Lima1
Fatima Helena Cecchetto2
RESUMO:
Objetivo: identificar o conhecimento, atitudes, prevenção, acerca dos fatores de riscos
para doenças cardiovasculares nos acadêmicos de diversos cursos de uma determinada
faculdade na região metropolitana do Sul do País, no período de outubro a dezembro de
2015 e de março até outubro de 2016. Metodologia: pesquisa de natureza quantitativa,
do tipo transversal, descritiva e exploratória, realizado com um grupo de 148
acadêmicos, a amostra foi por conveniência, os dados foram coletados por um
questionário e verificação de medidas antropométricas. Resultados: neste estudo, 148
entrevistados na pesquisa, sua maioria é do sexo feminino (112) representando 75,3%, do
total, seguidos de (36) participantes masculinos representando 24,3%. Em relação à faixa
etária dos acadêmicos constatou-se um predomínio de idade entre 16 e 40 anos 93,3%
dos pesquisados, admitem ter conhecimento sobre a doença, foi possível evidenciar
valores desejáveis, uma vez que a maioria dos entrevistados pertence à área da saúde.
97,3% dos acadêmicos evidenciam que a obesidade representa um fator de risco para
doenças cardiovasculares. Conclusão: ressaltamos a necessidade de estratégias
governamentais, fazendo conhecer os fatores de risco para doenças cardiovasculares
estimulando mudança de hábitos de vida, contribuindo a mudança de um cenário que
acomete a população.
Descritores: Doenças Cardiovasculares; Risco; Conhecimento.
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ABSTRACT:
Objective: identify the information, attitude and prevention about the risk factors for
cardiovascular diseases on people of different degrees from a specific college at the
metropolitan region from the South of the country, between October-December of 2015
and March-October of 2016. Methodology: a research of quantitative nature,
transversal, descriptive and exploratory made with a group of 148 academics; the
sample was for convenience in this study. Data were collected through a check
questionnaire and anthropometric measures. Results: this study, 148 respondents were
female (112) representing 75.3% of the total, followed by (36) male participants
representing 24.3%. In relation to the age group of the academics a predominance of age
between 16 and 40 years was verified, the data reveals that 93, 3% of researched people
admit to know about the disease. 97.3% of the scholars state that obesity represents a
risk factor for cardiovascular diseases it was possible to show desirable values since
most of the interviewed belongs to health professional care. We highlight the necessity
of governmental strategy, knowing the risk factors to cardiovascular diseases.
Conclusión: encouraging the change of life habits, adding to the change of set that
affects the population.
Descriptors: Cardiovascular diseases; Risk; knowledge.

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica as doenças cardiovasculares
(DCVS), como sendo a principal causa de mortes no Brasil e no mundo. Com
percentuais elevados tanto de óbitos, quanto de hospitalizações evitáveis, levam
indivíduos a incapacitação física e aposentadorias precoce de jovens em idade
produtiva1. O reflexo nos custos econômicos de saúde e previdência social do
Brasil, gera grandes desafios na saúde Pública, necessitando de medidas focadas
em políticas preventivas para evitar as (DCVS) mudando esse cenário caótico2.
Sabe-se que com o passar dos anos, ocorrerá o aumento na estimativa de
vida populacional, e a prevalência dos agravos. Um estudo demonstrou que a
probabilidade de um indivíduo de 50 anos, sem exposição aos fatores de risco (FR),
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desenvolver DVCs, é de 6% em 10 anos. Estimativas epidemiológicas dizem que
DCVS, pode desenvolver-se através de conjuntos multifatoriais como, FR
modificáveis e FR não modificáveis. FR modificáveis: Dislipidemia, Diabetes Melitos
(DM), Tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial. FR Não Modificáveis: Idade,
sexo, genética 3.
Entre 1990 e 2020, há uma previsão de aumento para as doenças isquêmicas
cardíacas em torno de 120% para mulheres e 137% para homens nos países em
desenvolvimento. Sendo que nos países desenvolvidos existe uma estimativa de
aumento entre 30% e 60%. Apesar de 80% dos óbitos por DCVs ocorrerem em países
de baixa e média renda, as taxas de mortalidade são maiores em nações de alta
renda, que é de 320 por 100 mil habitantes por anos 4.
Considerando os índices elevados de morbidade, mortalidade tanto em
países desenvolvidos quanto em desenvolvimento 5, e com o aumento da incidência
de DCVs, medidas urgentes para mudanças deste cenário devem ser tomadas.
Vários estudos estão sendo realizados, frente a uma problemática de tamanha
proporção tanto social quanto econômica, existe um longo caminho a seguir, em
busca da conscientização de mudanças de hábitos 6.
Diante deste contexto é fundamental a educação permanente da população,
pois tais patologias são previníveis, e às atividades direcionadas a educação em
saúde podem contribuir para a redução dos índices.
É importante o conhecimento da população em relação ao padrão de
consumo de alimentos, das atitudes, comportamentos em relação à saúde, e aos
fatores de risco para doenças cardiovasculares, uma vez que o conhecimento que
adquirem ao longo de sua formação acadêmica, será levado a comunidade 3.
É importante destacar que o conhecimento da população, assim como os
hábitos de vida podem resultar na prevenção de DCVs. Desta forma o presente
estudo tem como o objetivo identificar o conhecimento que os acadêmicos
possuem sobre as DCVs e seus fatores de riscos.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo transversal,
descritiva e exploratória realizada com acadêmicos, de diversos cursos de
graduação como: Enfermagem, Psicologia, Direito, Pedagogia, Administração,
Ciências Contábeis, Comércio Exterior, de uma Faculdade da região metropolitana
do sul do Brasil.
Para seleção dos indivíduos da pesquisa foi utilizada abordagem coletiva dos
acadêmicos em sala de aula, que ocorreu no turno da noite, em suas respectivas
salas dos diferentes cursos de graduação da Faculdade, a mostra foi por
conveniência. Os critérios de inclusão dos indivíduos da amostra foram: estar
regularmente matriculado nos cursos; desejo de participar da pesquisa, e assinar o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que possibilita a autorização da
análise das respostas e da utilização de suas informações de forma anônima, na
elaboração e apresentação dos resultados.
Foram excluídos os alunos com barreiras como ser portador de necessidade
especial, situação que inviabilizaria as avaliações; ser gestante, e estudantes não
ativos. Foram solicitadas autorização para a coleta das informações junto às
coordenações de Cursos da Instituição de Ensino Superior.
Os dados foram coletados de outubro a dezembro de 2015 e de março até
outubro

de

2016,

por

meio

de

questionário

semiestruturado

e

de

autopreenchimento. O instrumento continha questões estruturadas (fechadas) que
abordam os dados socioeconômicos, hábitos de vida e dados do histórico de saúde
dos participantes da pesquisa e conhecimento acerca das DCVs.
As medidas antropométricas foram realizadas no 4º andar na sala de
semiotécnica

da

Faculdade,

foi

aferida

pressão

arterial

com

aparelho

esfigmomanômetro manual (marca Sankey) e estetoscópio do modelo Rapaporte,
ambos com o registro do INMETRO, com indivíduo em posição sentado, após 5
minutos de repouso a circunferência abdominal foi verificada na metade da
distância entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior (considerou aumentada >
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102 cm para homens e > 88 cm para mulheres). O índice de massa corporal (IMC)
foi calculado pela divisão do peso pelo quadrado da altura (metros): baixo peso
(<18,5

Kg/m²),

eutrófico

(18,5-24,9Kg/m²),

sobrepeso

(25,0-29,9

Kg/m²),

obesidade (30,0-39,9 Kg/m²). Os fatores de risco avaliados para DCVs,
independente da classificação do mesmo, foram: FR modificáveis: Dislipidemia,
Diabetes Melitos (DM), Tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial; FR Não
Modificáveis: Idade, sexo, genética.
Os dados coletados nessa pesquisa, foram organizados e codificados
manualmente, sendo que cada instrumento recebeu um único valor, a fim de
reduzir possíveis erros na identificação das respostas e diminuir o tempo
despendido na sua digitação nos bancos de dados. Após essa etapa, os dados foram
digitados no banco de dados do software SPSS, versão 21.0. Inicialmente, os dados
foram submetidos a análise exploratória e descritiva, sendo as variáveis categóricas
expressas em frequência absoluta e percentual.
Para que fosse possível estimar um percentual de 50% de respostas corretas
considerando uma margem de erro absoluta de 8% com nível de confiança de 95%
foram necessários 148 alunos.
Nesta pesquisa quantitativa os resultados foram apresentados por meio de
tabelas com o objetivo de simplificar a visualização dos dados.
Foi solicitada autorização para a coleta das informações junto às
coordenações de Cursos da Instituição de Ensino Superior pessoalmente e envio de
carta de apresentação explicitando os objetivos do estudo.
O projeto do Trabalho de conclusão foi apresentado ao Comitê de ética, em
duas

vias

contendo

informações

sobre

os

objetivos,

a

justificativa,

os

procedimentos, os riscos e benefícios do estudo, uma via ficou com os
pesquisadores e outra via com o pesquisado. O número do comitê de ética de CAAE:
53740015.4.0000.5665.
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RESULTADOS
No total dos 148 entrevistados na pesquisa, sua maioria é do sexo feminino
(112) representando 75,3%, do total, seguidos de (36) participantes masculinos
representando 24,3%. Em relação à faixa etária dos acadêmicos constatou-se um
predomínio de idade entre 16 e 40 anos. Os dados demonstraram que a população
feminina está mais presente nesta faculdade, evidenciando que as mulheres
possuem um maior grau de escolaridade.
No item de graduação/curso, os participantes da pesquisa em sua maioria,
são graduandos do curso de enfermagem 48,9%, seguidos do curso de psicologia
com 30,4% do total de entrevistados.
Os fatores de risco avaliados para DCVs, independente da classificação do
mesmo, foram: FR modificáveis: Dislipidemia, Diabetes melitos (DM), Tabagismo,
sedentarismo, hipertensão arterial; FR Não Modificáveis: Idade, sexo, genética.
Será apresentado na tabela 1 dados sobre o perfil sócio demográfico dos alunos de
graduação.

Tabela 1- Perfil sócio demográfico dos alunos de graduação participantes da pesquisa. Cachoeirinha,
RS, Brasil, 2017.
Variáveis
Graduação\curso
Enfermagem
Psicologia
Outros
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
16-22
23-28
29-34
35-40
41-46
47-52
53-58
59-64

N°

(%)
Nº de alunos
72
45
31
Nº de alunos
36
112
Nº
43
31
30
22
13
5
3
1

(%)
48,6
30,4
20,9
(%)
24,3
75,7
(%)
29,1
20,9
20,3
14,9
8,8
3,4
2,9
7
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Habitantes\moradia
2
3
4
5
6 ou mais
Trabalho
Sim
Não
Não respondeu
Profissão
Prof. da saúde
Comercio
Estudante
Do lar
Outros
Administração
Não respondeu
Total

Nº de alunos
43
41
37
21
6
Nº de alunos
114
33
1
Nº de alunos
45
14
16
2
43
15
12
148

(%)
29,1
27,7
25
14,2
4,1
(%)
77,6
22,3
0.7
(%)
30,4
9,5
10,8
1,4
29,1
10,1
8,7
100
Fonte: Pesquisa Direta.

Neste estudo foi avaliado os conhecimentos dos fatores de risos para DCVS
que podem ser observados na tabela 2.
Tabela 2: Conhecimentos dos fatores de risco dos alunos de graduação participantes da pesquisa.
Cachoeirinha, RS, Brasil,2017

Variáveis
Conhecimento sobre DCVs
Sim
Não
Não respondeu
Você acha que é uma doença
grave
Sim
Não
Não respondeu
Você sabe se tem alguém em
sua família c/ DCVs
Sim
Não
Não respondeu

N°

(%)

Nº de alunos
138
8
2
Nº de alunos

(%)
93,3
5,4
1,4
(%)

138
7
3
Nº de alunos

93,2
4,7
2
(%)

104
40
4

70,3
27
9
Fonte: Pesquisa Direta.
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DISCUSSÃO
Para realização desta pesquisa, foi importante, conhecer às características
sócio demográficas e hábitos de vida da amostra, para verificar os conhecimentos
dos fatores de risco de doenças cardiovasculares (DCVS) dos participantes. Os
fatores de risco de DCVS, são mais usuais em indivíduos com baixa escolaridade em
comparação com aqueles indivíduos com educação de nível superior 3.
Inúmeros estudos em diferentes níveis educacionais, tem demonstrado a
prevalência de alguns fatores de riscos a saúde estes menos frequentes em níveis
mais elevados de instrução, o que demonstra mudança de hábitos de vida, com
aquisição educacional 7.
Estudo realizado com universitários do curso de medicina, expõe a influição
curricular dos acadêmicos da área da saúde, quando o assunto está relacionado
aos fatores de riscos para doenças cardiovasculares, diferentemente dos
acadêmicos de outros cursos7. De acordo com o estudo pode-se dizer que quanto
maior o saber sobre o assunto, maior probabilidade mudanças de atitude, mas
existem estudos controversos 3.
Os fatores de risco avaliados para DCVs, independente da classificação do
mesmo, foram: FR modificáveis: Dislipidemia, Diabetes Melitos (DM), Tabagismo,
sedentarismo, hipertensão arterial; FR Não Modificáveis: Idade, sexo, genética.
Neste estudo foi avaliado os conhecimentos dos fatores de riscos, também
um estudo realizado sobre fatores de risco no Distrito Federal, 1 reafirmando que
os fatores de risco para DCVS dividem-se em 2 grupos; modificáveis e não
modificáveis. Modificáveis aqueles onde os indivíduos podem e devem intervir
sistematizar mudanças nos hábitos de vida como: não fazer uso de tabaco,
mudança dos hábitos alimentares, sedentarismo, combater a obesidade e excesso
de peso. Quando descrito os fatores não modificáveis, são aqueles resultantes de
características genéticas, idade, sexo, histórico familiar.
Quanto ao conhecimento do uso de tabaco e álcool, 95,9% dos indivíduos da
pesquisa reconhecem que é prejudicial à saúde. Estudos demostram que o tabaco
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leva o indivíduo a desenvolver DCVS, sendo apontado como principal causa de
mortes evitáveis no Brasil, estimativas descrevem que associados a doenças, o uso
de tabaco em 2020 será responsável por milhares de mortes, podendo chegar a 10
milhões

(1).

Evidencias apontam a redução dos números de indivíduos que utilizam

tabaco, acredita-se que parte disso se dá os conhecimentos dos malefícios do
mesmo, bem como os avanços de programa de combate ao tabagismo, estudos
demostram grande desafio, pois o Brasil está no ranque como o maior exportador e
o segundo maior produtor de tabaco do mundo 8. Comida com muita gordura e sal
podem levar a ter DCVS.
O consumo de álcool foi constatado em 56,2% dos participantes, tendo um
maior predomínio no sexo feminino (58,3%). Contudo, apenas (10,9%) denominamse como suspeitos de alcoolismo, dado significativo segundo o sexo sendo mais
prevalente entre os homens (71,4%) 9.
Em uma pesquisa realizada com profissionais da saúde em Vitória da
conquista BA,1 indicaram que apenas 4,7% dos entrevistados fazia uso de tabaco.
Estes dados evidenciaram-se na Revista Brasileira de Cardiologia, onde o consumo
de tabaco demostra queda entre a população em geral, entretanto apresenta
aumento entre os sujeitos de sexo feminino e cidadãos de baixo nível
socioeconômico

10.

Neste estudo com o percentual de 97,3% dos acadêmicos, evidenciou-se que
a obesidade representa um FR para a DCVS. No entanto, observou-se que, quando
questionado se a circunferência abdominal apresenta aumento entre os sujeitos de
sexo feminino e cidadãos de baixo nível socioeconômico

10.

Neste estudo com o percentual de 97,3% dos acadêmicos, evidenciou-se que
a obesidade representa um FR para a DCVs. No entanto, observou-se que, quando
questionado se a circunferência abdominal pode ser um fator de risco, o percentual
teve queda, de 11,5% ficando em 85,8% com respostas afirmativas. Na pesquisa
evidenciou-se também que os acadêmicos têm conhecimento sobre os malefícios
que a obesidade causa, mas estudos na população brasileira demonstram um
grande número de indivíduos com peso e sobre peso (11) evidenciaram que a
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população de sua pesquisa, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) possui
risco para DVCs, uma vez que 20% apresentaram medidas maiores que as aceitáveis
em relação cintura-quadril

13.

Outro FR que merece destaque é o sedentarismo. A falta de atividade física
é hoje um dos grandes vilões DCVs. Entre os entrevistados 90,5%, acreditam que
atividade física regular, previne doenças cardíacas. Em um estudo recente
realizado no Piauí 71,8% dos participantes de uma instituição pública de ensino
relataram não realizar atividade física

(12).

Outro estudo também reforça que a

falta de atividade física é preocupante, uma vez que o sedentarismo é dos
principais fatores de risco para DCVs, afetando em média 50% e 80% da população
mundial

(13).

Atividades físicas e mudanças de hábitos de vida, podem reduzir as

taxas de mortalidade do país quando relacionados às DVCs 1.
A prevalência do sedentarismo nos municípios brasileiros tem demonstrado
em pesquisa realizada, constatando, mais uma vez números alarmantes, entre
41,6% a 95,4% da população é sedentária. Mudanças no estilo de vida dos indivíduos
objetivando qualidade de vida com hábitos saudáveis se faz necessário pois sabe-se
que tais atitudes diminuem fatores de riscos para DCVs. Em outro estudo se
observou que a falta de recursos e indisponibilidade de tempo, nos acadêmicos,
evidencia alto índice de acadêmicos sedentários (39,5%) 4.
Os indivíduos da pesquisa, quando questionados sobre reconhecer, que um
sinal de infarto agudo do miocárdio é a dor no estomago, 61,1% dos entrevistados
responderam que sim já 37.7% responderam que não. As dores do infarto agudo do
miocárdio (IAM), pode ser interpretada erroneamente com uma indigestão grave.
Sabe-se que a dor no peito é um dos sintomas de infarto, todavia em alguns casos a
dor pode ser confundida com sintomas de indigestão, queimação no estômago ou
Pirose

14.

Dados do Ministério da saúde, mencionam que em média no Brasil cerca de
90 mil indivíduos morrem todo ano após sofrer um infarto, cerca de 300 mil infartos
são registrados anualmente. Estudos evidenciam que o infarto agudo do miocárdio
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(IAM) é a obstrução das coronárias, impedindo a passagem do sangue evitando que
o mesmo chegue até o músculo cardíaco15.
Em outro item da pesquisa, questiona- se a dor no braço esquerdo e direito
que irradia para os dentes é um sinal de infarto agudo do miocárdio, 74,3% dos
pesquisados acredita que sim e 23,0% não acredita nesta hipótese 14. Em um dos
seus estudos, sobre infarto agudo do miocárdio (IAM) descreve que em média 75% a
85% dos pacientes atendidos no intra–hospitalar com diagnostico de IAM,
apresentam dor torácica, frequentemente irradiando para o membro superior
esquerdo, existem ainda sintomas pouco característicos, não específicos e mal
definidos tais como: dor no tórax posterior, dor na mandíbula, dor tipo queimação,
agulhadas no peito14.
Diante

destes

números

que

contribuem

para

mortalidade,

estudos

evidenciam o retardo no atendimento a pacientes com suspeita de IAM, serviços de
urgências sucateados, hospitais lotados, números elevados de uma população pouco
esclarecida sobre sinais e sintomas do IAM.
É imprescindível o conhecimento dos fatores de riscos para DCVS, auxiliando
na prevenção de tais agravos refletindo na mudança de hábitos de vida, mudando
números estatísticos positivamente 9.

