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Editorial

A pós-graduação stricto sensu é reconhecida pela sociedade e órgãos 
públicos como o ensino de excelência das universidades. É consi-
derada pela comunidade científica como o nível de ensino superior 

mais bem-sucedido do país. 
Por aproximadamente 40 anos, o sistema de educação superior no Bra-

sil contou exclusivamente com a modalidade de Mestrado Acadêmico. Os 
primeiros cursos de Mestrado Profissional só começaram a ser oferecidos no 
final dos anos noventa.  A implementação desta nova modalidade teve como 
um de seus principais objetivos as demandas de qualificação dos profissio-
nais que atuam em áreas vinculadas ao mundo do trabalho.

Sua razão de existir é responder a uma necessidade de capacitação dife-
rente e não se constitui, em absoluto, numa alternativa com padrões de exi-
gência mais ou menos rigorosos do que aqueles adotados pela modalidade 
Acadêmica. 

A partir de 2009, com legislação pertinente, o Mestrado Profissional ga-
nhou impulso em várias áreas de atuação, incluindo a Enfermagem. Apesar 
deste aumento considerável, o número ainda é pequeno quando comparado 
ao Mestrado Acadêmico: em 2012, representava 6% dos programas de pós-
graduação stricto sensu na área da Enfermagem.

Para instituições de ensino que ministram o mestrado acadêmico a de-
cisão de iniciar o mestrado profissional ainda é polêmica. Pesam na decisão 
a vocação da instituição e a composição do corpo docente permanente, se 
constituído principalmente por acadêmicos ou por profissionais que atuam 
no mundo do trabalho. 

Nas instituições de ensino que vão iniciar as atividades de mestrado, 
muitas discussões devem ser realizadas para análise de qual modalidade 
aproveitaria as características da instituição, principalmente seu caráter ino-
vador na área da saúde e em desenvolvimento tecnológico. 

Na minha instituição, optamos pelo mestrado profissional por acreditar 
que o seu papel é transmitir conhecimentos e compartilhar os resultados de 
pesquisas e produtos dos alunos com outros serviços de saúde. Essa troca 
permite o avanço e a disseminação da prática de enfermagem, além da pro-
dução de novas formas de cuidar e gerenciar em Saúde. 

Andréa Gomes da Costa Mohallem
 Vice-Diretora da Faculdade de Enfermagem do  

Hospital Israelita Albert Einstein
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Resumo
Objetivo: Estimar a capacidade da Escala de Braden em predizer o surgimento de úlcera por pressão no 
âmbito domiciliar, conhecer a incidência da úlcera por pressão neste grupo e os seus fatores associados.
Métodos: Trata-se de um estudo de coorte prospectivo que incluiu 183 pacientes. Foram estudadas variáveis 
demográficas e clínicas, grau de acometimento cognitivo e comprometimento de atividades da vida diária. A 
Escala de Braden foi aplicada em seis visitas domiciliárias mensais acompanhadas por seis meses em um 
Programa de Acompanhamento Domiciliar.
Resultados: A incidência de úlcera por pressão encontrada foi de 20%. A pontuação com melhor 
representatividade para considerar risco de desenvolvimento de úlcera foi o ponto de corte 18. O grau de 
classificação no programa de acompanhamento domiciliar, Alzheimer e Acidente Vascular Encefálico foram 
fatores preditores ao surgimento do agravo.
Conclusão: A Escala de Braden demonstrou ser efetiva no âmbito domiciliar para predizer o surgimento de 
úlceras por pressão. A incidência de úlcera por pressão no acompanhamento domiciliar foi de 20%. E os 
fatores associados foram: Grau no Programa de Acompanhamento Domiciliar, Alzheimer e Atividades da Vida 
Diária.

Abstract
Objective: Estimate the capacity of the Braden Scale for predicting the onset of pressure ulcers in the home 
environment, and learn the incidence of pressure ulcers in this group and their associated factors.
Methods: This is a prospective cohort study that included 183 patients. Demographic and clinical variables, 
degree of cognitive impairment and impairment of activities of daily living were studied. The Braden Scale was 
applied in six monthly home visits that were monitored for six months in a Homecare Monitoring Program.
Results: The incidence of pressure ulcers found was 20%. The score with the best representation as for the 
risk of ulcer development was the cutoff point 18. The degree of classification in the homecare monitoring 
program, Alzheimer disease and stroke were predictive factors in the emergence of the disorder.
Conclusion: The Braden Scale was effective in the home environment to predict the onset of pressure ulcers. 
The incidence of pressure ulcers in homecare monitoring was 20%, and the associated factors were the 
degree in the Homecare Monitoring Program, Alzheimer and activities of daily living.

Descritores
Avaliação em enfermagem; Cuidados 
de enfermagem; Úlcera por pressão/

epidemiologia; Visita domiciliar; 
Continuidade da assistência ao 

paciente

Keywords
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Aplicação da Escala de Braden em domicílio: incidência e fatores associados a úlcera por pressão

Introdução

A úlcera por pressão acomete pacientes com restri-
ções dos movimentos e da sensibilidade. É definida 
como área de necrose tissular que se forma quando 
o tecido é comprimido entre uma proeminência ós-
sea e superfície dura, por um período de tempo.(1) 
Seu tratamento ocupa o terceiro lugar em gastos em 
saúde, sendo ultrapassado somente pelo tratamento 
do câncer e cirurgia cardíaca.(2)

Estudo internacional identificou prevalência 
deste agravo em8% na Alemanha, 20% na Suécia, 
23% na Itália, 24% na Holanda.(3) No Brasil identi-
ficou-se incidência de 41%.(4)

A pressão por contato é o fator de risco princi-
pal. A pressão maior que 32 mmHg para arteríolas 
e 12 mmHg para vênulas por período prolongado 
impede o fluxo sanguíneo adequado, reduza nutri-
ção no local e propicia a deterioração tissular.(1,5,6)

Outro fator de risco, a força de cisalhamento, 
ocorre quando o paciente permanece imóvel na 
cama, enquanto as camadas da pele movimentam-
se, sendo comum em pacientes posicionados com a 
cabeceira muito elevada (> 30º).(1)

Fricção ocorre quando duas superfícies atritam-
se uma contra a outra. Situação comum nos episó-
dios de agitação e ao arrastar o paciente no leito na 
mudança de decúbito.(1)

Além dos fatores externos como riscos para o 
desenvolvimento de úlcera por pressão, existem 
também os fatores internos relacionados como des-
nutrição, anemia e doenças crônicas.(1)

O estadiamento classifica a úlcera por pressão 
em estágio I, II, III e IV; em tamanho, pequena, 
média, grande ou extensa; em tipo de tecido: ne-
crótico, de granulação ou epitelização; e em tipo e 
quantidade de secreção, dentre outras.(7)

As escalas de predição de úlceras tem se mostra-
do importantes para identificar pacientes de risco, 
permitindo direcionar os cuidados. Dentre os indi-
cadores de validação de uma escala, têm-se: sensibi-
lidade: mede a proporção de verdadeiros positivos 
entre os casos; especificidade: mede a proporção 
de verdadeiros negativos entre os controles; valor 
preditor positivo (VPP): mede a proporção de ver-
dadeiros positivos entre os expostos; valor preditor 

negativo (VPN): mede a proporção de verdadeiros 
negativos entre os nãos expostos.(8)

De forma geral considera-se que uma escala está 
validada quando se tem quantitativo de trabalhos 
que demonstram sua eficácia.(8)

A Escala de Braden é a mais utilizada na prática 
clínica brasileira. Foi publicada em 1987 e validada 
para o Brasil em 1999.Avalia seis categorias diferen-
tes: percepção sensorial; umidade; atividade; mobi-
lidade; nutrição; fricção e cisalhamento.(4-6)

As cinco primeiras subescalas são pontuadas 
de um (menos favorável) a quatro (mais favorá-
vel); a sexta subescala, fricção e cisalhamento, é 
pontuada de um a três. A somatória total está 
entre os valores de seis a 23. A contagem de pon-
tos baixa, indica uma baixa habilidade funcional, 
estando, portanto, o paciente em alto risco para 
desenvolver UP.(5)

Estudo conduzido no âmbito domiciliar brasi-
leiro aponta que 70,2% dos pacientes apresentaram 
risco de desenvolver UP, com uma prevalência de 
19,1%.(9)

A literatura sugere a necessidade de novas pes-
quisas a fim de esclarecer a validade das escalas de 
prediçãonão só em ambiente hospitalar, mas em ou-
tros cenários como asilos e domicílios para determi-
nar a melhor escolha em predizer o risco de lesões.(2)

O Programa de Acompanhamento Domiciliar 
se caracteriza por diminuir o índice de internação 
hospitalar, realizar procedimentos simples e ativi-
dades preventivas no domicílio, oferecendo maior 
conforto ao paciente e diminuição do custo para 
os convênios.(9)

Os objetivos deste trabalho foram: estimar a ca-
pacidade da Escala de Braden em predizer o surgi-
mento de úlcera por pressão no âmbito domiciliar, 
conhecer a incidência da úlcera por pressão neste 
grupo e os seus fatores associados.