CONCLUSÕES
Este estudo teve como objetivo demonstrar os conhecimentos dos fatores de
riscos para DVS em acadêmicos de diversos cursos. É possível perceber que as
DVCS, são agravos que mundialmente atacam indivíduos elevando o número de
morbidade

e

mortalidade

tanto

em

países

desenvolvidos

quanto

em

desenvolvimento. Medidas urgentes para mudanças deste cenário devem ser
tomadas. Os conhecimentos dos fatores de riscos bem como estímulos de novos
hábitos de vida contribuem para mudanças de um cenário, com baixo custo.
Através da pesquisa realizada, é oportuno dizer que os conhecimentos dos
fatores de riscos para DVCS nos indivíduos entrevistados é satisfatória, uma vez que
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a maioria dos entrevistados pertence à área da saúde. Pôde-se perceber também
que o conhecimento dos fatores de riscos para DVCS é uma grande ferramenta para
mudança de números alarmantes em todo o mundo. Frente a um problema de
saúde pública, estudos comprovam que os brasileiros mantem hábitos alimentares
inadequados, população sedentária, e alto consumo de álcool em indivíduos cada
vez mais jovens; números consideráveis de usuários de tabaco ainda são evidentes,
elevando os números de óbitos na população, tornando jovens em plena atividade
produtiva em incapacitantes.
Estratégias educativas para a mudança de hábitos de vida bem como
estratégias governamentais, visando à orientação alimentar e a prática regular de
atividade física, e orientações devem ser realizadas na população a fim de reduzir
a incidência de DCVs.
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RESUMO
Objetivo: identificar nas publicações científicas em saúde, como os programas referenciados
para a promoção da saúde contribuem com o idoso que tem autonomia para realizar o
autocuidado da saúde. Metodologia: revisão da literatura, foram selecionados doze artigos,
que abordavam práticas de promoção à saúde, levando em consideração a autonomia para
a realização do autocuidado do idoso. A análise e discussão foram pautadas nos artigos que
foram agrupados pelo conteúdo. Resultados e Discussão: evidenciou que o envelhecimento
pode acarretar em prejuízos do desempenho motor, atrapalhando as atividades de vida
diária, exercendo impacto negativo nas condições de saúde. Existem vários programas de
promoção à saúde que colocados em prática mostram a melhoria da qualidade de vida e do
autocuidado. Considerações Finais: as pesquisas sobre os efeitos da realização de atividades
de vida diária e promoção da saúde, e as políticas públicas devem ser colocadas em prática
para defender os direitos dos idosos.
DESCRITORES: Promoção da saúde; Autocuidado; Idoso.
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ABSTRACT
Objective: to identify the scientific publications in health, as referenced programs for
health promotion contribute to the elderly who have autonomy to carry out self-care health.
Methodology: literature review, we selected twelve articles, which addressed health
promotion practices, taking into account the autonomy to carry out the self-care of the
elderly. The analysis and discussion were guided on items that were grouped by content.
Results and Discussion: showed that aging can result in engine performance losses,
disrupting the activities of daily living, exerting negative impact on health. There are several
health promotion programs that put into practice show improved quality of life and selfcare. Final Considerations: research on the effects of conducting daily life and health
promotion activities, and public policies should be put in place to defend the rights of the
elderly.
DESCRIPTORS: Health promotion; Self-care; Elderly.

INTRODUÇÃO
Idoso é aquele que tem bastante idade; é velho, sendo o significado literal da
palavra. Envelhecer é tornar-se velho; avelhentar; avelhantar; parecer velho; durar
muito tempo, também seguindo seu significado restrito1. Entretanto, no
envelhecimento há de considerar que este é consequência dos anos vividos, ou de
patologias instaladas nesta fase. O envelhecer saudável denomina-se: senescência,
que é atribuída ao envelhecer fisiológico, e senilidade, o envelhecimento
patológico2.
Através da criação da Lei em defesa do idoso de nº 10.741, de 1º de outubro
2003, dispõem sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Contudo, foi criada
para que de forma mais sólida os direitos dos mesmos fossem garantidos. Antes da
criação desta, havia a Lei nº 8.842/94 que dispões dobre a política nacional do idoso,
tratava basicamente das intenções políticas, carente de normas jurídicas. A
instituição do Estatuto do Idoso representou grande avanço ao nosso país,
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melhorando os direitos da pessoa idosa, que se caracteriza com idade de 60 anos ou
mais3. Também para a proteção desta população, foi criado em 2006 A Política
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). Tem como principal objetivo, através de
ações coletivas e individuais de saúde, a recuperação, manutenção e promoção da
autonomia e independência do idoso4.
Com mudanças grandes a favor do idoso, a preocupação ética aumentou, pois,
a esfera jurídica mudou e a sociedade também2. Sociedade esta que tem uma visão
sobre os idosos que há de ser moldada, os enxergam em sua maioria como uma
população triste, sofrida, com invalidez e solidão5. Apesar disso, o idoso não assume
mais este papel, pois, não corresponde mais ao estereótipo de ficar sentado em uma
cadeira de balanço, eles têm energia, vitalidade. O que fez esta população modificar
seus hábitos e maneira de viver, foi o avanço da tecnologia, melhora nutricional e
nas condições de saúde, que foram evoluindo ao longo dos anos. Além do aumento
da expectativa de vida, que vem crescendo bastante, as pessoas estão chegando à
terceira idade com mais saúde6.
Para manter a saúde, seja na idade adulta, seja na velhice, existe um conceito
que ajuda nesta manutenção, chamado autocuidado. Ele é constituído de maneira
voluntária, através de ações e tomado de decisão, que o indivíduo realiza
cotidianamente, com o propósito de beneficiar e manter sua qualidade de vida e
bem-estar. O autocuidado envolve fatores como a cultura do indivíduo, idade, sexo,
questões familiares, recursos financeiros, assim como, o acesso à saúde. Autocuidado
vincula-se a saúde humana, ao ato de agir em prol do benefício próprio e
consequentemente do outro.
O cuidado foi adotado pelos seres humanos, e a enfermagem tomou este como
partida para desempenhar seu trabalho. Utilizando de orientação a enfermagem
auxilia o indivíduo para realizar o autocuidado, levando em conta, que o ser humano
é um somatório de partes: biológico, psicológico, espiritual e social. Além disso, no
conceito do autocuidado o indivíduo deve adaptar-se ao meio ambiente.
O presente estudo tem como objetivo: identificar nas publicações científicas
em saúde, como os programas referenciados para a promoção da saúde contribuem
com o idoso que tem autonomia para realizar o autocuidado da saúde.
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MÉTODO
Trata-se de uma acerca das contribuições dos programas de promoção à saúde no
autocuidado do idoso autônomo, com o objetivo de explorar o tema escolhido,
visando um melhor entendimento acerca da temática pesquisada.
A pesquisa abrangeu artigos científicos indexados na Base de Dados da
Biblioteca virtual em Saúde, tendo como finalidade a temática idoso, em relação ao
envelhecimento, autonomia e autocuidado do idoso, qualidade de vida e promoção
da saúde com foco no idoso.
Os dados foram coletados no mês de dezembro, posteriormente a leitura dos
artigos selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
1.Fatores que possam interferir no autocuidado do idoso
Segundo Andreotti, o envelhecimento pode acarretar em prejuízos do
desempenho motor, atrapalhando atividades de vida diária, exercendo impacto
negativo nas condições de saúde deste público. Já o idoso que consegue realizar suas
atividades de vida diária tem uma boa capacidade funcional, já que, estão
diretamente relacionadas, sendo apontadas como indicador de expectativa de vida
saudável, pois, fazem com que o idoso tenha autonomia funcional8.
A autopercepção do estado de saúde dos participantes (que podem ser
influenciados por questões culturais, linguagem, entre outras) não interferiu na
autonomia funcional, o que rebatem outros estudos já realizados. E concluí que a
população idosa que cresce cada vez mais, necessita de políticas de atenção
adequadas às suas peculiaridades8.
Baker, Dean e Orem discorrem que por mais que pessoas idosas tenham
capacidade de aprendizado, não se pode desconhecer a realidade de que o
envelhecimento traz impactos sobre os órgãos dos sentidos, sistema nervoso,
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memória, entre outros que possam interferir no processo de aprendizagem. Por isso
os profissionais de saúde devem identificar estes obstáculos e estabelecer estratégias
de ensino alternativas para cada usuário em particular 9.
O conhecimento da história de vida do idoso sua posição no seu meio social e
na família e o significado que ele dá à sua existência são, ao lado da avaliação da
sua capacidade funcional, maneiras de presumir seu potencial para um determinado
grau de autonomia e participação na sociedade. Portanto as autoras concluem que
os movimentos de autocuidado, autoajuda e autonomia em saúde foram alimentados
por várias fontes e incluem uma pluralidade de motivações, interesses e ideologias9.
2.Programas de promoção à saúde do idoso e os benefícios gerados
Segundo Oliveira não é possível obter bons resultados na educação em saúde
com programas que querem apenas educar ou sensibilizar os usuários, mas sim, há
de se valorizar as pessoas no seu melhor, história de vida, por exemplo. Não é
somente a carência que motiva as pessoas, mas os desejos, sonhos e projetos. O
profissional deve estar disposto a construir junto com o idoso como fazer e não
apenas apontar o que fazer. E assim a educação em saúde tem como finalidade
fortificar a individualidade de cada ser a partir do que há de bens espirituais e
materiais, assim como suporte coletivo, solidariedade e respeito10.
A metodologia dos Grupos de Promoção à Saúde (GPS), que é capaz de
cooperar com o desenvolvimento da autonomia e condições de vida e saúde, a fim
de contribuir com a superação do modelo biomédico. Identificados no Sistema Único
de Saúde, e desenvolvem ações que a saúde é tomada em sua positividade e ainda
podem servir ao atendimento de demanda de idosos11.
Os idosos da pesquisa vêem como positiva autonomia, independência e
qualidade de vida, que os satisfazem. Relatam que se sentem desrespeitados pela
população em geral. Por isso, há necessidade de intervenções sobre esta questão, de
maneira interdisciplinar. Um dos participantes trouxe que se sente satisfeitos com
sua saúde e têm uma visão ampliada sobre o conceito. Isto pode estar relacionado
com a participação nos GPS12.
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O artigo diz que conquistas políticas e de saúde que devem ser colocadas em
prática para melhorar a qualidade de vida dos idosos e da população em geral,
através da contribuição das atividades de promoção da saúde. Além disso, há uma
grande importância na capacitação e envolvimento dos profissionais de saúde no
desenvolvimento e implementação de atividades de promoção à saúde, pois, eles
encontram desafios com relação a isto, devido à formação inadequada voltada à
atenção básica e ao conhecimento gerontológico, e à desvalorização a educação
permanente12.
Concluiu-se que os GPS transformaram de modo significativo a vida dos
participantes da pesquisa, com novos relacionamentos e uma percepção de melhora
na saúde e consequentemente na qualidade de vida. E o conceito de qualidade de
vida se modificou após a participação nos GPS, por grande ênfase dada aos encontros
(gerando lazer, interação, etc.), novas informações, conhecimento, formas de
relacionamento, e de enxergar a saúde e a vida. Também por relatos dos
participantes com relação a mudanças percebidas em suas vidas relacionadas à
melhoria da saúde12.
A autora do artigo A5 valida a ideia dita por Vasconcelos de que uma ação
mais ampla e crítica na questão educação em saúde, comprometida com a equidade
e justiça social, tem sido adotada no Brasil por profissionais que se identificam com
a Educação Popular em Saúde. Os princípios dessa área são: concepção de saúde
como qualidade de vida, valorização da cultura popular e de sua interação com o
saber técnico-científico, estímulo ao diálogo e a processos reflexivos, priorização de
metodologias

participativas,

opção

filosófico-política

pela

não

opressão,

compromisso com a justiça social, e fortalecimento dos movimentos sociais,
humanização, entre outros13.
Através de grupos de informação e reflexão do envelhecimento e saúde;
avaliação multidimensional de saúde e qualidade de vida; educação continuada com
eventos abertos trouxe: socialização do idoso e debate sobre envelhecimento,
prevenção e saúde do idoso; reflexão sobre participação social e exercício da
cidadania desta população; identificação de riscos e problemas, assim como
orientação e encaminhamento social. Impactando na manutenção da autonomia e
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retardo da ocorrência de patologias e/ou complicações, assim como melhoria da
qualidade de vida da população idosa.
O artigo A10 analisa uma experiência de extensão universitária denominada
por um dos participantes “grupo de conversa”, contrastando com as eventuais
palestras educativas. Realizada em parceria e com a colaboração da rede de atenção
básica no município de Paranaíba, no Mato Grosso de Sul, visou desenvolver
atividades de promoção à saúde com pessoas idosas, tendo em vista o
envelhecimento ativo e a qualidade de vida dessa população.
3.Atividades sociais, de autocuidado e seus prováveis efeitos
As atividades sociais, produtivas e de lazer são referidas na literatura
científica como estratégias de políticas para promoção de saúde e de qualidade de
vida no envelhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizada a revisão da literatura e análise dos artigos selecionados foi possível
alcançar os objetivos propostos pelo estudo, mostrando que vários programas de
promoção à saúde do idoso vêm sendo estudados e colocados em prática, assim
contribuindo com a saúde e qualidade de vidas dos idosos. Além disso, os estudos
concluíram que estes programas geram diversos benefícios.
Entretanto, os fatores que interferem no autocuidado do idoso e as atividades
sociais e do cotidiano deste público e os efeitos gerados, não são objeto de estudo
explorados com frequência. Portanto mais pesquisas devem ser desenvolvidas para
aprofundamento das ações. Assim como políticas públicas devem ser colocadas em
prática para defender os direitos dos idosos, que são cidadãos e merecem o respeito
da sociedade.
A falta de perspectivas com relação à vida afeta o idoso, comprometendo sua
saúde, por isso os programas de promoção à saúde estão surgindo para fortificar sua
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individualidade, preservar e desenvolver a autonomia, estimular aprendizado,
interação social, autoconfiança, lazer, mudança de rotina, pois são consequências
de suma importância para a saúde e qualidade de vida, assim como prevenir e manter
estabilizadas doenças que são comuns nessa faixa.
A participação efetiva e escuta são os melhores métodos de ensino, não
apenas impondo comportamentos ao idoso. Deixa ló livre para escolher como agir, a
partir de valorização e construção com os profissionais da saúde de sua
individualidade, motivação e suporte à saúde, ou seja, a mudança não é garantida.
Deve-se levar em consideração o desempenho motor do idoso, sua capacidade
funcional, autonomia, o meio onde vive sua história de vida, crenças e condição
financeira.
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6. Difficulties alleged by nursing mothers in the maternal
breastfeeding process: an integrative review
Fabiana Bitencourt Rabello1
Márcia Dornelles Machado Mariot2
RESUMO
Objetivo: Conhecer as dificuldades vivenciadas pelas nutrizes no processo de aleitamento
materno. Trata-se de uma revisão integrativa realizada por meio da pesquisa nas bases de
dados LILACS e SCIELO, entre os meses de agosto e setembro de 2017, com a análise dos
mesmos utilizando um quadro sinóptico caracterizando as informações coletadas e os
resultados destas, e posteriormente apresentados de forma descritiva. Resultados e
discussão: As principais dificuldades encontradas pelas nutrizes no processo de
amamentação são: posicionamento inadequado da mãe e/ou do bebê na amamentação;
trauma mamilar; crença em mitos relacionados ao leite materno; falta de conhecimento das
nutrizes; falta de incentivo e orientação às nutrizes por parte dos profissionais de saúde;
trabalho materno fora do lar; introdução precoce de alimentos complementares; uso de
bicos artificiais, mamadeiras e chupetas; intercorrências com o neonato; fatores psicológicos
maternos; falta de apoio familiar; intenção da mulher em não amamentar; pouca idade
materna e sua baixa escolaridade. Considerações finais: Identificando os fatores que
dificultam o processo de amamentação e que promovem o desmame precoce encontradas
pelas nutrizes, os profissionais de saúde estarão mais bem capacitados para ofertar um
atendimento qualificado às nutrizes, contribuindo para a melhora dos índices de Aleitamento
Materno.
Descritores: Aleitamento Materno; Nutrizes; Desmame Precoce.
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ABSTRACT
Objective: To know the difficulties experienced by nursing mothers in the breastfeeding
process. Methodology: This is an integrative review carried out through the LILACS and
SCIELO databases, between August and September 2017, with the analysis using a synoptic
table characterizing the information collected and the results of these, and subsequently
presented in a descriptive way. Results and discussions: The main difficulties encountered
by nursing mothers in the breastfeeding process are: inadequate positioning of the mother
and / or baby in breastfeeding; nipple trauma; belief in myths related to breast milk; lack
of knowledge of nursing mothers; lack of encouragement and guidance to nursing mothers
by health professionals; maternal work outside the home; early introduction of
complementary foods; use of artificial nozzles, bottles and pacifiers; intercurrences with
the neonate; maternal psychological factors; lack of family support; women's intention not
to breastfeed; low maternal age and low schooling. Final Considerations: identifying the
factors that hinder the breastfeeding process and promote early weaning found by nursing
mothers, health professionals will be better able to offer a qualified care to the nursing
mothers, contributing to the improvement of breastfeeding rates.
Descriptors: Breastfeeding; Nursing; Early Weaning.

INTRODUÇÃO

Amamentar envolve muito mais do que apenas suprir as necessidades
alimentares do Recém-Nascido, trata-se da formação de um vínculo afetivo entre
mãe e bebê, repercutindo no desenvolvimento de habilidades da criança em se
defender de infecções, em sua fisiologia e em seu desenvolvimento cognitivo e
emocional, bem como no estabelecimento da boa saúde física e psíquica da mãe 1.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) e o Ministério da Saúde recomendam que o aleitamento materno
seja ofertado, exclusivamente, até os seis meses de vida da criança, e mantido até
os dois anos de idade, ou mais. A introdução de alimentação complementar deve
iniciar a partir dos seis meses de idade, exceto em casos de RN filhos de mãe
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impossibilitada de amamentar, sendo necessária a introdução alimentar mais
precoce2,3.
Os bebês também são beneficiados na amamentação quanto à redução da
mortalidade na infância; proteção contra diarreias, infecções respiratórias, alergias,
hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, obesidade; e promoção do crescimento,
desenvolvimento cognitivo, da cavidade bucal e fala adequados, bem como
promoção do vínculo afetivo e qualidade de vida 1.
Em decorrência da importância do Aleitamento Materno, o Ministério da
Saúde tem implementado uma série de Políticas Públicas e Programas de Saúde
voltados à promoção, proteção e apoio a esta prática.
Criada desde 1992 a iniciativa Hospital Amigo da Criança objetiva mobilizar
equipes de saúdes de hospital-maternidade e outros estabelecimentos com leitos de
parto, para que modificando suas práticas e rotinas quanto à amamentação
diminuam o desmame precoce. Para tanto foram criados os dez passos para o sucesso
do aleitamento materno4.
Introduzido, na década de 90, o Método Canguru, definido como um modelo
de assistência à família e ao RN, voltado para a melhoria da qualidade do cuidado,
estabelecido pela Portaria GM/MS nº 1.683, de 12 de julho de 2007 que tem em seus
princípios a atenção humanizada.
A Política Amamenta e Alimenta Brasil, lançada em 2012, tem o objetivo de
qualificar o trabalho de assistência do SUS (Sistema Único de Saúde) para a atenção
à gestante e puérpera no processo de amamentação e alimentação da
criança.
A amamentação é um vínculo maravilhoso, mas diversas dificuldades podem
surgir ao longo dessa adaptação de mãe e bebê, sendo as mais frequentes: a
insegurança e falta de informação da mãe; dificuldades de pega, ou seja, sucção
débil; demora na apojadura; posicionamento errado do bebê na hora da mamada;
trauma mamilar; formato desfavorável do bico da mama; ingurgitamento mamário;
candidíase (inflamação da mama); bloqueio de ductos lactíferos; mastite; abscessos
mamários; galactocele (formação cística); reflexo exacerbado de ejeção do leite;
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hipolactação (pouco leite, leite fraco); ambiente inadequado e falta de apoio
familiar, entre outros 1.
Assim, apesar dos vários benefícios supracitados do aleitamento materno e
da criação dos programas de incentivo a essa pratica, as dificuldades enfrentadas
promovem taxas mundiais de amamentação consideradas abaixo dos níveis
recomendados, demonstrando a necessidade do fortalecimento das ações de
promoção, proteção e apoio ao aleitamento5.
Frente ao exposto, este estudo se justifica pela percepção do alto índice de
desmame precoce devido às dificuldades encontradas pelas nutrizes. Deste modo, o
mesmo tem por objetivo identificar as dificuldades vivenciadas pelas nutrizes no
processo de aleitamento materno, permitindo ampliar o conhecimento sobre essa
temática, bem como fomentar ações de planejamento e educação voltados as
equipes de saúde, qualificando o atendimento às mães e RN.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa, desenvolvida a partir das seguintes
etapas: definição dos objetivos do estudo; formulação dos questionamentos que
deverão ser respondidas no decorrer da pesquisa; busca de descritores com critérios
predefinidos de inclusão e exclusão; seleção da amostragem (artigos a serem
utilizados); qualificação dos estudos selecionados e análise dos mesmos; exposição e
discussão dos resultados encontrados6.
A pesquisa foi realizada mediante a busca de artigos científicos na base de
dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciência e Saúde (LILACS). Os critérios de inclusão foram artigos que
respondam a questão norteadora, resultantes de pesquisa primária, gratuitos e
disponíveis na íntegra em português, publicados nos últimos dez anos. Não foram
incluídos no estudo manuais, TCC, monografias e teses. Os Descritores em Ciências
da Saúde (DECS) são: Aleitamento Materno; Dificuldades; Nutrizes, Desmame
Precoce.
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Para avaliação dos dados foi elaborada uma ficha de organização dos dados
dos artigos incluídos no estudo, e realizada a sintetização, comparação e discussão
dos dados registrados nos instrumentos de coleta.
Foi elaborado um quadro sinóptico com a função de organizar os dados
coletados, permitindo uma comparação entre os diferentes artigos encontrados.
Ainda, para facilitar a visualização dos números totais encontrados em cada etapa
foi elaborado um fluxo de esquematização da inclusão dos artigos.
Foram respeitadas as obras dos autores utilizadas nesse trabalho, tendo seu
referencial citado ao logo de cada parágrafo, respeitando os direitos autorais de
acordo com a Lei nº 9, 610 de 19987.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir serão apresentados os principais resultados e discussão decorrentes
da análise dos artigos incluídos nesta Revisão Integrativa. Foram incluídos 13 artigos,
publicados entre os anos de 2008 e 2017, em revistas de enfermagem.
A seguir a Tabela 1 expressa os achados deste estudo, representados pela sigla
“A”, de acordo com a ordem numérica abaixo.
Tabela 1 – Apresentação da síntese dos artigos incluídos no estudo. Cachoeirinha, 2018.
N.