Métodos

Trata-se de estudo de coorte, prospectivo, realizado 
em um Programa de Acompanhamento Domiciliar, 
na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Ge-
rais, região sudeste do Brasil.
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Neste programa há uma subdivisão de pacientes 
baseada no número de diagnósticos, grau de cogni-
ção, comprometimento de atividade de vida diária, 
dentre outros, proporcionando estipular a frequên-
cia das visitas dos profissionais. 

A atividade da vida diária indica a capacidade 
do indivíduo em praticar atividades do cotidiano 
como banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, alimen-
tar-se, caminhar e sair do leito.(10)

O déficit cognitivo é um parâmetro que avalia 
a capacidade mental do paciente, sua capacidade de 
guardar, assimilar e repassar informações, orienta-
ção temporal e espacial. Os pacientes são divididos 
em ausência de déficit ou déficit leve, moderado e 
intenso.(10)

Considerando esses parâmetros, os pacientes são 
distribuídos em quatro graus: Grau I, II, III e IV 
havendo uma escala ascendente de complexidade, 
sendo os pacientes do grupo IV com maior nível de 
instabilidade clínica, comprometimento de ativida-
des da vida diária e déficit cognitivo.

O estudo epidemiológico e a aplicação clínica 
da Escala de Braden foram realizados com 183 pa-
cientes incluídos no programa, residentes na região 
Centro Sul de Belo Horizonte. As visitas de enfer-
magem para essa população foram programadas, 
uma vez ao mês e antecipada nos casos de surgi-
mento de lesões ou alta hospitalar. Foram inclusos 
na amostra pacientes pertencentes à classificação 
“grau III e IV”; sem UP prévia; participantes do 
acompanhamento por pelo menos um mês. Foram 
excluídos os que vieram a óbito; receberam altaou 
exclusão do acompanhamento.

As variáveis de estudo foram: sexo, idade, cor da 
pele, diagnósticos principais, tempo de acompanha-
mento no programa, medicamentos em uso, grau 
de acometimento cognitivo e comprometimento 
de atividades da vida diária. A Escala de Braden foi 
aplicada em cada visita domiciliária durante a coleta 
de dados que se estendeu no período de janeiro a 
junho de 2012.

Na análise estatística foi realizada comparação 
dos fatores categóricos com o desenvolvimento de 
úlceras. Foram utilizados o teste Qui-quadrado de 
Pearson ou teste Exato de Fisher, teste não paramé-
trico de Mann-Whitney e teste t de Student (análise 

univariada/ Epi Info™ 7.0 com significância para p< 
0,05). Nesta, as variáveis que apresentaram proba-
bilidade de associação <0,25 foram recalculadas na 
análise multivariada (Stata 10.3) a fim de excluir 
qualquer associação espúria. Foram consideradas ao 
final desta, as variáveis com valor p<0,05. Além dos 
valores de p, foi calculado o Odds Ratio (OR) e In-
tervalo de Confiança de 95% (IC). Prova diagnós-
tica ou de triagem foi utilizada para calcular valores 
de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN da EB.

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

Resultados

Fizeram parte da casuística 126 (68,9%) pacientes 
do sexo feminino e 57 (31,1%) do sexo masculino. 
Não houve relação estatística entre o sexo e o surgi-
mento da UP (p= 0,83).

A média de idade entre os participantes que 
desenvolveram UP foi de 82,5 ± 12,1 anos e entre 
os que não desenvolveram UP foi de 80,2 ± 10,9 
anos. Não houve diferença relacionada à idade en-
tre os pacientes que desenvolveram, ou não, a úl-
cera (p= 0,36).

Quanto à cor da pele, a maioria dos pacientes 
foi classificada como leucodérmicos (133 pacien-
tes), seguida pelos feodérmicos (36 pacientes) e me-
lanodérmicos (13 pacientes). Não houve relevância 
estatística entre a cor da pele e o surgimento do 
agravo (p= 0,22).

Diante da classificação de acompanhamento 
domiciliar, constatou-se que 64,9%dos pacientes 
que desenvolveram úlcera apresentaram grau IV, 
enquanto que 61,6% dos pacientes que não desen-
volveram úlcera apresentaram grau III (p= 0,00).

Em relação ao déficit cognitivo teve-se que 81% 
dos pacientes que desenvolveram úlcera apresenta-
ram déficit grave e moderado. Não foram observadas 
úlceras em pacientes sem déficit cognitivo. Essa variá-
vel foi relevante ao surgimento do agravo (p= 0,00).

O comprometimento de atividades da vida diá-
ria foi expressivo ao surgimento de úlcera: 97,3% 
dos pacientes que desenvolveram úlcera apresenta-
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ram comprometimento de atividades da vida diária 
(p <0,0001).

Quanto ao número e classificação das novas úlce-
ras, observou-se o surgimento de 56 lesões, com a in-
cidência de 20%. Verificou-se que 83% dos pacientes 
apresentaram apenas uma úlcera, 42,9% apresentaram 
úlceras no estágio I e 32,7% no estágio III, 96,2% dos 
pacientes apresentaram úlceras pequenas. Observou-se 
que 48,6% dos pacientes desenvolveram UP na região 
sacral, seguida da região dos calcâneos e trocantéricas, 
ambos com 19,2%.

O estudo das comorbidades presentes na amos-
tra relacionada com o desenvolvimento de úlcera 
por pressão revelou que os pacientes portadores de 
Alzheimer (p= 0,00), AVE (p= 0,04) e Parkinson 
(p     = 0,00) são predisponentes ao surgimento do 
agravo, de acordo com a análise univariada. Outras 
comorbidades estudadas e que não foram conside-
radas fatores de risco à úlcera foram: hipertensão 
arterial sistêmica (p= 0,42); Cardiopatia (p= 0,09) e 
Diabetes Mellitus (DM) (p= 0,94).

As doenças em ordem decrescente de prevalência 
foram: Hipertensão Arterial Sistêmica com 67,8%, 
seguidas de Cardiopatia 30,1%, DM 27,3%, Par-
kinson 20,2%, Alzheimer 17% e AVE 14,2%.

Na tabela 1, observa-se que as drogas anti-de-
menciais e ansiolíticas se associaram ao surgimento 
de úlcera por pressão (p= 0,00 e p =0,03 respectiva-
mente), de acordo com análise univariada.

Tabela 1. Desenvolvimento de úlcera por pressão, relacionado 
com uso de medicamentos

Medicamentos
Desenvolvimento de úlcera

p-valueSim
n(%)

Não
n(%)

Anti hipertensivos 22(59,5) 96(65,8) 0,51

Ansiolíticos 20(54,1) 51(34,9) 0,03

Anti-coagulantes 16(43,2) 60(41,1) 0,82

Anti demenciais 11(29,7) 13(8,9) 0,00

Anti depressivos 11(29,7) 35(24) 0,53

Diuréticos 10(27) 51(34,9) 0,65

Hipoglicemiantes 10(27) 37(25,3) 0,84

Cardiotônicos 7(18,9) 47(32,2) 0,12

Outros 35(94,6) 128(87,7)

Tabela 2. Desenvolvimento de úlcera por pressão

EB e suas Subescalas
Sim Não

p-value 
n(Escore) n(Escore) 

Escala de Braden Total 37 
(12,5 ± 3,3)

146 
(18,4 ± 4,1)

0,00

Percepção sensorial 37
 (2,3 ± 0,9)

146 (
3,4 ± 0,9)

0,00

Umidade 37
 (2,4 ± 0,6)

146
(3,2 ± 0,7)

0,00

Atividade física 37 
(1,7 ± 0,7)

146
(2,7 ± 0,8)

0,00

Mobilidade 37
(1,8 ± 0,7)

146
(3,6 ± 0,9)

0,00

Nutrição 37 
(2,6 ± 0,6)

146 
(3,2 ± 0,6)

0,00

Fricção e cisalhamento 37 
(1,6 ± 0,6)

146 
(2,5 ± 0,6)

0,00

A tabela 2 descreve os escores da Escala de 
Braden (total e por categoria) entre os partici-
pantes. Houve diferença estatística entre todas as 
variáveis (p= 0,00). Observa-se que os menores 
escores estão presentes nos pacientes que desen-
volveram úlcera.