A1

TÍTULO

Desmame
Precoce: Falta de
Conhecimento ou
de
Acompanhamento
?

PERIÓDICO
(vol., nº, pág.,
ano)

Pesquisa
Brasileira em
Odontopediatria
Clinica
Integrada, João
Pessoa, v.13,
n.1, p.53-59,
jan./mar. 2013.

AUTORES

OBJETIVOS

DIFICULDADES
VIVENCIADAS PELA
PUÉRPERA NO
ALEITAMENTO MATERNO

MOIMAZ,
S.A.S; SALIBA,
O.;
BORGES, H.C;
ROCHA, N.B;
SALIBA, N.A.

Verificar
conhecimentos
de mulheres e
orientações
recebidas por
elas sobre AM
durante a
gestação e
após o
nascimento
dos bebês, e
as influências
destes sobre a
prática da
amamentação.

- problemas do bebê
com relação ao sugar/
pegar o peito;
- presença de fissuras e
sangramentos
mamilares;
- presença de mamilo
invertido ou plano;
- pouca produção de
leite;
- falta de conhecimento
das mães;
- falta de
acompanhamento
profissional às mães;
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A2

Fatores
Associados ao
Desmame Precoce
em Mães
Assistidas por
Serviços de
Puericultura de
Florianópolis/SC.

Pesquisa
Brasileira de
Odontopediatria
Clinica
Integrada, João
Pessoa, v.11,
n.3, p. 417-23,
jul./set. 2011.

GIULIANI,
N.R1;
OLIVEIRA, J.;
TRAEBERT,
J.; SANTOS,
B.Z;
BOSCO, V.L.

Identificar a
prevalência do
desmame
precoce entre
mães de
crianças de
seis a 12
meses de
idade, e
verificar sua
associação
com variáveis
maternas e do
lactente.
Identificar a
prevalência de
condições
indicativas de
dificuldades
iniciais com a
técnica da
amamentação
e verificar os
fatores
associados
com a
presença de
problemas na
mama em
puérperas.

A3

Dificuldades
Iniciais com a
Técnica da
Amamentação e
Fatores
Associados a
Problemas com a
Mama em
Puérperas.

Revista Paulista
de
Pediatria, São
Paulo, v. 35, n.
3, p. 265272, set. 2017 .

BARBOSA,
G.E.F; SILVA,
V.B;
PEREIRA, J.M;
SOARES, M.S;
MEDEIROS
FILHO, R.A;
PEREIRA, L.B;
PINHO, L.;
CALDEIRA,
A.P.

A4

Desmame Precoce
na Perspectiva de
Puérperas: Uma
Abordagem
Dialógica.

Texto e
contexto em
enfermagem, Fl
orianópolis , v.
25, n.
2, e1580015,
2016.

PRADO,
C.V.C;
FABBRO,
M.R.C;
FERREIRA,
G.I.

Identificar
aspectos
transformador
es e
obstáculos
para o
desmame
precoce com
12 mães que
desmamaram
precocemente

A5

Fatores
associados à
interrupção do

Cadernos de
Saúde

DEMETRIO, F;
PINTO, E.J;
ASSIS, A.M.O.

Identificar
fatores
associados à

- má posição corporal
da mãe e do bebê
durante a mamada;
- mamadas pouco
eficientes
(incompletas).
- trabalho materno fora
do domicílio;
- retorno da mãe ao
trabalho nos primeiros
seis meses de vida;
- preferência da criança
por bicos artificiais.

- posição materna e do
bebê inadequadas;
- resposta ao contato
com a mama (bebê não
mantém a pega na
mama);
- nenhum sinal de
ejeção de leite à
sucção;
- pega inadequada
(lábio inferior voltado
para dentro, língua não
visível , boca fechada);
- problemas com a
mama (mamilo plano e
presença de fissura
mamilar).
- desconhecimento da
puérpera sobre as
vantagens do AM para a
saúde materna;
- presença de mamilos
planos ou mal
formados;
- falta de apoio dos
empregadores que
facilitem a manutenção
do AM;
- falta de apoio do
profissional de saúde;
- mitos relacionados ao
leite materno.
- crença na produção
insuficiente de leite;
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aleitamento
materno
exclusivo em
lactentes com até
30 dias.

Pública, Rio de
Janeiro,
v. 28, n. 4, p.
641-650,
abr. 2012 .

A6

Determinantes do
abandono do
aleitamento
materno
exclusivo: fatores
psicossociais.

Revista de
Saúde
Pública, São
Paulo,
v. 48, n. 6, p.
985-994,
dez. 2014.

A7

O enfermeiro
frente ao
desmame precoce
na consulta de
enfermagem à
criança.

Revista
Brasileira
de
Enfermagem, B
rasília,
v. 68, n. 5, p.
869-875,
out. 2015.

A8

O aleitamento
materno na
perspectiva da
vulnerabilidade
programática e
do cuidado

A9

Práticas culturais
sobre aleitamento
materno entre

interrupção do
aleitamento
materno
exclusivo
(AME) em
lactentes com
até 30 dias de
vida.

MACHADO,
M.C.M;
ASSIS, K.F.;
OLIVEIRA,
F.C.C;
RIBEIRO, A.Q;
ARAÚJO,
R.M.A;
CURY, A.F;
PRIORE, S.E;
FRANCESCHIN
I, S.C.C.
MONTESCHIO,
C.A.C; GAIVA,
M.A.M;
MOREIRA,
M.D.S.

Avaliar os
determinantes
ao abandono
do
aleitamento
materno
exclusivo.

Cadernos
de
Saúde
Pública, Rio de
Janeiro,
v.
29, n. 6, p. 11861194, jun. 2013
.

SOUZA,
S.N.D.H.;
MELLO, D.F.;
AYRES,
J.R.C.M.

Analisar
experiências e
reflexões
narradas por
profissionais
de saúde,
ações,
situações e
decisões que
envolvem o
aleitamento
materno.

Revista
Escola

FROTA, M.A;
MAMEDE,
A.L.S;

Identificar as
práticas
culturais em

da
de

Analisar a
atuação do
enfermeiro
frente ao
desmame
precoce em
crianças
menores de 6
meses de
idade.

- dificuldade de pega da
mama;
- mitos e crenças
relacionados com o ato
de amamentar;
- aleitamento materno
predominante;
- intercorrências com o
neonato;
- intercorrências
Mamárias.
- depressão pós-parto;
- estresse materno;
- falta de apoio familiar;
- mãe trabalhar fora;
- não recebimento de
benefício licençamaternidade.

- retorno da mãe ao
trabalho;
- uso da mamadeira;
- concepção do leite
fraco, insuficiente e
que não sustenta a
criança;
- influencia das avos e
mulheres da família na
pratica do AM;
- complicações
mamárias e distúrbios
menstruais.
- decisão da mãe em
não amamentar;
- falta de informação
para amamentação;
- falta de preparo
técnico
da gestante e puérpera
para a amamentação;
- insegurança da mãe
para iniciar ou
continuar o seu
processo de
amamentação;
- cobranças às mães em
relação ao aleitamento
materno;
- inexistência de um
suporte adequado do
serviço de saúde;
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famílias
cadastradas em
um Programa de
Saúde da Família.

Enfermagem da
USP, São Paulo,
v. 43, n. 4, p.
895-901,
dez. 2009

VIEIRA,
L.J.E.S;
ALBUQUERQU
E, C.M.;
MARTINS,
M.C.

relação ao
aleitamento
materno entre
famílias
cadastradas
em um PSF.

- mitos e crenças que
envolvem o
aleitamento materno;
- o ato de amamentar
estar associado a uma
obrigação social da mãe
e não uma escolha
pessoal racionalizada;
- influência negativa da
família e comunidade.

A10

Dificuldades no
aleitamento
materno e
influência no
desmame
precoce.

Revista
Brasileira
de
Enfermagem, v.
67, n. 1, jan/fev
2014, p. 22-27.

ROCCI, E;
QUINTELLA,
F;
ROSA; A.

Verificar o
tempo médio
do
aleitamento
materno
exclusivo de
crianças e
correlacionálo com
variáveis

A11

Aleitamento
Materno
Exclusivo: Causas
da Interrupção na
Percepção de
Mães
Adolescentes

Revista de
Enfermagem da
UFPE on line,
v.10, n.4, p.
1256-1263, abr.
2016.

OLIVEIRA,
A.C;
DIAS, Í.K.R;
FIGUEIREDO,
F.E.;
OLIVEIRA,
J.D;
CRUZ,
R.S.B.L.C;
SAMPAIO,
K.J.A.J.

Conhecer a
percepção das
mães
adolescentes
quanto às
causas que
influenciam na
interrupção do
aleitamento
materno
exclusivo.

A12

Fatores que
influenciam na
interrupção do
aleitamento
materno
exclusivo em
nutrizes.

Revista Gaúcha
de
Enfermagem, P
orto Alegre, v.
36, n. spe, p.
127-134, 2015.

AMARAL,
L.J.X;
SALES, S.S;
CARVALHO,
D.P.S.R.P;
CRUZ, G.K.P;

Identificar os
fatores que
podem
influenciar as
nutrizes na
interrupção do
aleitamento

- pouca idade da mãe;
- menor escolaridade
da mãe;
- pega ineficiente;
- impressão de leite
fraco ou pouco leite;
- volta ao trabalho;
- trauma mamilar
(fissura e
ingurgitamento
mamário);
- a falta de vontade da
mãe em amamentar;
- indicação pelo
pediatra de
complementação do
leite materno
com fórmulas
industrializadas;
- recomendação de
pediatras para a
introdução precoce de
complementos
alimentares.
- falta de suporte
profissional;
- ideia de leite
insuficiente ou fraco;
- influências dos
familiares;
- influências de crenças
e/ou tradição ;
- dificuldade na pega;
- interferências da
mama;
- necessidade de
trabalhar.
- crença na produção
insuficiente de leite;
- dificuldade de pega
da mama;
- aleitamento materno
não predominante;
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A13

Fatores
relacionados às
dificuldades no
aleitamento
materno entre
mães
adolescentes da
Fundação Santa
Casa de
Misericórdia do
Pará.

Revista
Paraense
de
Medicina, Belé
m,
v. 22, n. 1, p. 5762,
mar. 2008.

AZEVEDO,
I.C;
FERREIRA
JÚNIOR, M.A.
MARQUES,
R.F.S.V;
CUNHA,
I.C.C;
ARAGON,
M.G;
PEIXOTO, V.S.

materno
exclusivo.

- intercorrências com o
neonato
- intercorrências
Mamárias
Verificar os
- dificuldades na pega
fatores que
do mamilo;
influenciam na - posição inadequada
dificuldade de para amamentação;
amamentar
- problemas mamários
entre mães
(fissuras,
adolescentes.
ingurgitamento
mamário e dor ao
amamentar);
- mamadas pouco
eficientes;
- crença de que o leite
é insuficiente.
Fonte: RABELLO FB, 2018.

A dificuldade de sucção apresentada pelo bebê na pega do seio materno no
ato da amamentação foi verbalizada por sete autores (A1, A3, A5, A10, A11, A12 e
A13). O Ministério da Saúde explica esta dificuldade devido o fato de que alguns
bebês não conseguem pegar a aréola adequadamente ou manter a pega, devido ao
fato de o mesmo não estar bem posicionado, não abrir suficientemente a boca ou
por estar em uso da mamadeira e/ou chupeta. Além disso, mamas muito tensas,
ingurgitadas ou mamilos planos ou invertidos promovem a pega incorreta
prejudicando a sucção eficiente3.
Outro dificultador no processo de aleitamento materno evidenciado por três
autores (A1, A3 e A13) foi o posicionamento materno e/ou do bebê no momento da
amamentação. Autores revelam que o posicionamento incorreto da criança – pescoço
torcido, queixo da criança longe da mama e lábio da criança voltado para dentro –
foram significantes para a ocorrência da lesão mamilar8.
A presença de lesão nas mamas como um fator que dificulta o processo de
aleitamento materno foi relatada por oito autores (A1, A3, A5, A7, A10, A11, A12 e
A13). Em um estudo, demonstrou como fatores associados ao desenvolvimento do
trauma mamilar a primiparidade, mamas em condições túrgidas e ingurgitadas,
mamilos semiprotrusos/malformados e despigmentação dos mamilos, e o estímulo
da amamentação na primeira hora após o nascimento 9. Concluíram, assim como
neste estudo, que as intercorrências mamárias relacionadas à lactação que incidiram
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com maior frequência foram a fissura mamilar, ingurgitamento mamário e a mastite,
complicadores diretos do processo de amamentação10.
Mitos relacionados ao leite materno, em especial na crença em mitos como a
produção de leite fraco que não sustenta o bebê, produção insuficiente de leite, que
o leite que provoca cólicas no bebê, e que altas temperaturas corporais e agitação
materna interferem no leite materno foram citados por dez autores (A1, A3, A4, A5,
A7, A9, A10, A11, A12 e A13).
A crença da produção de leite fraco é uma das explicações socialmente
utilizadas para justificar o abandono da amamentação, responsabilizando a mulher
pela saúde do filho e pelo desmame 11. Esta razão foi verbalizada por mulheres de
várias culturas, mesmo sabendo que biologicamente, o leite materno é ideal.
A crença no mito do leite fraco como uma das principais causas do desmame
ou da complementação precoce, fundamentada pela comparação do leite humano
com o de vaca, visto a aparência mais aguada do leite materno, principalmente o
colostro, fazendo com que a nutriz considere seu leite inferior, e que o mesmo não
atende às necessidades nutricionais e de saciedade da criança por diferir do leite de
vaca, popularmente conhecido como leite forte12.
Três autores (A1, A4 e A8) citaram a falta de conhecimento apresentado pelas
nutrizes sobre aleitamento materno uma dificuldade em amamentar. A compreensão
das nutrizes com relação à amamentação tem influência direta na conduta das
mesmas frente ao ato de amamentar13.
A falta de incentivo/orientação pelos profissionais de saúde às mães ao ato de
amamentar foi verbalizado por cinco autores (A1, A4, A8, A9 e A11). O fornecimento
de informações às mães sobre aleitamento materno e o incentivo e apoio à
amamentação por parte dos profissionais de saúde, especificamente os enfermeiros
e os obstetras no período pré-natal, e os pediatras e a equipe de enfermagem no
período neonatal, influenciam positivamente o início da amamentação e sua
duração, uma vez que auxilia as nutrizes na aquisição da autoconfiança em sua
capacidade de amamentar14.
O fato da nutriz trabalhar fora do domicílio dificultar a prática do
aleitamento materno foi apontado por cinco autores (A2, A6, A7, A10 e A11), e a
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falta de apoio e incentivo ao aleitamento materno por parte dos empregadores foi
citado por um autor (A4) e o não recebimento de benefício licença-maternidade
também citado por um autor (A6).
O trabalho materno também tem sido uma das dificuldades que levam ao
desmame, devido ao impasse da nutriz em conciliar as atividades fora do lar e a
ausência ou inadequação de suporte nos ambientes de trabalho que estimule a
continuidade da amamentação14.
O aleitamento materno não predominante, com a complementação com
outros alimentos ou fórmulas nutricionais foi relatado por três estudos incluídos (A5,
A10 e A12).
O uso de bicos artificiais, mamadeiras e chupetas foram apresentados por
apenas dois autores como fatores que dificultam a amamentação (A2 e A7). As
crianças que não foram expostas ao uso de chupeta foram amamentadas
exclusivamente por mais tempo do que aquelas que usaram 15, ou seja, as chupetas
podem ser um obstáculo no processo de aleitamento materno.
Outro item apresentado como gerador de dificuldades no aleitamento
materno são as intercorrências com o neonato, relatado por dois estudos (A5 e A12),
assim como fatores psicológicos com maior gravidade como depressão pós-parto de
estresse materno foi citado por um autor (A6).
A falta de apoio familiar foi relatada por um autor (A6), mas a interferência
negativa dos familiares, em especial mães e avós foi relatada por três autores (A7,
A9 e A11). O mesmo foi encontrado(16), quando evidenciado que a influência das avós
interfere grandemente na prática da amamentação devido o contato contínuo com a
nutriz em todo período gestacional e pós-parto, e, serem consideradas pessoas de
respeito e confiança pelas mesmas.
A pouca idade da mãe e sua baixa escolaridade foi apontada como
dificultador ao aleitamento materno por um autor (A10). Quanto menor a idade
materna menor é a duração do aleitamento, podendo este fator estar relacionado
com o baixo nível educacional, poder aquisitivo menor, o fato de serem solteiras,
uma vez que as adolescentes associam sua insegurança e falta de confiança em si
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mesmas para alimentar seu bebê à falta de apoio das suas mães ou familiares, ao
egocentrismo característico dessa idade e aos problemas com a autoimagem13.
As mulheres com maior grau de escolaridade conseguem manter sua
motivação para amamentar por mais tempo, provavelmente por acessar mais
facilmente informações sobre os benefícios e vantagens do aleitamento materno ao
binômio, bem como as mesmas demonstrem maior cuidado com as mamas durante a
gestação, sendo observado entre as mulheres com baixa escolaridade maior
frequência de problemas com a mama nos momentos iniciais da amamentação 17.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os principais achados deste estudo apontam como dificuldades encontradas
pelas nutrizes no processo de amamentação, o posicionamento inadequado da mãe
e/ou do bebê na amamentação; o desenvolvimento de trauma mamilar; a crença em
mitos como a produção de leite fraco que não sustenta o bebê, produção insuficiente
de leite entre outros; a falta de conhecimento apresentado pelas nutrizes sobre
aleitamento materno.
Outros fatores apresentados são a falta de incentivo e orientação às nutrizes
por parte dos profissionais de saúde; o trabalho materno fora do lar; a introdução
precoce da complementação do leite materno com água, líquidos não nutritivos ou
outros alimentos. O uso de bicos artificiais, mamadeiras e chupetas pelos bebês
também tem sido demonstrado um complicador no sucesso e manutenção mais
prolongada do aleitamento materno; intercorrências com o neonato; fatores
psicológicos como depressão pós-parto de estresse materno contribuem para o
desmame precoce.
A falta de apoio familiar e intenção da mulher em amamentar geraram
situações apontadas como complexidades no processo de amamentação. E, por fim,
a pouca idade materna e sua baixa escolaridade também foram apontadas como
dificultadores ao aleitamento materno.
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Por meio da identificação dos fatores que dificultam o processo de
amamentação e que promovem o desmame precoce encontradas pelas nutrizes, os
profissionais de saúde estarão melhor capacitados para ofertar um atendimento
qualificado às nutrizes, executando ações de orientação, estímulo e promoção do
aleitamento materno, por meio da abordagem integral ao binômio mãe-bebê, de
forma a contribuir para a melhora dos índices de Aleitamento Materno.

REFERÊNCIAS
1 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do
recém-nascido: guia para profissionais de saúde: cuidados gerais. Brasília DF; 2011.
1:
192.[acesso
em
2017
ago
19]
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v1.pdf
2 Parizotto J, Zorzi NT. Aleitamento Materno: fatores que levam ao desmame
precoce no município de Passo Fundo, RS. O Mundo da Saúde. 2008; 32(4): 466-74.
3 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde da criança:
nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília
DF;2009.
[acesso
em
2017
ago
19]
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_
crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf.
4 Santiago, LB (Org.). Manual de aleitamento materno. 2013.
5 Rocci E, Quintella F, Rosa A. Dificuldades no aleitamento materno e influência no
desmame precoce. Rev Bras Enf. 2014; 67(1): 22-27
6 Cooper, HM. Scientific guidelines for conducting integrative research reviews.
Review of Educational Research. 1982; 52(2): 291-302.
7 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento. Lei nº 9.610/1998. Brasília DF; 1998.
[acesso
em
2017
ago
22]
Disponível
em:
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/697242.pdf.
8 Coca KP, Gamba MA, Sousa e Silva R, et al. A posição de amamentar determina o
aparecimento do trauma mamilar? Revista da Escola de enfermagem da USP. 2009;
43(2): 446-452,
9 Coca KP, Gamba MA, Sousa e Silva R, et al. Fatores associados ao trauma mamilar
na maternidade. Jornal de Pediatria 2009; 85(4): 341-345.
REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 5, n.6, p. 68-81, Fevereiro/ 2019
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

80

Fabiana Bitencourt Rabello, Márcia Dornelles Machado Mariot
06. Dificuldades vivenciadas pelas nutrizes no processo de aleitamento materno: uma
revisão integrativa

10 Castro KF, Souto CMRM, Rigão TVC, et al. Intercorrências mamárias relacionadas
à lactação: estudo envolvendo puérperas de uma maternidade pública de João
Pessoa, PB. O Mundo da Saúde. 2009; 3(4): 433-439.
11 Frota MA, Mamede ALS, Vieira LJES, et al. Práticas culturais sobre aleitamento
materno entre famílias cadastradas em um Programa de Saúde da Família. Rev Esc
Enf USP. 2009; 43(4): 895-901.
12 Marques ES. Cotta RMM, Priore SE. Mitos e crenças sobre o aleitamento materno.
Ciência & Saúde Coletiva. 2011; 16(5): 2461-68.
13 Araújo OD, Cunha AL, Lustosa LD, et al. Aleitamento materno: fatores que levam
ao desmame precoce. Rev Bras Enf. 2008; 61(4): 488-492
14 Caires TL, Oliveira TC, Araújo CM. Análise do Conhecimento, Manejo e
Informações Recebidas pelas Mães sobre Amamentação. Revista de Enfermagem do
Centro Oeste Mineiro. 2001; 1(3): 342-354
15 Demitto MO, Bercini LO, Rossi RM. Uso de Chupeta e Aleitamento Materno
Exclusivo. Escola Anna Nery. 2013; 17(2): 271-276.
16 Abreu FCP, Fabbro MRG, Wernet M. Fatores que Intervêm na Amamentação
Exclusiva: Revisão Integrativa. Rev Enf Nord. 2013; 14(3): 610-9
17 Barbosa GEF, Silva VB, Pereira JM, et al. Dificuldades Iniciais com a Técnica da
Amamentação e Fatores Associados a Problemas com a Mama em Puérperas. Rev Paul
Ped. 2017; 35(3): 265-272.

REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 5, n.6, p. 68-81, Fevereiro/ 2019
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

81

Nilcélia Alves Pedrosa Dias, Zulmira Francisca
Dourado, Christina Souto Cavalcante Costa.
07. Participação do enfermeiro obstetra no trabalho de parto com distócias:
revisão de literatura

7.Participação do enfermeiro obstetra no trabalho de parto
com distócias: revisão de literatura
7. Participation of obstetrician nurses in labor with dystocia:
literature review
Nilcélia Alves Pedrosa Dias1,
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Christina Souto Cavalcante Costa3
RESUMO:
Objetivo: descrever a participação do enfermeiro na assistência ao trabalho de parto normal
com distócias, conforme a literatura. Metodologia: estudo bibliográfico, descritivo e
exploratório, realizou-se uma busca no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific
Eletrônic Library Online (SCIELO) e Bancos de dados em enfermagem (BDENF). Resultados e
Discussão: os estudos revelam que a participação do enfermeiro na assistência ao trabalho de
parto normal com distócias é importante pois dá ênfase às necessidades individuais do binômio
mãe-feto, atendendo em tempo hábil qualquer situação de risco. Além disso, os enfermeiros
promovem segurança e confiança, resultantes de um processo humanizado que envolve desde
as ações fisiológicas à atenção à família. Considerações Finais: o parto natural conduzido por
um enfermeiro obstetra revela, não somente autonomia da parturiente, mas o fortalecimento
do vínculo profissional-família, relação esta que pode levar à ruptura da cultura de parto
cirúrgico desnecessário.
1,2

Especialistas em Enfermagem Obstétrica pelo Instituto Health. E-mail:
nilceliapedrosadias@hotmail.com
3
Orientadora, Enfermeira, Mestre em Ciências Ambientais e Saúde pela PUC-GO, Esp. em Saúde coletiva
pela UNAERP, Esp. em Docência Universitária pela FIOCRUZ/UFG. Profa do Instituto Health e Faculdade
Estácio de Sá de Goiás. E-mail: chrissouto123@gmail.com
REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 5, n.6, p. 82-92, Fevereiro/ 2019
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

82

Nilcélia Alves Pedrosa Dias, Zulmira Francisca
Dourado, Christina Souto Cavalcante Costa.
07. Participação do enfermeiro obstetra no trabalho de parto com distócias:
revisão de literatura

DESCRITORES: Saúde da Mulher; Distócia; Mortalidade Neonatal.

ABSTRACT:
Objective: describe the participation of nurses in the care of normal labor with distractions,
according to the literature. Methodology: a descriptive and exploratory bibliographic study, a
search was carried out in the database of the Virtual Health Library (VHL), Latin American and
Caribbean System of Information in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SCIELO) and Nursing Databases (BDENF). Results and Discussion: the studies reveal that the
participation of nurses in the care of normal labor with distractions is important because it
emphasizes the individual needs of the mother-fetus binomial, attending in a timely manner
any risk situation. In addition, nurses promote safety and confidence, resulting from a
humanized process that involves everything from physiological actions to family care. Final
Considerations: natural delivery conducted by an obstetrician nurse reveals not only the
parturient's autonomy, but the strengthening of the professional-family bond, a relationship
that may lead to rupture of the culture of unnecessary surgical delivery.
DESCRIPTORS: Women's Health; Dystonia; Neonatal Mortality.

INTRODUÇÃO
Historicamente, o nascimento é um evento natural, considerado até o século XVI
um movimento exclusivamente feminino, o mesmo era realizado com o auxílio de
1

parteiras .
Umas das experiências marcantes para a mulher é o parto, que pode deixar
lembranças positivas ou negativas como a alegria do nascimento e ou de sofrimento,
medo de engravidar novamente e depressão. Assim, os profissionais ao assistirem a
parturiente precisam compreender como sua clientela vivencia a parturição, atender
suas carências individuais, com sua participação ativa e poder de escolha, vislumbrando
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2

um modelo que possa levar a uma efetiva humanização do parto .
No Brasil, o Ministério da Saúde tem-se implantado o modelo assistencial
humanizado que traz benefícios físicos e psicológicos à mulher proporcionando e
modificando o conceito social da parturição e que haja uma diminuição de parto cesáreo
que atualmente é apresentado como uma das maiores taxa do mundo (acima de 80%),
ou seja, vem criando portarias e favorecendo a atuação do enfermeiro na atenção
integral a saúde da mulher, enfatizando o período gravídico puerperal, por compreender
que tais medidas são fundamentais para diminuir intervenções desnecessárias, riscos e
por consequência estimular a humanização da assistência em maternidades e casa de
1

parto .
O parto humanizado significa deixar a mulher agir, tendo o controle total de suas
ações, participando intimamente e ativamente das decisões sobre seu próprio cuidado.
Sendo assim, a equipe atua apenas como facilitadora do processo de parturição, o
enfermeiro deve conhecer a situação da parturiente, para poder interpretar e obter
3

uma compreensão do seu estado .
Desta forma, a participação do enfermeiro no processo de trabalho de parto, expulsão
e nascimento, proporciona fundamentalmente satisfação à parturiente e ao
1

profissional .
Em alguns casos durante a assistência a gestante o profissional depara com
situações em que o trabalho de parto torna dificultoso detectando neste momento
alterações que são conhecidas como distócias que é caracterizada pelo progresso
anormalmente lento e dificuldades no trabalho de parto. Em geral, o trabalho de parto
anormal é comum quando há desproporção entre a apresentação fetal e o canal de
parto. É consequência de quatro anormalidades distintas que podem existir
4

individualmente ou em combinação .
Anormalidade de força (contratilidade uterina e esforço expulsivo materno);
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anormalidades de passagem (pelve); anormalidades envolvendo o passageiro (feto):
apresentação (ombro, pélvico, podálico), posição ou desenvolvimento; anormalidades
5

dos tecidos moles do trato reprodutivo que formam um obstáculo à descida fetal .
Assim é exigida do profissional enfermeiro que assiste a gestante a humanização
durante esse processo do parto com um atendimento focado em suas necessidades,
respeitando a sua individualidade e criando condições para que todos os aspectos de ser
humano sejam atendidos bem como encaminhando em momento oportuno essa gestante
para profissionais com habilidade no quadro apresentado para sanar possíveis danos
6

maternos e fetal .
O objetivo desse estudo é descrever a participação do enfermeiro na assistência
ao trabalho de parto normal com distócias, conforme a literatura.

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo do tipo bibliográfico, descritivo e exploratório. Para o
levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca no banco de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Sistema Latino-Americano e do Caribe de
Informações em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO)
e Bancos de dados em enfermagem (BDENF). Foram utilizados os descritores: Distócia,
Mortalidade Neonatal, Saúde da Mulher.
O passo seguinte foi uma leitura exploratória das publicações nos anos 2005 a
2016, onde encontramos cerca de 38 artigos, dos quais 14 foram utilizados. Como
critério de inclusão: artigos publicados em português na íntegra que retratassem a
temática indicadas nos bancos de dados nos últimos 11 anos.
Após a leitura analítica, iniciou-se a leitura interpretativa destacando os pontos mais
relevantes de interesse da nossa pesquisa, ressalvando as ideias principais e dados mais
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importantes.

RESULTADOS
A parturição pode ser vivida como uma experiência prazerosa ou traumática,
sendo que esta vivência é influenciada pelo grau de maturidade da mulher, pelas
experiências pessoais e familiares anteriores, assim como pela assistência recebida
7

durante o pré-natal e o parto .
As irregularidades no parto compreendem os acidentes, as complicações e as
8

distócias, que ocorrendo no período de dilatação, já admitem solução por via vaginal .
Apesar do enfermeiro (a) obstetra não ser responsável pela realização do parto
natural com distócia, não é incomum esta prática tendo em vista que até a chegada do
médico, o responsável pela situação da parturiente é o enfermeiro (a), devendo iniciar
as medidas de controle da complicação, para que não haja maiores prejuízos para mãe
6

e feto .
Percepção das distócias na assistência ao trabalho de parto.
O corpo da mulher durante a gestação sofre várias mudanças físicas e anatômicas,
uma dela é a anatomia da pelve da mulher que exige ajustamentos na posição da cabeça
do feto durante a sua passagem através do canal do parto, apresentação fetal
3

considerada normal .
Esse ajustamento pode causar pressões evolutivas no desenvolvimento humano,
como o alargamento do crânio, necessário para acomodar o aumento do tamanho do
encéfalo e a modificação do tamanho da pelve e de seu contorno para apoiar a postura
bípede e da marcha. (Uma das falhas nesses ajustamentos gera a distócia, uma delas é
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9

a anormalidade fetal que pode ser pélvico, podálico e ou ombro) . Esta última é definida
como a necessidade de manobras além de uma suave tração para o desprendimento dos
ombros, ou um intervalo maior que 60 segundos entre a saída da cabeça e a dos ombros
durante o parto. É imprevisível, ocorrendo em 0,2 a 3% dos partos vaginais, e representa
4

uma emergência obstétrica de difícil resolução .
Sabe-se que as distócias de ombro ocorrem mais frequentemente em partos de fetos
macrossômicos, de mães diabéticas, mulheres com bacia não-ginecoide e multíparas e,
portanto, nestas pacientes poderia ser suspeitada e, eventualmente, realizada uma
8

cesariana .
A apresentação pélvica ocorre em aproximadamente 3 a 4% das gestações a termo
e estão globalmente associadas a um risco aumentado de mobilidade e mortalidade
fetais, principalmente devido à maior incidência de prematuridade, malformações
fetais, compressão do cordão umbilical e lesões traumáticas durante o trabalho de
7

parto .
A incidência de prolapso do cordão é inferior a 1% na apresentação do modo
nádegas, mas é de cerca de 10% nos modos joelhos e pés. Assim, o diagnóstico de
apresentação pélvica no modo joelhos ou modo pés durante o trabalho de parto e fora
10

do período expulsivo é geralmente considerado uma indicação para cesariana .
Outra descrição de traumatismo no parto é a anormalidade de passagem, quando
ocorre a inadequação entre o tamanho da cabeça fetal e o canal de parto está ocorrendo
11

aí a desproporção céfalo-pélvica . Nesta condição, os diâmetros de insinuação fetal
ultrapassam o tamanho estreito superior da maioria das bacias femininas, podendo
7

ocasionar parto obstruído .
O sofrimento fetal agudo e a desproporção céfalo-pélvica representam duas mais
12

frequentes indicações de cesárea . A anormalidade de força, ou seja, dificuldade em
que a gestante se encontra no desenvolvimento do seu trabalho de parto, sendo muitas
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vezes utilizados métodos farmacológicos para que o nascimento seja efetivado. Assim,
a estimulação do parto com oxitocina para melhorar a dinâmica uterina evoluindo para
parto vaginal é descrito por vários autores, sendo observado a sua utilização entre as
mulheres primíparas, pois nelas o parto é geralmente mais longo mais difícil e ainda
podem apresentar mais complicações (assistolias), contudo deve ser avaliada a
utilização desta medicação de maneira sistemática, observando os casos específicos e
9

onde o seu uso seja particularmente necessário .
A anormalidade das partes moles que muitas vezes são causadores de obstáculos
para a descida do feto, dificultando assim o trabalho de parto. Muito comum em
mulheres que apresentam obesidade materna está associada a uma incidência
aumentada de morte fetal e neonatal e é considerado um fator de risco independente
13

para morte perinatal .
Diante de tudo as distócias no parto normal devem ser acompanhadas pela equipe
de saúde e dar ênfase as necessidades individuais do binômio mãe-feto para que sejam
4

atendidas em tempo hábil intervindo em qualquer situação de risco .
Participação do enfermeiro no parto normal com distócia.
O enfoque central da assistência materna humanizada de qualidade é propiciar
experiência positiva para a mulher e sua família, manter a sua saúde física e emocional,
3

prevenir complicações e responder às emergências .
O enfermeiro (a) obstétrico (a) surge como profissional que está sempre presente
no acompanhamento do trabalho de parto, sendo valorizada pelas mulheres. Esta
presença constante oferece segurança, além de ser fundamental na detecção precoce
6

de intercorrências que possam surgir e na realização do partograma .
Autores descrevem que a elaboração do partograma, representação gráfica do
trabalho de parto, possibilita o acompanhamento da evolução, a identificação de
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alterações (distócias), a tomada de condutas apropriadas para correção de desvios e
prevenção de intervenções desnecessárias assegurando uma adequada evolução do
9

trabalho de parto .
As intervenções do (a) enfermeiro (a) na detecção precoce de uma distócia
auxiliam na tomada de decisão para ações que devem ser adotadas para o bom
desenvolvimento dos mecanismos fisiológicos do parto que são elas: deambulação,
mudança de decúbito, coordenar as contrações, suporte psicológico, presença de
acompanhante, uso do partograma e o devido encaminhamento do profissional
experiente que deve avaliar a necessidade da utilização da analgesia, uso de ocitocina,
8

amniotomia, dentre outros .
Assim o enfermeiro obstetra vai além da perspectiva profissional, é vivida de
forma mais ampla e intensa. O profissional precisa de uma emotividade aguçada para
fazer um atendimento de qualidade, é necessária sutileza na condução do seu trabalho
14

durante o parto e pós-parto . Assim, para garantir a segurança e o bem-estar da mulher
durante o momento do parto normal a equipe de saúde deve estar pronta para acolher
a gestante e seus familiares, estando bem preparada e fundamentada cientificamente
para realização de procedimentos e de eventuais intercorrências, além de uma visão
focada na individualidade de cada parturiente, criando vínculo e transmitindo-lhe
2

confiança e tranquilidade .
Assim, a esses profissionais são relevantes no desenvolvimento do processo de
parturição. A segurança e confiança são resultados da atuação humanizada e holística
7

podendo determinar a forma como a parturiente enfrentará o seu trabalho de parto .

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os (a) enfermeiros (as) obstétricos (as) possuem respaldo legal, competência
técnica, conhecimento científico e sensibilidade para-se relacionar com a parturiente e
seus

familiares,

entretanto,

se

faz

necessário

fortalecimento

como

equipe

multidisciplinar perante a sociedade, sobre atuação assistencial ao trabalho de parto
normal e a continuidade em momentos de complicações incomuns ou imprevisíveis do
parto em que necessite uma detecção precoce e intervenção imediatas de outros
profissionais, tornando necessária uma abordagem em equipe.
Sendo assim a enfermagem obstetra deve aliar durante o acompanhamento à
gestante e estar preparado para todas as circunstâncias, respeitando a tradição e a arte
de partejar, tornando o parto mais seguro e efetivo, minimizando as potencias
consequências para recém-nascido e para parturiente.
Assim, as precárias condições socioeconômicas da puérpera e a não aceitação da
gravidez, um déficit na realização de consultas de pré-natal, faltas de informações e
orientação sobre o parto e o momento de parturição podem contribuir para angustias,
medos e momentos de distócias que muitas das vezes são desconhecidos pela
parturiente, dificuldades estas encontradas durante o processo do parto.
Diante de tudo, a importância de um profissional preparado para lidar com
situações de distócias, da mesma maneira que é plenamente possível à realização de
um parto sem distócias, que deve ser realizado por uma enfermeira obstétrica, o parto
distócico pode contar com equipe multidisciplinar que além de proporcionar a
continuidade da assistência prestada previne os momentos de angustias vivenciados pela
parturiente em se deparar com um profissional que muitas das vezes não esteve
presente em sua assistência durante a gestação. Assim, enfermeiro obstetra torna um
intermediador de conflitos durante trabalho de parto em empoderar a parturiente em
seus medos e na autonomia do parto.
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8. Perception of the multi-professional team on the
humanization of childbirth and birth: an integrative review
Alexandra de Assis Aragonez

1

Márcia Dornelles Machado Mariot2
RESUMO
Objetivo: conhecer apercepção da equipe multiprofissional da área da saúde sobre a
humanização do parto e nascimento. Metodologia: Para isso foi realizada uma revisão
Integrativa da literatura que segundo Cooper, nas bases de dados: SciELO e LILACS, a partir
dos descritores: parto, parto humanizado, obstetrícia e equipe de assistência ao paciente.
Foram incluídos no estudo os artigos escritos em português, disponíveis na íntegra,
publicados nos últimos dez anos e resultantes de pesquisas primárias. A análise e a
apresentação dos dados deu-se a partir de um quadro sinóptico. Foram utilizados oito
artigos. Resultados e Discussão: as principais temáticas encontradas nesta revisão
integrativa estavam associadas a humanização do parto, o acolhimento, aos aspectos
facilitadores e dificultadores da humanização, a presença do acompanhante, a classificação
de risco, o respeito ao direito da paciente, as limitações relacionadas as condições sócio
demográficas, a educação em saúde e a estratégias governamentais. O interesse dos
membros das equipes em se aprimorar e colocar em prática a humanização fica evidente na
maioria dos estudos, sendo o principal achado na pesquisa. No entanto, os principais fatores
dificultadores à interação da equipe no processo da humanização foram questões relativas
a jornada de trabalho e ao tempo disponível para o cuidado. Considerações finais: Fica
evidente que ainda há muita insegurança por parte dos profissionais sobre como devem
atuar. Destaca-se, também, que o conhecimento adquirido através de capacitações vem
sendo um grande aliado para melhora do cuidado prestado, sendo indispensável o estímulo
da equipe à sua participação.
DESCRITORES: Parto; Parto humanizado; Obstetrícia; Equipe de assistência ao paciente.
____________________________________________________________________
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ABSTRACT
Objective: to know the perception of the multi-professional team about the humanization
of childbirth and birth. Methodology: For this, an integrative review of the literature was
realized, in the databases: SciELO and LILACS, from the descriptors: childbirth, humanized
birth, obstetrics and patient care team. Were included in this study articles written in
Portuguese, available in full, published in the last ten years and resulting from primary
research. Data analysis and presentation was based on a synoptic table. Eight articles were
used. Results and Discussion: the main themes found in this integrative review were
associated with the humanization of childbirth, the reception, the facilitating and difficult
aspects of humanization, the presence of the companion, the risk classification, respect for
the patient's right, limitations related to socio-demographic conditions, health education
and government strategies. The team members’ interest in improving and putting into
practice the humanization is evident in most studies, being the main finding in the research.
However, the main factors that hampered the team interaction in the humanization process
were issues related to the working day and the time available for care. Final considerations:
It is clear the perception of the multi-professional team about the importance of their role
in the reach of humanized care, however, it is emphasized that there is still a lot of
insecurity about how they should perform it. It is also worth noting that the knowledge
acquired through training has been a great ally to improve the care provided, and it is
indispensable to encourage the team to participate.
DESCRIPTORS: Parturition; Humanizing Delivery; Obstetrics; Patient Care Team.