Relacionando-sea idade dos pacientes com 
seus respectivos escores da Escala de Braden (to-
tal) e o surgimento de úlcera por pressão, per-
cebe-se que a partir de70 anos tem-se diferença 
estatística entre os participantes (p= 0,00). De 
acordo com os cálculos estatísticos para o grupo 
menor de 60 anos e entre 60 – 69 anos, encon-
tra-se p= 0,20. Para o grupo entre 70 – 79 anos, 
80 – 89 anos e > 90 anos, todos apresentam p= 
0,00. Pode-se então afirmar que a partir de 70 
anos, a pontuação baixa na escala tem forte re-
lação com o surgimento doagravo. Avaliando-se 
os pacientes com suas respectivas classificações 
de risco,dentre os classificados como sem risco 
(19 a 23 pontos), nenhum paciente desenvolveu 
úlcera.

A tabela 3 traz os resultados dos cálculos de 
avaliação diagnóstica ou de triagem baseado em 
escores da escala sugeridos pela literatura. O 
ponto de corte 18 foi o que apresentou melhores 
índices de representatividade, com 100% de sen-
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Tabela 3. Valores de sensibilidade, especificidade, valor 
preditor positivo e valor preditor negativo

Ponto 
de 
corte

Sensibilidade
%

Especificidade
%

VPP
%

VPN
%

≤ 10 23,4 93,15 52,28 79,07

≤ 11 45,95 91,78 58,62 87,01

≤ 12 51,35 88,36 52,78 87,76

≤ 13 56,76 86,99 52,5 88,81

≤ 14 70,27 80,82 48,15 91,47

≤ 15 78,38 78,08 47,54 93,44

≤ 16 83,78 75,34 46,27 94,83

≤ 17 89,19 69,18 42,31 96,19

≤ 18 100 61,64 39,78 100

Legenda: VPP – Valor Preditor Positivo; VPN – Valor Preditor Negativo

sibilidade, definindo a efetividade da escala em 
predizer o risco, além do melhor índice de VPN 
(100%) garantindo que todos os pacientes que 
não desenvolveram úlcera, haviam sido classifi-
cados como sem risco.

Discussão

Considerando os dados demográficos da população 
estudada, observou-se maior frequência de idosos 
(96,2%). Esse resultado justifica-se pela natureza da 
pesquisa, pois as situações de limitação da mobilida-
de são mais frequentes nessa faixa etária.(9)

A idade não foi estatisticamente significante ao 
surgimento da úlcera por pressão, embora o enve-
lhecimento esteja relacionado com a diminuiçãoda 
elasticidade, da textura, da circulação, bem como da 
sensibilidade periférica.(3)

A predominância de pacientes do sexo feminino 
era esperada, considerando que, no Brasil, as mu-
lheres têm maior sobrevida que os homens.(9) A rela-
ção do sexo com o surgimento de úlcera por pressão 
não foi relevante nessa pesquisa (p= 0,83). Já em 
estudo realizado em um hospital na região nordeste 
do Brasil indicou maior percentual de úlceras por 
pressão no sexo feminino. Da dos demográficos de-
monstram que as mulheres apresentam maior lon-
gevidade que os homens, o que as levam a períodos 
mais longos de doenças crônicas.(11)

A não relevância da cor da pele no surgimen-
to da úlcera pode estar relacionadaao baixo índice 
de melanodérmicos na amostra, comparado com a 
grande maioria leucodérmica.

A relação dos pacientes de déficit cognitivo gra-
ve e moderado com o desenvolvimento de úlcera 
por pressão deve-se a permanência no leito, uma vez 
que o grau de acometimento da cognição interfere 
na capacidade de se movimentar.(10)

O comprometimento de atividades da vida 
diária foi estatisticamente significativo para o 
surgimento de úlcera por pressão já que a redu-
ção da capacidade funcional está associada à di-
minuição da mobilidade.(9)

Quanto à quantidade de úlceras por paciente, 
em outros estudos na mesma região brasileira, 48% 
a 57% dos pacientes apresentaram lesão única.(12)

São poucas as publicações que citam o tamanho 
das lesões, os resultados desta variável neste estudo 
se assemelha com outra que aponta 55,9% de lesões 
pequenas a médias.(12)

A maior incidência de úlceras na região sacral 
seguida dos calcâneos também foi relatada em in-

A Escala de Braden foi aplicada durante os seis 
meses de acompanhamento e quatorze pacientes 
apresentaram diminuição da pontuação. Dentre 
esses, dez desenvolveram lesão no domicílio, rela-
cionado com piora do quadro, ou seja, houve uma 
relação direta entre a queda do escore da escala e o 
aparecimento da úlcera.

A análise multivariada relacionou os fatores 
estudados com o desenvolvimento de úlcera por 
pressão, evidenciando que grau no Programa de 
Acompanhamento Domiciliar, Alzheimer e AVE 
são fatores independentes e significativosao sur-
gimento do agravo.

Observa-se que a classificação dos pacientes de 
acordo com grau no Programa aumenta as chances 
em desenvolver úlceras em 2,3 vezes (Odds Ratio= 
2,3, p= 0,03 e Intervalo de Confiança 95%= 1,05 a 
5,23). Alzheimer aumenta as chances em 4,1 vezes 
(Odds Ratio= 4,1, p= 0,00 e Intervalo de Confiança  
- IC 95% = 1,68 a 10,23).  AVE aumenta as chances 
em 2,9 vezes (Odds Ratio = 2,9, p= 0,02 e Intervalo 
de Confiança 95%= 1,12 a 7,96).
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vestigação realizada em unidades de terapia intensi-
va de hospitais universitários brasileiros.(7)

Pesquisa realizada em assistência domiciliar 
na cidade de São Paulo constatou que 63,8% 
dos pacientes apresentaram doenças do sistema 
circulatório, tais como hipertensão arterial sis-
têmica e cardiopatias, seguidos de 48,9% de dis-
túrbios degenerativos como doença de Alzheimer 
e Parkinson.(9) Resultados que se assemelham à 
presente investigação.

A relação encontrada na análise univariada entre 
o uso de drogas ansiolíticas, anti-demenciaise o de-
senvolvimento de úlcera por pressãonão foi descrita 
na literatura. Os ansiolíticos podem estar relaciona-
dos com alterações na percepção sensorial decorren-
te do usocontínuo de psicotrópicos. Já os anti-de-
menciais podem estar relacionados com asdesabili-
dades físicas ocasionadas pelo quadro demencial de 
quem usa esse tipo de medicamento.

Quanto aos aspectos relevantes da Escala de 
Braden, o predomínio de novas úlceras em pacien-
tes com pontuação baixa é uma característica que se 
confirma nesse estudo. Em investigação sobre a vali-
dade preditiva dessa escala, foi demonstrado que os 
escores mostram decréscimo em todas as subescalas, 
quando os sujeitos apresentam lesão.(5)

A pontuação baixa para os pacientes acima de 
70 anos é significativa para o surgimento do agravo, 
resultado também descrito em pesquisa realizada 
em lar de idosos na mesma região brasileira onde 
50% dos pacientes acima de 70 anos apresentavam 
úlcera por pressão.(13)

No presente estudo apontuação 18 foi compro-
vada como delimitadordos pacientes com ausência 
de risco para desenvolver lesão. Com isso podemos 
dizer que dentre o grupo de pacientes estudado, os 
que estão abaixo desse limite de pontuação possuem 
algum risco de desenvolver o agravo e merecem 
atenção profilática.

O ponto de corte 18 como definição de pacien-
tes de risco se assemelha com pesquisa realizada 
também no domicílio na qual os níveis de sensibili-
dade e VPN de 100 %.(6)

A frequência recomendada para a aplicação da 
Escala de Braden é controversa. Estudo recomenda 
que os protocolos institucionais determinem essa 

frequência de acordo com as características da uni-
dade onde o paciente está sendo atendido.(4) Na pre-
sente investigação foi admitida a frequência mensal 
e de acordo com eventualidades.