INTRODUÇÃO
O Nascimento é um acontecimento natural, uma experiência individual e
pessoal compartilhada entre a parturiente e seus familiares. Ao fenômeno do nascer
são acrescentados múltiplas crenças e saberes, mas até hoje, ainda existem duas
maneiras de nascer: o parto normal vaginal e cirurgicamente viacesariana1.
Destaca-se, no entanto, que com o passar dos anos as mulheres tem perdido
o domínio de seus corpos, uma vez que, durante o processo de parturização não
REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 5, n.6, p. 93-108, Fevereiro/ 2019
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

94

Alexandra de Assis Aragonez, Márcia Dornelles Machado Mariot
08. Percepção da equipe multiprofissional sobre a humanização do parto e nascimento:
uma revisão integrativa

podem optar sobre como desejam que seja o seu trabalho de parto, não possuem voz
para decidir a melhor forma de ter os seus filhos e, aliado ao referido, ainda não são
todas as mulheres que tem acesso ao parto humanizado. Ademais, a maioria tem sido
acompanhada por profissionais pouco engajados e que não promovem segurança
nesse processo da evolução para o nascimento2.
A Organização Mundial de saúde (OMS) tem realizado pesquisas e
investimentos

pautados

no

incentivo

ao

parto

vaginal,

conscientizando,

principalmente, que parto humanizado é gerar a assistência utilizando o mínimo de
intervenções com segurança. A humanização do parto é uma das diferentes ações
que integram a política nacional de humanização desenvolvida pela OMS, cujo
objetivo é o atendimento humanizado 2.
A proposta de humanizar a assistência deve garantir que as parturientes
tenham acesso a serviços de saúde de qualidade e que respeite seus direitos, como
por exemplo, o de ter um acompanhante de livre escolha e que, o local onde ela
escolha ter o seu filho, esteja apto para recebê-la e permitir que ela possa ser
protagonista deste momento sendo acolhida por profissionais qualificados e que vão
respeitar este momento3.
A rede cegonha recomenda que a gestante seja atendida por uma equipe
multidisciplinar, e que esta equipe inclua preferencialmente uma enfermeira
obstetra além da generalista. A inserção da enfermeira obstetra no cenário do parto
e nascimento tem como principal objetivo auxiliar o Ministério da Saúde a fortalecer
a implementação das boas práticas de assistência e, consequentemente, reduzir os
índices de intervenções desnecessárias4.
Os objetivos deste estudo é entender o nível de atuação da equipe
multiprofissional sobre parto humanizado bem como conhecer os fatores
facilitadores e/ou dificultadores sobre a participação desses no processo da
humanização do trabalho de parto.
Considerando a importância do tema acima surgiu a necessidade de investigar
sobre a participação e a percepção dos profissionais e equipe multiprofissional sobre
parto humanizado. Diante disto, desenvolvemos a seguinte questão de pesquisa:
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Quais os desafios encontrados pelos profissionais nos seus locais de trabalho, durante
o trabalho de parto vaginal em relação ao processo de humanização do parto?

METODOLOGIA
Este estudo se caracteriza por ser uma Revisão Integrativa (RI), que de acordo
com Mendes, Silveira e Galvão 5, é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no
âmbito da Prática Baseada em Evidências, com a finalidade de sintetizar resultados
obtidos em pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática
e ordenada, com o objetivo de integrar a pesquisa científica e a prática profissional
no âmbito da atuação profissional.
Os critérios de inclusão foram artigos que respondessem à questão norteadora
do estudo, escritos em português, disponíveis na íntegra e publicados entre 2008 a
2018 e resultantes de pesquisas primárias. Foram excluídos deste estudo manuais,
trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses.
A pesquisa foi realizada nas bases de dados: SciELO e LILACS. Os descritores
utilizados foram: parto, parto humanizado, obstetrícia and equipe de assistência ao
paciente. A fim de organizar os achados desta RI, para cada artigo foi preenchido um
instrumento de coleta de dados, contendo os seguintes ítens: número do artigo,
título, autores, formação dos autores, ano, periódico, local de publicação, objetivos,
metodologia, principais resultados, considerações finais e observações. Os artigos
foram identificando pela vogal “A” seguida dos números de um a oito.
Para realizar a análise das temáticas mais encontradas foi construído o quadro
sinóptico com os seguintes itens: número do artigo, título, autores, ano, objetivos,
metodologia,

principais

resultados

referentes

à

percepção

da

equipe

multiprofissional sobre suas vivências e o parto humanizado, com o objetivo de
caracterizar as divergências e confluências das informações coletadas, permitindo,
assim, a realização da análise dos dados e a apresentação dos resultados. Os
resultados serão apresentados no quadro com o objetivo de facilitar a visualização
dos dados.
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Os aspectos éticos foram respeitados uma vez que houve a autenticidade das
ideias expostas pelos autores dos artigos utilizados nesta revisão integrativa,
conforme preconizado pela Lei 12.853/13 dos Direitos Autorais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Referente aos resultados desta Revisão Integrativa (RI), foram selecionados
oito artigos que atendiam aos critérios de inclusão do estudo. Os artigos incluídos
foram publicados entre os anos de 2008 a 2018. Sendo as principais temáticas
encontradas nos artigos: Práticas não invasivas de Alívio da dor, Participação de
enfermeiras obstétricas, Humanização/acolhimento, presença do acompanhante,
conhecimentos da equipe e educação em saúde, conforme ilustra a Tabela 1.

No ART.

TITULO

AUTORES/ANO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

PRINCIPAIS RESULTADOS

A1
Percepções de enfermeiras obstétricas sobre sua competência na
atenção ao parto normal hospitalar
Leila Regina Rabelo Dora Lúcia de Oliveira. Ano: 2010
Investigar a percepção de enfermeiras obstétricas sobre sua
competência na atenção ao parto normal hospitalar.
Estudo descritivo, exploratório e qualitativo, com 10 enfermeiras.
Importância da enfermeira obstétrica; A construção do
conhecimento profissional.

PERCEPÇÃO DA EQUIPE

Relato sobre as dificuldades no espaço de prática de parto, onde

MULTIPROFISSIONAL SOBRE

ainda existe muita intervenção medicalização disputa de espaço, a

HUMANIZAÇÃO

necessidade do saber, ter autonomia.

No ART.

A2
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TITULO

AUTORES/ANO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

A humanização da assistência ao parto na percepção de estudantes
de medicina
Maria Tereza Maia Penido Rebello João Felício Rodrigues
Neto. Ano: 2012
Analisar a humanização sob a perspectiva da formação medica, por
meio da assistência humanizada ao parto.
Pesquisa exploratória- descritiva, qualitativa, com 2 categorias e 5
subcategorias.
Temática da humanização do cuidado acolhimento e presença do

PRINCIPAIS RESULTADOS

acompanhante. Parto visto como evento fisiológico, equipe
multiprofissional.

PERCEPÇÃO DA EQUIPE

Os entrevistados permitem a presença do acompanhante, o direito

MULTIPROFISSIONAL SOBRE

a escolha, mas alguns falam que a não intervenção no momento do

HUMANIZAÇÃO

parto é considerado como ausência de assistência.

No ART.

A3

TITULO

Como os trabalhadores de um centro obstétrico justificam a
utilização de práticas ao parto normal.
Vanessa Franco de Carvalho; Nalu Pereira da Costa Kerber,

AUTORES/ANO

Josefine Busanella; Bruna G. Gonçalves; Eloisa da Fonseca
Rodrigues; Eliana Pinho de Azambuja. Ano: 2010
Busca entender as justificativas dos trabalhadores atuantes em um

OBJETIVOS

C.O. para a utilização de algumas práticas do parto normal
consideradas prejudiciais ou ineficazes durante o trabalho de
parto.
Estudo descritivo, exploratório e qualitativo. Entrevistas

METODOLOGIA

semiestruturadas realizadas com 23 trabalhadores atuantes no
C.O. deste Hospital Universitário.
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Os relatos sobre as ações e condutas do profissional. Práticas
PRINCIPAIS RESULTADOS

rotina que facilitam trabalho. Restrição da participação da
parturiente no processo decisório.
O relato dos entrevistados é de que as práticas estão diretamente

PERCEPÇÃO DA EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL SOBRE
HUMANIZAÇÃO

relacionadas ao trabalhador de plantão citam ainda o uso de
tricotomia, oxitocina e epsiotomia como rotina, a parturiente
sente-se como marionetes, e o fato de estar no local em que não é
de seu domínio as fazem ficar passivas, e o profissional detentor
do saber.

No ART.

A4

TITULO

Parto e nascimento: Saberes e práticas humanizadas.

AUTORES/ANO

Paolla Amorim Malheeiros; Valdecyr Herdy Alves; Tamara Seródio
Amim Rangel; Octavio Muniz da Costa Vargens. Ano: 2012
Investigar se os profissionais envolvidos no processo atingem seu

OBJETIVOS

público –alvo com os benefícios preconizados no programa ou se
ficam limitados apenas ao discurso teórico.
Estudo descritivo de abordagem qualitativa, participaram

METODOLOGIA

dezesseis profissionais de saúde com atuação voltada para o
processo produtivo.
Destacam-se a assistência ao parto vaginal, autonomia e a

PRINCIPAIS RESULTADOS

fisiologia feminina; o profissional como facilitador do processo de
parturição.
O estudo trás que, os profissionais tem conhecimento das políticas

PERCEPÇÃO DA EQUIPE

de saúde sobre parto humanizado e que ha uma grande diferença

MULTIPROFISSIONAL SOBRE

entre o que afirmam e o que existe na realidade do cuidado.

HUMANIZAÇÃO

Admitem usar técnicas não recomendadas e que tem dificuldade
na classificação de risco.

No ART.

A5
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TITULO

AUTORES/ANO

A percepção dos profissionais sobre a assistência ao parto
domiciliary planejado
Tatiane Cavalcanti Frank e Sandra Marisa Pelloso Ano: 2013
Compreender, sob a ótica paterna e no contexto familiar, o papel

OBJETIVOS

que o pai exerce durante o aleitamento materno e os fatores que
facilitam ou dificultam sua participação nesse processo

METODOLOGIA

Estudo descritivo, com abordagem qualitativa. Sujeitos de
pesquisa foram 7 profissionais da area da saúde.
O ambiente onde se vive como uma opção para ter seu filho tráz o

PRINCIPAIS RESULTADOS

resgate do trabalho humanizaor. Promovendo segurança no parto
domiciliar. A participação do pai e da família ambiente domiciliar.
Parturientes resgatando autonomia das mulheresno processo de

PERCEPÇÃO DA EQUIPE

prir no seu ambiente familiar. Optando por profissionais dotados

MULTIPROFISSIONAL SOBRE

de afeto. Sabendo que existe risco, mas que este é similar ao que

HUMANIZAÇÃO

ela teria no ambiente hospitalar, valorizando a importância da
participação da família.

No ART.

A6
Práticas na assistência ao parto em maternidades com inserção de

TITULO

enfermeiras obstétricas, em Belo Horizonte, Minas
Gerais. Humanização do parto: Significados e percepções de
enfermeiras
Ana Maria Magalhães Sauza Kleyde Ventura de Sauza Edna Maria

AUTORES/ANO

Rezende Eunice Francisca Martins Deise Campos
Sônia Lansky Ano: 2016 Andressa Batista Possati LisieAlene Prates
Avaliar práticas obstétricas utilizadas no trabalho de parto e

OBJETIVOS

parto. Compreender os significados atribuídos ao parto
humanizado por enfermeiras de um centro obstétrico.
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Estudo de coorte transversal que teve como fonte de dados a
pesquisa Nascer em Belo Horizonte. Entre 2011 e 2013. A amostra
METODOLOGIA

foi de 230 e 238 puérperas para práticas de trabalho de parto,
respectivamente.
Estudo descritivo qualitative; partipantes foram seis enfermeiras
Algumas rotinas estabelecidas como favoravéis dieta oral, livre
movimentação, metodos não farmacológicos para alivio da dor,

PRINCIPAIS RESULTADOS

presença do acompanhante e partograma. Rotinas que ainda usam
mas que consideram inadequadas enema; tricotomia; posição
deitada; Kristeller; amniotomia; ocitocina; analgesia e epsiotomia.
Os resultados revelam que existe empenho da equipe em realizar

PERCEPÇÃO DA EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL SOBRE
HUMANIZAÇÃO

cuidado humanizado. Aponta ainda a importância da participação
de enfermeiras obstétricas na assistência ao trabalho de parto,
parto e nascimento. oparto humanizado é um conjunto de
atitudes e posturas e o estudo demonstra a importância dos
profissionais neste cenário.

No ART.

A7

TITULO

Humanização do parto: significado e percepções de enfermeiras
Andressa Batista Possati Luiza Cremonese Juliane Scarton

AUTORES/ANO

LisieAlene Prates Camila Neumaier Alves Lúcia Beatriz Ressel Ano:
2017

OBJETIVOS

METODOLOGIA

Compreender os singnificados atríbuidos ao parto humanizado por
enfermeiras de um centro obstétrico.
Estudo descritivo qualitativo com seis enfermeiras participantes.
Tendo como aspecto de abordagem o acolhimento, respeito e a

PRINCIPAIS RESULTADOS

autonomia sendo o profissional um facilitador no cuidado
humanizado no parto vaginal.

PERCEPÇÃO DA EQUIPE

Enfermeiras como protagonistas no cuidado humanizado no

MULTIPROFISSIONAL SOBRE

trabalho de parto vaginal, respeitando o momento da parturiente
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HUMANIZAÇÃO

e seus desafius suas singularidades e sua autonomia e seu saber.

No ART.

A8

TITULO

AUTORES/ANO

Contribuição de enfermeiras obstétricas para consolidação do
parto humanizado em maternidades no Rio de Janeiro – Brasil.
Octavio Muniz da Costa Vargens Alexandra Celento Vasconcellos
Silva Jane MárciaProgianti
Indentificar as práticas empregadas por enfermeiras obstétricas na

OBJETIVOS

assistência ao parto em maternidades públicas e suas
contribuições na consolidação da humanização do parto e
nascimento.
Estudo descritivo, quantitativo, transversal conduzido em

METODOLOGIA

maternidades da rede pública municipal do Rio Janeiro, onde
foram avaliados registros de 4.787 partos dos quais 2.914 foram
acompanhados por enf. Obstetricas.
Verifico-se que partos vaginais realizados por enfermeiras

PRINCIPAIS RESULTADOS

obstétricas, foram utilizados tecnologias não invasivas, onde a
ocorrência de episiotomia teve um índice muito baixo.

PERCEPÇÃO DA EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL SOBRE
HUMANIZAÇÃO

Entende-se por meio desse estudo que as práticas mais utilizadas
pelas enfermeiras Obstétricas foram aquelas que não interferem
na fisiologia, contribuindo para humanização do cuidado,
previlegiando o processo natural.
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Tabela 1: Temáticas mais citadas nos artigos
ARTIGOS

TEMAS

Práticas não invasivas de Alívio da dor

A2, A5, A8

Participação de enfermeiras obstétricas

A5, A6, A7, A8

Presença do acompanhante

A2, A5, A6

Aspectos facilitadores e dificultadores

A1, A2, A3

Humanização/acolhimento

A2, A5, A6, A7

Conhecimentos da equipe

A4, A7, A8

Educação em saúde

A1, A3, A4, A6, A7
Fonte: ARAGONEZ, AA.

As politicas publicas voltadas à mulher e ao recém-nascido com a finalidade
de um novo modelo de assistência ao parto humanizado e viável na concepção de
que ele seja resolutivo passando por um processo de transformações onde o
profissional atuante na área da saúde tem papel fundamental nessa transformação
(A5, A6, A7, A8) relacionadas a participação principalmente da enfermeira obstétrica
neste cenário, fortalecendo o vinculo e o acolhimento, visto que tinha como função
de aprimorar-se de conhecimento e trazer empoderamento para as parturientes.
Em contraponto, os estudos (A2, A3, A4) relatam que para o sucesso da
humanização, mais profissionais devem se capacitar e seguir as diretrizes de
humanização do ministério da saúde e que o estudo é fundamental para uma real
mudança, pois, ainda existem retrocessos no cuidado, pois, alguns profissionais ainda
não aceitam que a gestante pode ter autonomia sobre seu corpo e sobre a forma
como quer parir seu filho.
Os serviços prestadores do Sistema Único de Saúde (SUS), na rede própria ou
na conveniada, devem garantir a presença de um acompanhante para gestante
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. O
acompanhante deve ser indicado pela própria gestante. Essa obrigação decorre da
Lei Federal n. 11.108/20056 (a chamada Lei do Acompanhante), que promoveu a
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significativa alteração na chamada Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/1990), que,
por sua vez, se propõe a oferecer condições para a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde, assim como a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes prestados pelo SUS7.
Ressalta-se a indicação do Manual Prático para implantação da Rede Cegonha
deve–se implementar boas práticas na atenção ao parto vaginal e cesariana e estas
foram abordadas nos artigos (A2, A4, A5, A6, A7, A8), a participação do
acompanhante é importante, visto que seu papel é significativo no período da
gestação e no transcorrer do trabalho de parto e pós-parto, acolhimento, empatia,
influência do ambiente, métodos não farmacológicos de alívio da dor. Assim
fortalecendo os laços entre a equipe a gestante criando um momento seguro e
acolhedor. Foi citado que por meio de um estudo transversal que utilizou
informações do banco de dados da pesquisa Nascer em Belo Horizonte: um inquérito
sobre parto e nascimento, aponta que 59,73% dos partos foram acompanhados por
enfermeiras obstétricas e as práticas mais utilizadas foram aquelas em que não
interferem na fisiologia, contribuindo para humanização.
De acordo com Maia, entre os objetivos da Rede Cegonha está a implantação
de um novo padrão de cuidado à saúde da parturiente e à saúde da criança, prevendo
um local adequado para o atendimento, com profissionais capacitados e que
respeitem a liberdade da mulher, nesse momento ela precisa ser acolhida e sentirse segura, sendo que no componente Parto e Nascimento da Rede Cegonha figura
como ação prioritária a adoção de práticas de atenção à saúde baseada em
evidências científicas8.
Foi apontado como práticas prejudiciais ao parto vaginal de acordo com os
relatos dos profissionais entrevistados (A2, A3,) Episiotomia de rotina, tricotomia,
restrição da dieta oral, enteroclisma.
Artigos (A1, A3, A4, A6, A7), evidenciaram aspectos de que algumas práticas
prejudiciais ao parto ainda continuam sendo desenvolvidas no atendimento a
parturiente, sendo que as principais justificativas são a perpetuação de modelos
inadequados, a facilitação para assistência no momento do parto e o autoritarismo
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que alguns trabalhadores têm em relação à parturiente, por acreditarem serem os
únicos detentores de conhecimento.
Também relatam falta de respeito aos direitos da parturiente, demonstrado a
partir do momento em que a mesma não é informada da maioria dos procedimentos
e não tem o direito de opinar sobre sua utilização. Desconsiderando assim as
recomendações do manual de boas práticas da humanização ao parto. Outra
percepção é de que a maioria conclui que há a necessidade dos envolvidos neste
cenário da saúde da mulher e da criança tanto as enfermeiras obstetras, os obstetras,
pediatras, anestesista, enfim todos os envolvidos devem continuar buscando
conhecimento nesta área tão complexa e tão necessária que envolve o processo do
inicio da vida (A2, A5, A6, A7, A8).
Foi mencionado que a decisão da mulher no processo da parturição é essencial
para que o atendimento possa ser humanizado e fisiológico. Principalmente quando
o profissional entender que esse processo não passa apenas pelo conhecimento das
vivencias, mas deve levar em conta a classificação de risco sem a qual é difícil
determinar o momento correto da intervenção.
O Brasil é o país que registra a maior proporção de parto cesárea. As taxas
brasileiras de cesariana correspondem a 52% no ano de 2010, na rede privada chega
à 87% e na pública a 37%, valores muito superiores aos 15 % recomendados pela
organização Mundial da Saúde (OMS) 9.
Sentimentos relacionados á influência do ambiente foram expressos no estudo
(A5) no qual os autores relatam sobre suas experiências no atendimento ao parto no
ambiente domiciliar favorecendo o resgate da autonomia e liberdade da parturiente
em decidir suas ações de como deseja parir. Para os profissionais o domicilio
enquanto local de cuidado no parto trouxe vários elementos que favorecem o resgate
da humanização no processo de nascimento, autonomia controle do seu próprio corpo
no local onde lhe é de domínio familiar.
No domicilio o parto volta a ser natural, com pouca intervenção do
profissional, porém com uma gama de conhecimento que vai além da tecnológica.
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Assistência deve ser marcada pelo afeto, calor humano, companheirismo, inspirando
confiança e segurança prevalecendo sempre a segurança e bem-estar da parturiente.
Nota-se que as diretrizes do parto humanizado surgem com o intuito de oferecer
liberdade as parturientes e seu acompanhante trazendo certa autonomia sobre suas
decisões, e, com isso, ser livres para optar pelo melhor respeitando suas convicções
e desejos, dentro do que é considerado sem riscos para gestante e para o bebê,
agregando assim a humanização do parto4.
O conhecimento sobre o humanizar a assistência foi relatado em todos os
artigos (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8). Os profissionais têm conhecimento sobre as
vantagens da humanização nesse processo, sendo que a mesma implica no respeito
às escolhas, individualidades e singularidades de cada mulher. Observou-se o
entendimento dos entrevistados de que a implantação da humanização é lenta e
permeada por diversos desafios.
Ressalta-se, também, que o Plano de Qualificação de Maternidades bem como
a própria Rede Cegonha, junto com o Programa Nacional de Humanização possuem
como foco desenhar um apoio institucional, partindo justamente do entendimento
de que para mudar o cenário atual relacionado as formas de nascimento, é necessário
analisar e intervir coletivamente em práticas de saúde “desumanizadoras”, e tecer,
enfim, uma rede coletiva de produção de saúde materna e infantil capaz de
transformar uma racionalidade e um cenário que para as mulheres já estava sendo
percebido como inaceitável4.
Nesse cenário, de busca de humanização do cuidado, as parturientes não mais
necessitarão peregrinar entre os serviços de saúde que realizem pré-natal oferecido
pela Atenção Básica será conectada com a assistência ao parto que acontece na
maternidade, a mulher terá vínculo com a maternidade e a equipe de saúde 4.
A partir da avaliação dos artigos incluídos nesta RI, evidencia-se como ponto
positivo, o interesse dos envolvidos em adquirir mais conhecimento sobre a
humanização do cuidado e com interesse de implementar as diretrizes de
humanização do parto, estes relatados servem na maioria dos estudos sendo a
capacitação na área de obstetrícia o mais citado. Os principais fatores dificultadores
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do processo são relacionados a procedimentos inadequados no atendimento ao parto
vaginal, questões relativas a jornada de trabalho e ao tempo disponível para o
cuidado, a não autonomia e alguns profissionais ainda não se sentem aptos para
realizar a classificação de risco.
Cabe ressaltar que a humanização do cuidado no âmbito do trabalho de parto
vaginal vem ocorrendo e os profissionais já trabalham com a linha da humanização,
favorecendo um vínculo saudável entre profissionais e parturiente e família, de modo
que sua atitude de cuidar é construída em resposta ao significado que sua empatia e
afetividade agregada ao saber vai trazer segurança a este momento do nascer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se o quão importante é a presença da enfermeira obstétrica no
processo do cuidado humanizado, pois, na maioria dos estudos ela é protagonista na
implantação da humanização. Nesta pesquisa, fica evidenciado que os profissionais
percebem suas contribuições para o sucesso do parto humanizado, mas ainda há uma
caminhada longa até que todos compreendam que este ato de parir pertence à
mulher e que devemos ser coadjuvantes neste processo. O profissional de saúde pode
ser um grande aliado nos cuidados com a parturiente, principalmente no período préparto, parto e pós-parto, sendo indispensável o estímulo à sua participação.
Mesmo diante da avaliação de somente oito artigos, nota-se que o estudo pode
contribuir para uma visão diferenciada acerca da percepção dos profissionais sobre
o parto humanizado em diversos aspectos: socioculturais, econômicos, fisiológicos e
emocionais. No entanto, o tema humanização do parto ainda é um tema pouco
explorado na literatura, principalmente no que tange ao parto humanizado,
demonstrando assim a importância de mais estudos primários sobre o tema.
Evidencia-se a importância das ações educativas realizadas durante o
acompanhamento do pré-natal das gestantes, uma vez que, são essas profissionais
que proporcionam as parturientes os conhecimentos necessários acerca de como
proceder para ter uma gestação o mais saudável e sem riscos possível e do seu papel
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como protagonistas na busca pelo sucesso na hora de escolher pela via de parto
adequada.
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9. A prevenção da depressão pós-parto e o cuidado prénatal: uma revisão integrativa
9. The prevention of postpartum depression and prenatal
care an integrative review
Nadieli Daandels¹
Márcia Dornelles Machado Mariot²
RESUMO
Objetivo: Identificar quais são os cuidados de enfermagem prestados as gestantes, durante
o pré-natal, para a prevenção da Depressão Pós-parto (DPP). Metodologia: Trata-se de uma
revisão integrativa, desenvolvida segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008), realizada em
duas bases de dados, Medline e Scielo. A busca das publicações se deu a partir dos seguintes
descritores de assunto: depressão pós-parto, cuidado pré-natal e enfermagem. Foram
adotados como critérios de inclusão: artigos disponíveis on line, gratuitos e publicados nos
últimos cinco anos (2014 a 2018). Não foram incluídos editoriais, livros, publicações
governamentais, relatos de experiência e teses ou dissertações. Resultados: foram incluídos
no presente estudo 31 artigos, que tinham como temáticas principais: triagem e
identificação das gestantes com risco aumentado para DPP; manejo na saúde mental das
gestantes com risco aumentado para DPP; envolvimento da família no pré-natal e educação
em saúde. Considerações Finais: A assistência pré-natal demonstrou ser efetiva para o
alcance de bons resultados em relação a depressão pós-parto, porém não ausenta a
possibilidade da doença se manifestar, uma vez que diversos fatores estão envolvidos.

DESCRITORES: Depressão pós-parto; Cuidado pré-natal; Enfermagem.
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ABSTRACT
Objective: To identify the nursing care provided to pregnant women during prenatal
care for the prevention of Postpartum Depression (PPD). Methodology: This is an
integrative review, developed according to Mendes, Silveira and Galvão (2008),
carried out in two databases, Medline and Scielo. The search for publications was
based on the following descriptors: postpartum depression, prenatal care and
nursing. The inclusion criteria were: articles available online, free and published in
the last five years (2014 to 2018). There were no editorials, books, government
publications, reports of experience and theses or dissertations. Results: 31 articles
were included in the present study, whose main themes were: screening and
identification of pregnant women at increased risk for PPD; mental health
management of pregnant women at increased risk for PPD; family involvement in
prenatal care and health education. Final Considerations: The development of
prenatal care has been shown to be effective in achieving good results in relation to
postpartum depression, but there is no lack of the possibility of the disease
manifesting, since several factors are involved.
DESCRIPTORS: Postpartun depression; Prenatal care; Nursing.

INTRODUÇÃO
A gravidez e o puerpério são períodos da vida da mulher que envolvem muitas
alterações físicas, hormonais, psíquicas e sociais, que tornam a mulher, no ciclo
gravídico-puerperal, vulnerável a distúrbios mentais, como a depressão 1. A
depressão pós-parto (DPP) pode afetar a qualidade de vida da mãe e ameaçar o
desenvolvimento de seu filho e, em consequência, abalar toda estrutura familiar2, 3.
Aproximadamente 19% das mulheres primíparas sofrem depressão e, esses
índices se elevam até 37% quando se trata de mães de baixa renda. Aliado ao
referido, cabe ressaltar que mulheres grávidas deprimidas são mais suscetíveis ao
uso de drogas ilícitas ou lícitas, como o álcool e o fumo, bem como a maus hábitos
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alimentares, se comparadas as grávidas sem depressão, além de serem menos
propensas a seguir os cuidados durante o pré-natal4.
É a partir das primeiras quatro semanas após o parto que as manifestações
dessa patologia aparecem, apresentando sintomas como: desânimo persistente,
sentimento de culpa, alterações do sono, ideias suicidas, temor de machucar o filho,
diminuição do apetite e da libido, diminuição do nível de funcionamento mental e
presença de ideias obsessivas ou supervalorizadas5.
Do ponto de vista da prevenção em saúde mental, a gravidez é um momento
adequado quando intervenções devem ser feitas. O apoio e a preparação durante a
gravidez, assim como o aumento de informação, contribuem para o aumento do bemestar da mulher no final da gravidez, o que colabora para a menor ocorrência de
problemas psicológicos e de depressão no período pós-parto6.
O acompanhamento cuidadoso de gestantes pode prevenir graves problemas
pessoais e familiares que decorrem da DPP. Nesse contexto, percebe-se a
importância de qualificação de profissionais para identificar adequada e
precocemente as mulheres com mais chance de apresentar uma evolução
desfavorável, acolhendo-as desde o início de sua gravidez5.
A Organização Mundial da Saúde refere que uma em cada três, ou uma em
cada cinco mulheres, nos países em desenvolvimento e, aproximadamente, uma em
cada dez mulheres, nos países desenvolvidos, tem um problema de saúde mental
significativo durante a gravidez e pós-parto21.
A prevalência de depressão pós-parto é considerável, atingindo em média, de
10% a 15% das puérperas22, com importantes variações culturais nos fatores de risco
tais como: baixa condição socioeconômica; não aceitação da gravidez; maior número
de gestações, de partos e de filhos vivos; menor tempo de relacionamento com o
companheiro; história de problemas obstétricos; maior tempo para tocar no bebê
após o nascimento; violência doméstica; pouco suporte por parte do companheiro;
sobrecarga de tarefas; e experiência conflituosa da maternidade25, 26.
Em estudo recente, realizado pela pesquisa Nascer no Brasil nos anos de
2011/2012, pela Fiocruz, dados apontam que a depressão pós-parto atinge 25% das
puérperas brasileiras, visto que a cada quatro mulheres, mais de uma apresenta
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sintomas depressivos no período de 6 a 18 meses após o parto. A referida prevalência
é maior que a estimada pela OMS para países de baixa renda23.
De acordo com estudo realizado em São Paulo, em duas unidades de Programa
de Saúde da Família (PSF) com 70 puérperas que se encontravam-se na 12ª a 16ª
semana para estimar a prevalência de depressão puerperal (DP)

24

e com estudo

realizado em Vitória (ES), para a avaliar prevalência de depressão pós-parto em
mulheres atendidas em unidades básicas de saúde, especificamente com 292
mulheres que se encontravam entre 31 e 180 dias após o parto 27, relataram
prevalências de 37,1% e 39,4%, respectivamente.
Embora estudos indiquem uma alta prevalência de mulheres com depressão
pós-parto percebe-se haver poucas pesquisas relacionadas com as intervenções mais
eficazes para a sua prevenção, em especial no período pré-natal4, 5, 7. Com isso, o
presente estudo é norteado pela seguinte questão: O que tem sido produzido sobre
o cuidado pré-natal com vista à prevenção da DPP? Frente a essa questão, tem-se
como objetivo do presente estudo: Identificar quais são os cuidados de enfermagem
prestados as gestantes, durante o pré-natal, para a prevenção da Depressão Pósparto.

METODOLOGIA
Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI) que, é um método de pesquisa
utilizado desde 1980, no âmbito da Prática Baseada em Evidências, que tem a
finalidade de sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um delimitado tema
ou questão, de maneira sistemática e ordenada, com o objetivo de integrar a
pesquisa científica e a prática profissional no âmbito da atuação profissional 8.
Frente ao objeto de estudo e na tentativa de responder ao objetivo delineado,
foi desenvolvida uma busca por publicações referentes ao assunto, em duas bases de
dados, Medline e Scielo.
Os critérios de inclusão adotados foram: artigos disponíveis on line gratuitos e
publicados nos últimos cinco anos (2014 a 2018), nos idiomas inglês, espanhol ou
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português. O recorte temporal fundamentou-se na rapidez em que as informações
veiculadas em mídias informatizadas circulam nos dias atuais, considerando-se que
o tempo de cinco anos seria suficiente para obtenção de informações atualizadas
adequadas às finalidades deste estudo. Foram excluídos do estudo: editoriais, livros,
publicações governamentais, relatos de experiência e teses ou dissertações.
A busca das publicações se deu a partir dos seguintes descritores: depressão
pós-parto, cuidado pré-natal e enfermagem. Na realização da pesquisa nas referidas
bases de dados utilizou-se o marcador booleano AND e os cruzamentos realizados
foram: depressão pós-parto AND cuidado pré-natal AND enfermagem (pospartun
depression AND prenatal care AND nursing) e, posteriormente, os descritores foram
cruzados aos pares. Por meio dessa combinação foram encontrados 63 artigos no
banco de dados Medline, destes, foram selecionados 30, de acordo com os critérios
de inclusão e, após análise completa do artigo, foram inclusos na pesquisa 26 artigos.
Na base de dados Scielo, foram encontrados 153 artigos, destes, foram selecionados
12, de acordo com os critérios de inclusão e, após análise completa do artigo, foram
inclusos na pesquisa cinco artigos.
De acordo com os critérios de inclusão e exclusão, temos como amostra para
essa revisão 31 artigos. Dos 183 artigos excluídos, os principais critérios em não
conformidade foram o ano e o fato de não se encaixar com o tema proposto.
Como ferramenta para a organização dos dados e apresentação dos resultados,
utilizou-se de um quadro sinóptico com as seguintes variáveis: título, autores, país,
ano de publicação, idioma, objetivos, metodologia, principais resultados e principais
conclusões. Os artigos foram identificando pela vogal “A” seguida dos números de
um a 31.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 31 artigos selecionados para a análise, verificou-se que 26 são no idioma
inglês e cinco em português. Sendo estes cinco em língua portuguesa, publicados no
Brasil e os demais 26 com procedência de publicação estrangeira, sendo: sete dos
REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 5, n.1 p. 109-126, Fevereiro/ 2019
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

113

Nadieli Daandels, Márcia Dornelles Machado Mariot
09. A prevenção da depressão pós-parto e o cuidado pré-natal: uma revisão
integrativa

Estados Unidos da América, oito da Austria, um da Ungria, seis da Inglaterra, um da
Coréia, um de Holanda, um da Itália e um da Alemanha. Quanto à distribuição
temporal das publicações, constata-se que se concentram de 2014 com 12
publicações, seguido do ano de 2016 com oito publicações, 2017 com seis e 2015 com
cinco publicações.
Referente aos aspectos metodológicos, nove artigos apresentaram abordagem
qualitativa e 22 tem abordagem qualiquantitativa, 61,29% dos estudos utilizaram a
Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo (EPDS).
As principais temáticas encontradas foram: triagem e identificação das
gestantes com risco aumentado para DPP; manejo na saúde mental das gestantes
com risco aumentado para DPP; envolvimento da família no pré-natal e educação em
saúde. Segue abaixo tabela de autores e ano dos estudos selecionados.
Tabela 01 – Autores e ano de publicação da amostra
Id

AUTORES / PAÍS

ANO

IDIOMA

A1

Hompoth
EA;
Töreki
A;
Baloghné Furész V; Németh G.
Hungary

2017

Inglês

The risk factors of mood changing during
the perinatal period

A2

Eastwood J; Ogbo FA; Hendry A;
Noble J; Page A; Early Years
Research Group (EYRG). United
States
Zhao Y; Munro-Kramer ML; Shi
S; Wang J; Luo J. Austria

2017

Inglês

The Impact of Antenatal Depression on
Perinatal Outcomes in Australian Women

2017

Inglês

A4

Raskin M; Easterbrooks MA;
Lamoreau RS; Kotake C;
Goldberg J. Estados Unidos

2016

Inglês

A5

Kenyon S; Jolly K; Hemming K;
Hope L; Blissett J; Dann SA;
Lilford
R;
MacArthur
C.
Inglaterra
Kerstis B; Aarts C; Tillman C;
Persson H; Engström G; Edlund
B; Öhrvik J; Sylvén S; Skalkidou
A. Austria
Darwin Z; McGowan L; Edozien
LC. Austria

2016

Inglês

A randomized controlled trial: effects of
a prenatal depression intervention on
perinatal outcomes among Chinese highrisk pregnant women with medically
defined complications
Depression Trajectories of Antenatally
Depressed and Nondepressed Young
Mothers:
Implications
for
Child
Socioemotional Development.
Lay support for pregnant women with
social risk: a randomised controlled trial.

2016

Inglês

Association between parental depressive
symptoms and impaired bonding with the
infant.

2016

Inglês

Identification of women at risk of
depression in pregnancy: using women's
accounts to understand the poor
specificity of the Whooley and Arroll

A3

A6

A7

TÍTULO
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A8

Farr SL; Ko JY; Burley K; Gupta
S. Austria
Nakic Rados S; Herman R;
Tadinac M. Inglaterra

2016

Inglês

2016

Inglês

A10

Park JH; Karmaus W; Zhang H.
Corea

2015

Inglês

A11

Jesse
DE;
Gaynes
BN;
Feldhousen EB; Newton ER;
Bunch S; Hollon SD. Estados
Unidos

2015

Inglês

A12

Maimburg RD; Vaeth M.
Netherlands

2015

Inglês

A13

Green SM; Haber E; Frey BN;
McCabe RE. Austria.
Zhong QY; Gelaye B; Rondon
MB; Sánchez SE; Simon GE;
Henderson DC; Barrios YV;
Sánchez PM; Williams MA.
Austria
Mirabella F; Michielin P;
Piacentini D; Veltro F; Barbano
G; Cattaneo M; Cascavilla I;
Palumbo G; Gigantesco A. Italia
El-Hachem C; Rohayem J; Bou
Khalil R; Richa S; Kesrouani A;
Gemayel R; Aouad N; Hatab N;
Zaccak E; Yaghi N; Salameh S;
Attieh E. Inglaterra
Thomas N; Komiti A; Judd F.
Austria

2015

Inglês

2015

Inglês

2014

Inglês

2014

Inglês

2014

Inglês

A18

Farr SL; Denk CE; Dahms EW;
Dietz PM. Estados Unidos

2014

Inglês

A19

Bittner
A;
Peukert
J;
Zimmermann
C;
JungeHoffmeister J; Parker LS;
Stöbel-Richter Y; Weidner K.
Estados Unidos
Sundaram S; Harman JS; Cook
RL. Estados Unidos

2014

Inglês

2014

Inglês

Hung KJ; Tomlinson M; le Roux
IM; Dewing S; Chopra M; Tsai
AC. Estados Unidos

2014

Inglês

A9

A14

A15

A16

A17

A20

A21

case finding questions in clinical
practice.
Provider communication on perinatal
depression: a population-based study
Is the Predictability of New-Onset
Postpartum Depression Better During
Pregnancy or in the Early Postpartum
Period? A Prospective Study in Croatian
Women.
Prevalence of and Risk Factors for
Depressive Symptoms in Korean Women
throughout Pregnancy and in Postpartum
Period.
Performance of a Culturally Tailored
Cognitive-Behavioral
Intervention
Integrated in a Public Health Setting to
Reduce Risk of Antepartum Depression: A
Randomized Controlled Trial.
Postpartum depression among first-time
mothers - results from a parallel
randomised trial.
Cognitive-behavioral group treatment
for perinatal anxiety: a pilot study.
Using the Patient Health Questionnaire
(PHQ-9) and the Edinburgh Postnatal
Depression Scale (EPDS) to assess suicidal
ideation among pregnant women in
Lima, Peru.
Positivitŕ allo screening e fattori di
rischio della depressione post partum in
donne che hanno partecipato a corsi
preparto.
Early identification of women at risk of
postpartum
depression
using
the
Edinburgh Postnatal Depression Scale
(EPDS) in a sample of Lebanese women
Pilot early intervention antenatal group
program for pregnant women with
anxiety and depression.
Evaluating universal education and
screening for postpartum depression
using population-based data.
Early intervention in pregnant women
with elevated anxiety and depressive
symptoms: efficacy of a cognitivebehavioral group program.
Maternal morbidities and postpartum
depression: an analysis using the 2007
and 2008 Pregnancy Risk Assessment
Monitoring System.
Community-based prenatal screening for
postpartum depression in a South African
township.
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A22

Kingston D; McDonald S; Tough
S; Austin MP; Hegadoren K;
Lasiuk G. Inglaterra
Ortiz Collado MA; Saez M;
Favrod J; Hatem M. Inglaterra.

2014

Inglês

2014

Inglês

A24

Moshki M; Baloochi Beydokhti T;
Cheravi K. Inglaterra.

2014

Inglês

A25

Sidebottom AC; Hellerstedt WL;
Harrison PA; Hennrikus D.
Austria

2014

Inglês

A26

Koutra K; Vassilaki M; Georgiou
V; Koutis A; Bitsios P; Chatzi L;
Kogevinas M. Alemanha

2014

Inglês

A27

Silva, Catarine S.; Lima, Marilia
C.; Sequeira-de-Andrade,
Leopoldina
A.S.; Oliveira,
Juliana S.; Monteiro, Jailma
S.; Lima, Niedja M.S.; Santos,
Rijane M.A.B.; Lira, Pedro I.C.
Brasil
Lima, Marlise de Oliveira
Pimentel; Tsunechiro,
Maria
Alice; Bonadio,
Isabel
Cristina; Murata,
Marcella.
Brasil
Andrade,
Marcela; Demitto,
Marcela
de
Oliveira; Dell
Agnolo, Cátia Millene; Torres,
Maricy Morbin; Carvalho, Maria
Dalva
de
Barros; Pelloso,
Sandra Marisa. Brasil
Abuchaim,
Erika
de
Sá
Vieira; Caldeira,
Nathalia
Torquato; Lucca, Marina Moraes
Di; Varela, Maite; Silva, Isília
Aparecida. Brasil
Barbosa,
Maria
Aparecida
Rodrigues da Silva; Ângelo,
Margareth. Brasil

2017

Português

2017

Português

Sintomas depressivos na gestação e
fatores associados: estudo longitudinal

2017

Português

Tristeza materna em puérperas e fatores
associados

2016

Português

Depressão pós-parto e autoeficácia
materna para amamentar: prevalência e
associação

2016

Português

Experiências e significados da depressão
pós-parto de mulheres no contexto da
família.

A23

A28

A29

A30

A31

Public views of acceptability of perinatal
mental health screening and treatment
preference: a population based survey.
Antenatal psychosomatic programming
to reduce postpartum depression risk
and improve childbirth outcomes: a
randomized controlled trial in Spain and
France.
The effect of educational intervention
on prevention of postpartum depression:
an application of health locus of control.
An examination of prenatal and
postpartum depressive symptoms among
women served by urban community
health centers.
Antenatal maternal mental health as
determinant of postpartum depression in
a population based mother-child cohort
(Rhea Study) in Crete, Greece.
Associação entre a depressão pós-parto e
a prática do aleitamento materno
exclusivo nos três primeiros meses de
vida

Fonte: N D, 2018.

Triagem e identificação das gestantes com risco aumentado para DPP
O período gravídico-puerperal é a fase que apresenta o maior número de
intercorrências e surgimento de transtornos psíquicos na mulher. O puerpério
REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 5, n.1 p. 109-126, Fevereiro/ 2019
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

116

Nadieli Daandels, Márcia Dornelles Machado Mariot
09. A prevenção da depressão pós-parto e o cuidado pré-natal: uma revisão
integrativa

caracteriza-se pelo período posterior ao parto e é marcado por intensas mudanças
biopsicossociais na mulher e, por conseguinte, em sua família17.
Agregadas às mudanças próprias desse período na vida da mulher estão as
pressões que a sociedade contemporânea impõe e o ritmo acelerado de vida ao qual
as pessoas estão sujeitas, fatos esses, que acabam contribuindo, por vezes, na
transformação desse momento em situação de sofrimento psíquico17.
Quando nessa situação, a mulher/puérpera pode experimentar sentimentos
de ansiedade, de expectativa em relação ao futuro, de frustração de suas apostas (e
dos que a rodeiam) em relação a si mesma como mãe e relativas ao bebê, que, ao
nascer, muitas vezes se mostra diferente do filho imaginado. Pode experimentar,
ainda, outras preocupações relativas ao âmbito pessoal, familiar e profissional. A
expressão desses sentimentos ocorre, muitas vezes, por meio de comportamento de
isolamento e introspecção18.
As principais ações desenvolvidas, identificadas por A1, A4, A7,A9, A10, A14,
A16, A20, A25, A28, mencionadas foram o rastreamento, a realização de triagem
contínua para depressão, no pré-natal, oferta de ajuda na identificação de
alterações patológicas de humor, sistema de referência em saúde mental, uso de
ferramentas válidas e que possam ser prontamente aplicadas no intuito de identificar
possíveis sintomas de depressão ainda no pré-natal, uma vez que os sintomas podem
ser identificados tanto por variáveis da gravidez quanto do período pós-parto
precoce. Identificação da frequência e período de sintomas depressivos, verificação
das variáveis e suas associações com persistência, novo início ou recuperação dos
sintomas

depressivos.

Desenvolvimento

de

estratégias

que

melhorem

a

conscientização geral em relação a DPP, os fatores de risco de morbidade para focar
em situações clínicas, intensificar a triagem para estas morbidades determinadas
como preditores de DPP.
Sendo uma das opções de escalas, cuja foi considerada como uma ferramenta
de triagem confiável no A16, a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburg (EPDS).
Esta Escala é um instrumento de autoavaliação, composto por dez itens relacionados
a sintomas depressivos, observados no puerpério frequentemente 9.
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A autora Marques, traz em seu estudo a Escala de Depressão Pós-Parto de
Endinburgo (EDPE) como instrumento que propicia a detecção precoce da DPP, de
forma efetiva, com aplicação fácil e simples, podendo ser integrada a rotina dos
enfermeiros, qualificando o atendimento da saúde mental da gestante, sendo estes,
vistos pela mesma e sua família, como base segura de informação quanto a detecção,
sintomas, sinais e tratamento da patologia, permitindo a instrumentalização da
família para o cuidado da mulher no período perinatal e puerperal13.
Considerando que, nem sempre os sintomas da depressão são identificados
pela mulher, apesar de serem notados, não são associados a doença, em estudo
realizado,

algumas

relataram

manifestação

de

sintomas

e

diferença

no

comportamento, desde a gestação, outras após o nascimento, sendo os sinais mais
relatados foram a irritabilidade, choro, ansiedade e medo 13.
Neste sentido, todos os integrantes da equipe de saúde podem colaborar na
busca e identificação de gestantes com pré-disposição para desenvolvimento de
depressão pós-parto. Em um estudo realizado os “agentes comunitários de saúde
foram utilizados para aplicação de instrumentos de rastreamento curtos ou
ultracurtos durante o acompanhamento pré-natal de base comunitária para detectar
a provável depressão”, os mesmos realizaram a triagem com sucesso, no estudo A21.
Corroborando com o achado, em nota técnica de um estado brasileiro, traz os
Agentes Comunitários de Saúde como integrantes da equipe de saúde responsável
por visitas as gestantes. Orienta também quanto a necessidade da busca de ativa de
gestantes nas equipes de Estratégia de Saúde da Família, indicando qualidade do
cuidado pré-natal o acompanhamento precoce dessa gestante, no primeiro
trimestre. Após a identificação, os Agentes comunitários de Saúde devem,
mensalmente, desenvolver visitas domiciliares as gestantes12.
Nota-se lacunas relativas ao conhecimento e à atenção as mulheres em DPP
e/ou que abordem estratégias de prevenção e atuação dos profissionais no pré-natal
e, em virtude do conhecimento das inúmeras transformações oriundas do tornar-se
mãe, em que se sabe que o período gravídico puerperal representa um momento de
vulnerabilidade para essa mulher, demandando suporte, profissional e familiar.
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Manejo na saúde mental das gestantes com risco aumentado para DPP
A gestação é um período de transição que faz parte do processo normal do
humano. Há grandes transformações, não só no organismo da mulher, mas no seu
bem-estar, alterando, desse modo, seu psiquismo e o seu papel na sociedade e no
convívio familiar20.
O desenvolvimento de programa preventivo com intervenção psicológica, a
identificação precoce dos sintomas de depressão pré-natal e pós-natal, bem como
proceder o encaminhamento desta mulher para manejo adequado, podem beneficiar
além da saúde mental da mãe, a saúde e o desenvolvimento da criança, bem como
o vínculo entre mãe e filho, segundo dados constatados nos estudos A2, A3, A5, A29,
A17, A23.
Os sintomas mais comuns da DPP, segundo Lacerda são: o desânimo
persistente, os sentimentos de culpa, as alterações do sono, as ideias suicidas, o
temor de machucar o filho, a redução do apetite e da libido, a diminuição do nível
de funcionamento mental e a presença de ideias obsessivas16.
Dentre outras medidas, os artigos A11 e A13 trouxe o desenvolvimento de
intervenção cognitivo-comportamental, com resultados positivos em relação a
redução na ansiedade e nos sintomas depressivos. Todavia, outro estudo
desenvolvido, A19, demonstra que um grupo cognitivo-comportamental seria ineficaz
para gestantes com níveis baixos de ansiedade e depressão, ocasionando impacto
positivo somente em mulheres grávidas com sintomas depressivos mais elevado,
interferindo positivamente no curso dos sintomas depressivos no pós-parto.
Outro estudo, A24, identificou que “a intervenção participativa planejada
levou ao fortalecimento e aumento da conscientização e internalização de crenças
de controle de saúde”, melhorando a saúde de forma geral e consequentemente da
saúde psicológica para prevenção do desenvolvimento de depressão pós-parto.
A depressão pós-parto ainda não é uma doença que a sociedade reconheça,
sendo

julgada

como

acontecimento

em

pouca

frequência,

de

maneira

superficialidade. Comprovando a necessidade de maior esclarecimento sobre a
doença, uma vez que, este traz soluções maneiras diferentes de ação diante da
depressão14.
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Estas medidas, objetivam a identificação precoce, redução da gravidade dos
sintomas de depressão e ansiedade, melhoram o apego materno, reduzem o risco de
desfecho de DPP, traz efeito positivo em relação ao bem-estar psicológico materno
e consequentemente sobre a DPP, conforme consta em A17, A23 e A26. Ressaltando
a importância de conhecer a realidade da área atuante e desenvolver aprimoramento
e estratégias que melhor se adequam a necessidade do público alvo.
Envolvimento da família
Vale salientar a importância do envolvimento de familiares no pré-natal da
gestante, principalmente se esta apresentar sintomas ou fatores de risco associados
a DPP, afim de melhor compreender a doença, identificar os sintomas, colaborar com
a saúde da mesma e prestar o apoio necessário. Neste sentido, no estudo
desenvolvido A15, foi identificado um maior risco em gestantes que apresentavam
ansiedade ou humor deprimido, que recebiam pouco apoio psicológico de familiares,
parceiro ou de pessoas próximas, que possuía baixa auto estiva e sofria críticas de
sua mãe e que teve um bebê que chorava com frequência.
A gravidez e o parto muitas vezes atuam como fatores desencadeantes de
sofrimento mental, por serem considerados eventos estressante, principalmente se
o período possuir acontecimentos adversos a normalidade da gestação. O sofrimento
mental pode ser mais grave ou brando, dependendo de vários fatores, tais como: o
suporte familiar, a história da mulher e o contexto socioeconômico 11.
Assim, o A31 traz o controle e o apoio como elementos representativos do
manejo, realizado pela mulher e sua família, dos sintomas de depressão, do início
ao diagnóstico da doença.
De acordo com o achado, a autora traz que a depressão configura uma situação
de fragilidade e que é significativamente importante a mobilização, cuidado e ajuda
dos familiares, sendo que, esse apoio efetivo traz resultados positivos e boas
sensações de carinho, bem-estar e integrante do grupo familiar, fortalecendo a
reciprocidade de cuidado entre os integrantes da família 13.
O artigo A6, traz ainda a importância de identificar sintomas de depressão
também

no

parceiro

da

gestante,

considerando

que

poderá

ocorrer
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comprometimento da ligação de ambos com o bebê. Assim, nos achados de A17, o
envolvimento dos parceiros nas intervenções grupais, melhora a consciencialização
do mesmo em relação a saúde mental da parceira e os recursos disponíveis para o
atendimento familiar.
Contudo, a alta prevalência de DPP reforça a necessidade de estratégias de
prevenção e tratamento dessa doença. Nesse contexto, destaca-se a importância do
pré-natal buscar contemplar, através de uma visão holística, o cuidado integral a
gestante e família, com o objetivo de identificar adequada e precocemente mulheres
com mais chance de apresentar uma evolução desfavorável, acolhendo-as desde o
início de sua gravidez5.
Educação em saúde
O profissional enfermeiro deve conhecer a realidade do público atendido e
através deste, desenvolver ações eficazes de educação em saúde visando a
identificação dos sintomas, a redução da duração dos mesmos, a compreensão da
doença e o acompanhamento necessário e disponível a gestante e sua família, maior
aceitação e confiança no atendimento prestado 20.
Assim, no A22 identificaram que, o conhecimento em relação a saúde mental
perinatal interferiu na preferência de diferentes tratamentos. Notaram também que,
o público aceita e valoriza a triagem de rotina perinatal e puerperal. Com isso, os
autores acreditam que o conhecimento sobre a saúde mental deste período, é fator
determinante de triagem, aceitação e preferência pelo tratamento.
Em estudo com profissionais brasileiros foi observado que, alguns profissionais
possuem dificuldade para identificar e tratar a DPP, limitando o foco em aspectos
fisiológicos da gestação e pós-parto, possuindo conhecimento restringido para
avaliações emocionais desse período. Os autores sugerem capacitação dos
profissionais da atenção básica quanto a identificação e tratamentos destas mulheres
e, desenvolvimento de protocolos assistenciais que guiem a prática assistencial 10.
Todavia, a unidade Básica de saúde é o acesso preferencial da gestante no
SUS, assim, o profissional deve realizar ações de atenção integral, de promoção e
proteção à saúde, escuta qualificada e prevenção de agravos, proporcionar
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atendimento humanizado e estabelecendo vínculo da equipe com a gestante com
consulta de enfermagem, médica, odontológica e puerperal12.
Um bom vínculo entre o profissional e a puérpera tende a favorecer um
diagnóstico precoce e a percepção dos sinais da doença que não é difícil de ser
diagnosticada, porém, muitas vezes, não é detectada pela equipe multiprofissional
de saúde em um primeiro momento19.
Estudos indicam que uma maior frequência de contatos na atenção pré-natal
de mulheres com o sistema de saúde é associada a um menor número de morbidades
e mortalidades maternos- infantil. Isso acontece devido ao aumento das
oportunidades para detectar e gerir potenciais problemas. Aliado a isso, esse novo
modelo aumenta as avaliações da mãe e do feto para detectar problemas, melhora
a comunicação entre os prestadores de saúde e as gestantes e amplia a possibilidade
de resultados positivos na gravidez15.
Assim, percebe-se, que no Brasil, mesmo diante da melhora dos números de
consultas de acompanhamento das gestantes com o passar dos anos, ainda são poucos
os estudos, manuais e protocolos voltados especificamente para a detecção e
prevenção da depressão puerperal durante o pré-natal.
Em estudo realizado fora do Brasil, A8 identificaram que eram mais propensas
a discutir depressão perinatal mulheres entre 18 e 29 anos do que mais de 35 anos,
solteiras, com menos de 12 anos de escolaridade e que não possuíam filhos vivos
prévios. Todavia, esta é a realidade de mulheres de origem estrangeira, podendo
sofrer alteração de perfil quando se comparar a brasileiras, considerando cultura,
costumes, regiões, dentre outros fatores influenciadores. Não foram encontrados,
nas pesquisas inclusas, estudos relacionados a análise semelhante em brasileiras.
Dentre as orientações ofertadas pelo Caderno de Atenção Básica está a
identificação dos sinais e sintomas que sejam desestruturantes e que fujam da
adaptação normal da gestante, considerando a importância do acompanhamento da
mulher, apoiando o processo de reorganização psíquica, o vínculo com o bebê e a
família, incluir os familiares nos atendimentos e no amparo, orientar quanto ao
aleitamento, acolher ansiedades, abrir espaço para dúvidas e fornecer informações
práticas para o ato de amamentação11.
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Os estudos A27 e A30, trazem, dentre os transtornos ocasionados pela
depressão pós-parto, está a prática de aleitamento materno exclusivo reduzida, que
salienta ainda, a importância do tema ser trabalhado desde o pré-natal até os
primeiros meses após o parto.
O pré-natal possui como objetivo assegurar o desenvolvimento da gestação,
possibilitando o parto de um bebê saudável, sem que haja impacto na saúde da
mulher, devendo ser abordado aspectos psicossociais, atividades preventivas e
educativas. Assim, sendo fundamental a assistência pré-natal na Atenção Básica de
saúde, uma vez que, o acesso a esta assistência é o principal indicador do prognóstico
ao nascimento.12 Sendo primordial para um diagnóstico seguro, a identificação da
instalação de sintomas e sinais, bem como do desenvolvimento da doença 11.
Os estudos encontrados, trouxeram relatos positivos em relação a eficácia do
pré-natal, todavia, dois estudos, A12 e A18, trouxeram que há situações que podem
interferir para a eficácia desta, o estudo A12 identificou que “um programa geral
pré-natal curto na gravidez pode não ser suficiente para prevenir a depressão pósparto, seis semanas após o nascimento”
Todavia, o estudo A18 trouxe que, dois terços das mulheres atendidas,
relataram que prestadores de cuidados de pré-natal discutiram depressão com elas
e que grande parte foram classificadas para depressão no parto hospitalar ou no pósparto, no perfil estavam puérperas com o recém-nascido na UTI neonatal. Concluíram
que a educação pré-natal é viável assim como a triagem para depressão no parto
hospitalar, e traz resultados benéficos uma vez que, das puérperas selecionadas e
orientadas, cerca de 80% realizaram a consulta pós-parto e a consulta pediátrica com
os bebês em boas condições.
Contudo, mesmo realizado o pré-natal, a gestante pode desenvolver
depressão pós-parto, todavia, este será identificado precocemente, melhor
trabalhado e manejado, a família estará preparada para prestar o apoio necessário
a gestante e os sintomas podem perdurar por menor tempo, de acordo com os estudos
encontrados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A assistência pré-natal demonstrou ser efetiva para o alcance de bons resultados
em relação a depressão pós-parto, no entanto, não ausenta a possibilidade da doença

se manifestar, uma vez que diversos fatores estão envolvidos.
Sendo assim, embora os profissionais possam encontrar dificuldades para
identificação e manejo da gestante com sintomas e fatores preditivos a DPP, diante
de tamanha importância do tema, é de suma importância a organização de
estratégias de capacitações internas do serviço, desenvolvimento de trabalhos com
equipe multidisciplinar, utilização de protocolos ofertados pelo Ministério da Saúde,
bem como adequação destes protocolos, de acordo com a realidade local, para que
estes guiem a assistência prestada, permitindo, dessa forma, o empoderamento do
profissional quanto ao tema e, consequentemente, a melhoria da assistência
prestada as gestantes no pré-natal.
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RESUMO
Objetivo: Identificar os principais desafios vivenciados pelos enfermeiros no processo de
liderança no gerenciamento em enfermagem. Metodologia: Foi realizada uma revisão
integrativa (RI), com as seguintes etapas: formulação do problema; coleta de dados;
avaliação dos dados; análise e interpretação dos dados e apresentação dos resultados.Foi
realizada uma análise crítica referente aos principais desafios vivenciados pelos
enfermeiros no processo de liderança no gerenciamento em enfermagem. Os critérios de
inclusão utilizados foram: artigos que respondiam a questão norteadora, publicados na
língua portuguesa nos últimos dez anos, resultantes de pesquisa primária, disponíveis na
íntegra e gratuitas. Resultados e Discussão: Os principais achados desta RI, referentes aos
desafios vivenciados pelos enfermeiros, encontrados nos artigos selecionados foram o
domínio das competências, habilidades e atitudes do líder, o relacionamento com a equipe
de enfermagem, a falta de aceitação do líder por parte da equipe, a preparação para
liderança, as dificuldades relacionadas às instituições de saúde e a estabilidade no serviço
público. Considerações finais: Esta pesquisa promoveu uma discussão sobre os desafios
vivenciados para atingir um processo de liderança efetivo, colaborando para uma reflexão
sobre os aspectos necessários para que o enfermeiro exerça a liderança de forma eficaz.
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ABSTRACT
Objective: identify the main challenges experienced by nurses in the leadership process in
nursing management. Method: An integrative review (IR) was carried out, formulating the
problem; data collect; data evaluation; analysis and interpretation of data, and results
presentation. A critical analysis It was carried out referring to the main challenges
experienced by nurses in the leadership process, and in nursing management. The inclusion
criteria used were: articles that answered the guiding question, published in Portuguese in
the last ten years, resulting from primary research, available in full and free of charge.
Results: The main findings of this IR regarding the challenges experienced by nurses, found
in the selected articles were the leader's competencies, abilities and attitudes domain, the
nursing team relationship, lack of acceptance by the team leader, leadership preparation,
difficulties related to health institutions and public service stability. Final considerations:
This work promoted a discussion on the challenges lived to reach an effective leadership
process, collaborating for a reflection on the necessary aspects for the nurse to exercise
the leadership in an effective way.
DESCRIPTORS: Leadership; Nursing team; Nursing.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas as transformações políticas e econômicas levaram as
instituições de saúde a atuarem em um ambiente em constante mudança. No qual,
os clientes têm novas exigências de atendimento, gerando a necessidade de que os
estabelecimentos de saúde desenvolvam estratégias de adequação em seus
serviços, para melhorar sua eficácia em atendimento, garantindo, assim, a
satisfação dos seus pacientes, familiares e colaboradores1.
Os serviços de saúde passaram a necessitar de profissionais com
competências específicas e capacidade de liderança como forma de garantir coesão
entre as equipes e buscar a melhoria em seus serviços. Assim, a liderança passou a
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ser uma estratégia capaz de contribuir para a sobrevivência e o sucesso das
organizações2.
Frente a esse contexto, há a necessidade de salientar a importância da
liderança, como uma ferramenta de gestão para as atividades do enfermeiro, que o
auxilia no gerenciamento das ações de enfermagem e contribui para a construção
de uma equipe coerente e comprometida3. A liderança é definida como a
capacidade do líder de influenciar pessoas ou um grupo de pessoas, que estão em
busca dos mesmos objetivos em situações estabelecidas3.
O desenvolvimento das habilidades de liderança para o enfermeiro passa a
ser urgente, com propósito de aprimorar o seu desempenho profissional. O
exercício da liderança requer do enfermeiro, uma visão ampla e sistêmica das
situações, exigindo a busca constante de conhecimentos, inovando sua forma de
trabalho, pois sua postura de condução da equipe influenciará diretamente no
atendimento das necessidades de seus membros4.
Dado a complexidade do assunto supracitado, identificou-se a necessidade
de ampliar estudos sobre os principais entraves existentes no processo de liderar.
Para responder a questão que problematiza esta pesquisa, esse estudo objetivou
analisar artigos científicos que versam a respeito dos principais desafios
vivenciados pelos enfermeiros no processo de liderança no gerenciamento em
enfermagem.

METODOLOGIA
Trata-se de uma Revisão Integrativa que é um método valioso para a área
da saúde, pois, além de fazer uma síntese do conhecimento científico disponível
sobre o assunto, faz também uma análise crítica5. Para a realização da revisão
integrativa é necessário seguir as cincos etapas definidas por Cooper6, sendo estas
a formulação do problema, a coleta de dados, a avaliação dos dados, a análise e
interpretação dos dados e a apresentação dos resultados.
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Para atender o propósito desta revisão, problematizamos a seguinte questão
norteadora: Quais os principais desafios vivenciados pelos enfermeiros no processo
de liderança no gerenciamento em enfermagem. Para seleção dos artigos foi
utilizada uma busca em três bases de dados: LILACS, SCIELO e BDENF, através dos
descritores: Liderança; Equipe de Enfermagem e Enfermagem.

Os critérios de

inclusão foram os artigos que respondiam a questão norteadora publicados na
língua portuguesa e nos últimos dez anos, resultantes de pesquisa primária,
disponíveis na íntegra e gratuitas e os critérios de exclusão foram manuais,
trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses.
Na avaliação dos dados os artigos foram organizados através da elaboração
de um instrumento para a coleta de dados onde foram condensadas e contrastadas
as informações relacionadas. Para análise e interpretação dos dados foi utilizado
um quadro sinóptico que permitiu a comparação entre os artigos incluídos nos
estudos. A apresentação dos resultados foi demonstrada com o objetivo de
simplificar o entendimento dos dados. Os aspectos éticos foram respeitados
conforme recomendado pela Lei dos Direitos autorais 12.853/137.
Foram identificadas 2.531 publicações, sendo 196 na base de dado LILACS,
160 na BDENF e 2.175 no banco de dados ScieLO. A seleção por título e resumo,
removeu 2.476 artigos, os quais estavam duplicados ou não respondiam a questão
de pesquisa. Após a leitura completa dos 55 artigos restantes, excluiu-se 42, por
não responder à questão norteadora. Assim, no total foram incluídos nesta revisão
integrativa 13 artigos. Abaixo, na figura 1 sãos apresentadas as bases de dados
consultadas e o total de publicações recuperadas, assim como, a quantidade final
selecionada, após a leitura na íntegra dos artigos.
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Figura 1. Diagrama da seleção dos artigos para revisão integrativa

LILACS = 196
Artigos
encontrados
em cada
base de
dados.

BDENF = 160
SCIELO = 2.175

Seleção

Total dos artigos
identificadas nas bases de
dados utilizadas = 2.531

Elegibilidade

Soma das publicações
eleitas, após a leitura na
íntegra = 55

Selecionados

Total dos estudos
incluídos nesta revisão
integrativa = 13

Artigos
excluídos por
não responder a
questão = 42

Fonte: Carvalho, C. (2017)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Abaixo estão especificados, o titulo do artigo, autores, ano, objetivo,
metodologia e os principais desafios vivenciados pelos enfermeiros no processo de
liderança de cada pesquisa. Os artigos foram nomeados A1 à A13.
Quadro 1. Identificação dos artigos selecionados que versam a respeito dos principais desafios
vivenciados pelos enfermeiros no processo de liderança em enfermagem.
Nº do
artigo

Título

Autores
Ano

Objetivos
Metodologia

Principais
Vivenciados
Enfermeiros no
de liderança:

desafios
pelos
processo
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A1

Liderança
transformacional
na enfermagem

STRAPASSON
MR,
MEDEIROS
CRG. 2009.

A2

As percepções dos
enfermeiros acerca
da liderança.

AMESTOY et
al. 2009a.

A3

Características que
interferem
na
construção
do
enfermeiro-líder.

AMESTOY et
al. 2009b.

Verificar
se
os
pressupostos
da
liderança
transformacional estão
presentes na prática
de enfermeiros de
hospital de
médio
porte do interior do
Rio grande do Sul.
Pesquisa qualitativa
Conhecer a percepção
do enfermeiro frente à
utilização da liderança
como instrumento
gerencial no seu
processo de trabalho.
Estudo qualitativo do
tipo descritivo e
exploratório.

Conhecer as
características que
interferem na
construção do
enfermeiro-líder.
Pesquisa qualitativa
com a técnica do
grupo focal.

As
respostas
dos
entrevistados nos permitem
inferir que os enfermeiros
confundem conhecimentos
técnicos e rotinas com
liderança.

Inferiu-se
que,
as
enfermeiras entendem a
importância da liderança
para o seu trabalho, porém
ainda encontram grandes
dificuldades
para
compreendê-la,
e
principalmente para colocála em prática. Outro aspecto
salientado no estudo foi a
confiança, as enfermeiras
referem que, é necessário
dar exemplo alinhando o
discurso e a ação. Quanto a
importância de distinguir a
liderança,
autoridade
e
autoritarismo
as
participantes do estudo
concordam, apenas uma
participante se posicionou a
favor
de
métodos
impositivos frente à equipe
de enfermagem.
Os entrevistados afirmaram
que o líder pode ser
construído,
além
de
concordarem
que
os
enfermeiros
necessitam
desenvolver
algumas
características com o intuito
de
contribuir
para
o
desenvolvimento
da
liderança.
São
elas:
comunicação,
conhecimento,
responsabilidade, bom senso
e autoconhecimento.
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A4

LIDERANÇA:
um
desafio
para
o
enfermeiro recémformado.

VILELA PF;
SOUZA AC,
2010

Identificar os desafios
que
o
enfermeiro
recém-formado
encontra para exercer
a função de liderança
e
as
estratégias
adotadas.

Entre os principais desafios
salientados
pelos
enfermeiros
recémformados
para
o
desenvolvimento
do
exercício
da
liderança
estão: a questão da baixa
idade (faixa etária jovem),
baixo nível de aceitação
inicial da equipe, assim
como a resistência em
aceitar orientações, a falta
de
experiência
(como
líder) e destreza técnica,
escassez
de
recursos,
insegurança, dificuldade de
trabalhar em equipe e a
estrutura
organizacional
clássica.

A5

Organização
liderança
trabalho
enfermeiro:
Percepção
enfermeiros
técnicos
enfermagem.

SOUZA et al.,
2013.

Conhecer
qual
a
percepção
de
enfermeiros e técnicos
de enfermagem sobre
a
liderança
do
enfermeiro.
Pesquisa qualitativa,
exploratória
e
descritiva.

Os participantes da pesquisa
responderam que existe a
necessidade de preparo dos
enfermeiros no que se
refere às habilidades de
liderança. Os enfermeiros
líderes
necessitam
da
capacidade para liderar
uma equipe e potencializar
as qualidades pessoais e
coletivas e valorizar as
singularidades.
Ainda
destacaram
qualidades
necessárias para executar
a liderança como: saber se
comunicar,
serem
carismático, sincero, saber
ouvir com paciência e
compreensão, absorver as
críticas e sugestões, e
aplicá-las.

e
no
do
de
e
de
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A6

Compreensões de
liderança
pela
equipe
de
enfermagem.

VIEIRA TDP,
RENOVATO
RD, SALES
CM. 2013

Compreender
as
experiências da equipe
de enfermagem sobre
a liderança, enfocando
situações nas quais
foram líderes e quando
foram liderados.
Pesquisa qualitativa.

Quanto ao aspecto da
experiência
profissional
evidencia-se a dificuldade
de aceitação por parte da
equipe, esta já antiga e de
mais idade que demonstra
resistência quanto ao líder
de menos idade.
Quanto
as
falas
dos
participantes, em relação ao
líder e liderados destacamse o respeito, confiança e
também a empatia, gerando
estabelecimento vínculo.

A7

A
liderança
visão
enfermeiros
líderes.

SOUZA PLS et
al., 2013.

Conhecer a visão dos
enfermeiros-líderes
acerca da liderança.
Estudo qualitativo de
natureza descritiva.

Os resultados revelaram
que,
os
enfermeiros
entrevistados salientaram os
desafios no exercício da
liderança, conforme o tipo
de trabalho: Pessoalmente
o confronto com outros
líderes (dificuldades em
sensibilizar os líderes mais
antigos
quanto
a
necessidade
de
mudar/inovar),
nas
instituições privadas temos
a questão do custo, no
serviço
público
a
efetividade
e
a
rotatividade
dos
funcionários dificulta a
liderança, no geral a falta
de comprometimento das
pessoas e as relações
interpessoais
geram
desafios para o líder.

na
de
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A8

Liderança
do
enfermeiro
responsável
técnico- um fazer
necessário para o
exercício
profissional.

ALMEIDA et
al., 2014.

Conhecer
como
o
enfermeiro
responsável
técnico
exerce a função de
liderança da equipe de
enfermagem.
Pesquisa exploratória
e
descritiva
com
abordagem
qualitativa.

Evidenciou-se
que
os
profissionais entrevistados
apontaram que para atingir
os objetivos é necessário:
conciliar
interesses
e
diferenças, acreditar nas
pessoas, se comunicar de
maneira
dialógica
e
reconhecer
a
complexidade
do
ser
humano (singularidade e
multidimensional).
Os
entrevistados
demonstram dificuldade de
definir o conceito de
liderança.

A9

Gerenciamento de
conflitos: desafios
vivenciados pelos
enfermeiros-líderes
no
ambiente
hospitalar.

AMESTOY et
al. 2014.

Compreender
os
principais
conflitos
vivenciados
pelos
enfermeiros-líderes no
ambiente hospitalar,
bem
como
as
estratégias adotadas
para
seu
enfrentamento.
Pesquisa qualitativa,
descritiva.

No relato dos entrevistados
destacam-se os conflitos
interpessoais
entre
enfermeiro e equipe de
enfermagem
e
também
entre
a
equipe
multiprofissional.
A
estratégia utilizada para
resolução de conflitos foi a
liderança dialógica.

A10

Exercício
liderança
enfermeiro
estratégia saúde
família

LIMA et al.
2016.

Conhecer o exercício
da
liderança
do
enfermeiro
na
Estratégia Saúde da
família.
Estudo
qualitativo,
descritivo
e
exploratório.

Quanto aos desafios dos
enfermeiros no processo de
liderança identificou-se a
falta de apoio na gestão da
instituição. Outras questões
relevantes
identificadas
entre os participantes da
pesquisa foram: relações
interpessoais, trabalho em
equipe e diálogo.

da
do
na
da
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A11

A
enfermagem
diante do espelho
desvelando
a
liderança
transpessoal
no
cuidado da equipe.

NUNES ECDA,
MUNIZ EL.
2016.

Desvelar o indivíduoenfermeiro
no
processo de liderança
para
o
cuidado
transpessoal da equipe
de enfermagem.
Estudo
descritivo,
exploratório,
qualitativo.

A12

Práticas
de
liderança
do
enfermeiro
na
atenção básica.

LANZONI
GMM,
MEIRELLES
BHS,
GUMMINGS
G. 2016.

Compreender
as
práticas de liderança
exercidas
por
enfermeiros inseridos
nos
serviços
de
Atenção Primária à
Saúde em município na
região sul do Brasil.
Pesquisa qualitativa.

A13

Contribuições
freirianas
para
entender
o
exercício
da
liderança dialógica
dos enfermeiros no
ambiente
hospitalar.

AMESTOY et
al. 2017.

Conhecer
o
entendimento
de
enfermeiros sobre o
exercício no ambiente
hospitalar, bem como
os
desafios
enfrentados
para
exercer a liderança
dialógica no ambiente
hospitalar, bem como
os
desafios
enfrentados
para
exercer a liderança.
Estudo qualitativo do
tipo
descritivo
e
exploratório.

Os resultados mostraram
dificuldades geradas pela
própria instituição que, não
valoriza
seus
recursos
humanos, fazendo com que
não se sintam acolhidos
(precisam desenvolver uma
cultura organizacional de
maior
valorização
do
trabalhador). Outro desafio
apontado no estudo é sobre
as instituições de ensino de
enfermagem, as falas dos
participantes demonstram a
necessidade da temática
liderança ser vivenciado ao
longo do curso.
Os principais resultados
confirmam
que:
as
condições
de
trabalho
inadequadas, presença de
profissionais
com
orientação de trabalho
curativista e individual e
liderança orientada para
tarefas e supervisão, são
desafios para a prática da
liderança.
Por outro lado, apontam
como
facilitadores
do
exercício da liderança, a
experiência profissional, o
uso do planejamento, a
comunicação e estímulo às
potencialidades individuais
e de grupo.
Na leitura do artigo foi
possível compreender, que
os enfermeiros participantes
do estudo referiram como os
maiores desafios: a pouca
experiência profissional, as
diferentes personalidades
dentro da equipe e as
dificuldades
de
impor
limites.

Fonte: Carvalho, C. (2017)
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Nos parágrafos seguintes, discutiu-se a apresentação dos principais
resultados, desta revisão integrativa envolvendo os seguintes tópicos: o domínio
das competências, habilidades e atitudes do líder, o relacionamento com a equipe
de enfermagem, a falta de aceitação do líder por parte da equipe, a preparação
para liderança, as dificuldades relacionadas às instituições de saúde e a
estabilidade no serviço público.
Na maioria dos artigos, que constituíram a amostra desta revisão integrativa,
os autores salientaram que os desafios a serem enfrentados, no processo de
liderança, pelos profissionais enfermeiros pesquisados, foi o domínio das
Competências, Habilidades e Atitudes necessárias para o exercício de liderança.
Dentro deste escopo os autores destes estudos citaram como as principais
habilidades e atitudes: a comunicação efetiva, o carisma, a sinceridade, o saber
escutar com paciência, o conhecimento, a responsabilidade, o bom senso, o
autoconhecimento,

a

flexibilidade,

o

comprometimento,

a

empatia,

o

relacionamento interpessoal e o estabelecimento de vínculo. A comunicação
efetiva foi considerada uma das principais características para o alcance de uma
liderança eficiente, seguida pelo relacionamento interpessoal, considerado uma
atitude geradora de estresse, pois este envolve diferentes aspectos que, tornam
desafiador a manutenção de um ambiente harmonioso e passível de trabalho
colaborativo

12,14,16,17,19,20.

Para proporcionar ações de enfermagem de qualidade é importantíssima a
capacitação do enfermeiro no que se refere às habilidades de liderança 21. Fato
este, também percebido, a partir da análise dos artigos desta revisão integrativa.
Além disso, os estudos22 apontaram que o desempenho para o exercício da
liderança vai depender do enfermeiro, que este planeje e coordene e desenvolva
as competências necessárias às funções de liderança. A relevância destas
habilidades individuais e de trabalho em grupo foi percebida a partir da avaliação
da amostra da revisão integrativa, esta informação vai ao encontro do que os
autores supracitados relataram em seu estudo.
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Em praticamente na metade das pesquisas eleitas para esta revisão
integrativa, o relacionamento com a equipe de enfermagem se apresenta como um
desafio para o exercício da liderança. Os estudos apontaram que essas dificuldades
se referem às diversas personalidades e várias maneiras de pensar da equipe de
enfermagem, muitas vezes promovendo confronto entre os profissionais. Os
conflitos podem ser observados, pelo aumento das criticas ou discussões entre os
membros da equipe11,13,16,17,19,20. Os conflitos interpessoais com a equipe foram
verificados durante a avaliação das pesquisas incluídas neste estudo, informações
estas, que convergem com os achados dos autores24, que citaram a construção de
relações de confiança e o respeito entre os membros da equipe corroboram com a
valorização dos recursos humanos das instituições e com o fortalecimento da
cooperação solidária entre os profissionais.
Em dois estudos incluídos nesta amostra, à falta de aceitação do líder por
parte da equipe é um fator que pode atrapalhar o exercício da liderança, os
autores destacaram que as dificuldades para o desempenho do papel do líder, pelos
enfermeiros, são relacionadas à idade do profissional e a antiguidade da equipe. Os
profissionais com tempo de experiência menor de três anos demonstraram
insegurança diante da equipe, quando esta era composta por membros com maior
tempo de experiência que a deles11-13.
Estes mesmos autores relataram que além do tempo de experiência, a
comunicação efetiva e o relacionamento interpessoal também são características
que influenciaram no processo de aceitação da equipe.

Estes atributos são

imprescindíveis ao processo de liderança do enfermeiro, pois estar preparado para
se comunicar claramente com sua equipe e estar habilitado para resolver conflitos,
garante um desempenho satisfatório ao papel do líder24.
No que se refere à preparação para liderança, uma grande parte dos artigos,
afirmaram que líderes podem ser formados e apontaram desafios relacionados ao
preparo em sua formação acadêmica. Explicaram que, as maiores dificuldades
estão associadas à falta ou a pouca vivência do exercício da liderança durante sua
trajetória universitária. Constatou-se que, embora os enfermeiros participantes das
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pesquisas registrem a importância da liderança para o seu trabalho, possuem
dificuldades em definir o seu significado e, principalmente, colocá-la em prática.
Contudo os enfermeiros entendem que apenas o conhecimento técnico-científico
não é o suficiente para ser líder e sim a capacidade de lidar com a complexidade
do ser humano reconhecendo suas limitações e qualidades no trabalho 8,9,11,12,14,15,18.
As confirmações citadas anteriormente, constantes nos artigos analisados
nesta revisão integrativa, permitiram inferir aspectos relevantes à preparação da
liderança e suas dificuldades, indo ao encontro das ideias constantes no estudo22
pois os autores deste estudo sugerem, que nos primeiros anos de vida profissional
realmente existe a incapacidade prática no exercício da liderança. Aliado a isso, os
autores afirmam que as instituições de ensino se preocupam, cada vez mais, em
formar enfermeiros competentes para atender as necessidades do mercado de
trabalho desde o início de sua vida profissional.
Para a formação de profissionais para o mercado de trabalho é importante o
desenvolvimento de novas metodologias para o ensino sobre a temática liderança 25,
que é passível de ser aprendida, e que experiências acadêmicas são fundamentais
para a concretização deste conhecimento. Ainda neste contexto, a liderança é uma
competência do enfermeiro e seu aprendizado não deve se restringir à conclusão
da graduação e, sim, ser aperfeiçoado no decorrer de sua carreira profissional e
que as instituições hospitalares devem promover a educação contínua destes
profissionais26.
As dificuldades relacionadas às instituições de saúde é outro desafio
encontrado pelos profissionais de enfermagem no processo de liderança, para os
autores estudados nesta revisão integrativa, cinco deles explanaram, em suas falas
que, a característica institucional e a cultura organizacional geram dificuldades e
entraves no processo de liderança. Faz-se necessário ao enfermeiro criar
estratégias para envolver o sistema de gestão em sua liderança, assim como precisa
do apoio da instituição. A cultura de valorização dos recursos humanos possibilita
que estes se sintam valorizados e acolhidos, assim retribuindo em forma de cuidado
integral aos pacientes. Além disso, nas instituições privadas existe o problema dos
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custos, onde orçamentos apertados compelem o enfermeiro à necessidade de ser
criativo perante os gastos11,14,17,18,19. Os desafios com relação às dificuldades
institucionais foram observados no decorrer da análise dos artigos, esses dados são
reforçados pelos autores do trabalho27, onde foi destacado como aspecto
relevante, a busca de soluções para o processo de liderança em enfermagem e a
adoção de novos modelos de gestão, baseados em aspectos que respondam às
dificuldades de alocação de recursos humanos, tecnológicos e financeiros,
viabilizando um processo de atendimento baseado nas melhores práticas e garantia
de segurança dos pacientes.
Apenas um artigo cita como desafio para o processo de liderança a
estabilidade no serviço público. Os enfermeiros entrevistados neste estudo
explicaram que o fato das pessoas serem estáveis dificulta o exercício da liderança,
pois a postura de quem trabalha na certeza de não perder o emprego é diferente
daquelas pessoas sem estabilidade, estas têm o conhecimento que se fizerem algo
inadequado correm o risco de serem demitidos imediatamente14. O fator,
estabilidade no serviço público foi observado durante a análise do artigo citado
acima, desafio este igualmente verificado na pesquisa28, que aponta a estabilidade
como garantia de segurança e de maiores salários, fato este que nem sempre
garante a qualidade do cuidado ao paciente. A estabilidade no serviço público
favorece a horizontalidade das relações entre líder e liderados, pois esta estimula
uma relação sem temores e diferenças28. Os trabalhadores não se sentem
inferiorizados diante de seus superiores porque possuem os mesmos direitos,
vantagens, deveres e obrigações28.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos dados dos artigos incluídos nesta revisão integrativa revelou
que os profissionais enfermeiros encontram diversos desafios no processo de
liderar, entre eles: o domínio das competências, habilidades e atitudes do líder, o
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relacionamento com a equipe de enfermagem, a falta de aceitação do líder por
parte da equipe, a preparação para liderança, as dificuldades relacionadas às
instituições de saúde e a estabilidade no serviço público. Entre os desafios citados,
se destacaram nas pesquisas consideradas neste estudo, a habilidade de
comunicação e o preparo para a liderança.
A comunicação foi evidenciada como a habilidade facilitadora do processo de
liderança, pois a forma como as mensagens são transmitidas, ao outro, afetam
comportamentos e interferem no resultado final do processo comunicativo. A
preparação para liderança tem reflexo direto na segurança dos enfermeiros para o
processo de liderar. Sendo possível, inferir que os mesmos necessitam elaborar
estratégias para desenvolver as competências, habilidades e atitudes necessárias
para o exercício da liderança, sendo uma das alternativas a busca contínua por
aperfeiçoamento na sua vida profissional.
Este trabalho promoveu uma discussão sobre os desafios vivenciados para
atingir um processo de liderança efetivo, colaborando para uma reflexão sobre os
aspectos necessários para que o enfermeiro exerça a liderança de forma eficaz. A
pesquisa nos permitiu verificar a importância do desenvolvimento de metodologias
de ensino-aprendizagem, que estimulem nos discentes, habilidades e atitudes
necessárias ao exercício da liderança, assim como maiores vivências do processo de
liderar. Em conformidade com os resultados desta revisão integrativa, percebeu-se
a carência de trabalhos direcionados à temática estudada, observa-se, portanto, a
necessidade de novas pesquisas primárias que busquem identificar outras variáveis
que possam interferir no exercício da liderança do enfermeiro.
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