A relação significativa e independente encon-
trada nesse estudo pela análise multivariada entre 
classificação por grau de PAD e surgimento de UP, 
deve-se ao fato da classificação de nível IV englobar 
pacientes com piores níveis de mobilidade. Alzhei-
mer e AVE deve-se ao fato dessas doenças trazerem 
sequelas, como alteração da capacidade perceptiva, 
circulação sanguínea, oxigenação e mobilidade, fa-
vorecendo a formação de UP.(7)

Conclusão

A incidência de úlcera por pressão no acompanha-
mento domiciliar é de 20%. Grau no Programa de 
Acompanhamento Domiciliar, Alzheimer e Ativida-
des da Vida Diária são fatores preditoresao surgi-
mento desse agravo. A Escala de Braden demons-
trou ser efetiva no âmbito domiciliar para predizer 
os pacientes com maior risco de desenvolver úlceras 
por pressão.
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Resumo
Objetivo: Desvelar o significado atribuído pelos alunos do quarto ano de curso de graduação em enfermagem 
à experiência de cuidados paliativos.
Métodos: Estudo qualitativo realizado em população de 33 graduandos de enfermagem cursaram a disciplina 
curricular de assistência de enfermagem ao paciente crítico. As entrevistas foram transcritas e analisadas 
utilizando-se a estratégia metodológica do Discurso do Sujeito Coletivo.
Resultados: Os resultados retratam a formação profissional focada no modelo biomédico e curativo de 
assistência, além do despreparo para enfrentar as situações de morte e morrer no contexto da assistência 
paliativa.
Conclusão: Foram desvelados os seguintes significados pelos graduandos: sentimentos de impotência e 
frustração ao lidar com a morte, o dilema entre ser enfermeiro e ser docente e a dificuldade em lidar com os 
familiares dos pacientes em cuidado paliativo.

Abstract
Objective: To reveal the meaning given by the students of the fourth year of nursing undergraduate course in 
the experience of palliative care.
Methods: Qualitative study carried out in a population of 33 nursing undergraduates who attended the 
curriculum subject of nursing care for critically ill patients. The interviews were transcribed and analyzed using 
the methodological strategy of the Collective Subject’s Discourse.
Results: The results depict the professional training that is focused on the biomedical and curative model of 
care, as well as unprepared to face the situations of death and dying in the context of palliative care.
Conclusion: The following meanings were unveiled by undergraduates: feelings of powerlessness and 
frustration in dealing with death, the dilemma between being a nurse and being a teacher and the difficulty in 
dealing with family members of patients in palliative care.
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Introdução

Os avanços científicos e tecnológicos, ocorridos nas 
ultimas décadas, associados ao desenvolvimento da 
terapêutica contribuíram para institucionalização 
da morte em unidades de terapia intensiva.

No entanto, o modelo de assistência preconiza-
do nestas unidades, pautados no intervencionismo 
e no curativismo não permitem o cuidado em todos 
os seus aspectos,(1) principalmente para os terminais, 
que a despeito da utilização dos mais sofisticados 
recursos para manutenção da vida em determinado 
momento do quadro evolutivo da doença esgotam-
se as possibilidades terapêuticas.(2)

Neste cenário, cuidados paliativos constituem 
modalidade emergente de assistência no fim da 
vida, alicerçados dentro de um modelo de cuidados 
totais, ativos e integrais, legitimados pelo direito de 
morrer com dignidade.(3)

O cuidado no contexto da assistência paliativa 
diferencia-se do curativo porque reafirma a vida, e 
encara a morte como realidade. Tem como finali-
dade melhorar a qualidade de vida do paciente e 
familiar diante de uma doença avançada, por meio 
da prevenção e alívio de sofrimento, tratamento 
de dor e valorização da cultura, espiritualidade, 
costumes, valores, além de desejos e crenças que 
permeiam a morte.(4,5)

A despeito das evidências científicas sobre ne-
cessidade de preparar o graduando para enfrentar 
a morte o currículo nas instituições de ensino su-
perior na área da saúde aindanão tem assegurado a 
contextualização da temática de modo consistente e 
realístico, como mostra a literatura.(6)

Os métodos de ensino, na maioria dos cursos 
de graduação da área da saúde, ainda permanecem 
no modelo tradicional, descontextualizado muitas 
vezes da realidade e focado nos aspectos fisiopato-
lógicos e técnicos do processo saúde-doença. Com 
isso, o modo de cuidar continua fundamentado no 
modelo cartesiano de atenção, mecanicista, centra-
do na curae reabilitação da doença.(7)

Por isso, a morte ainda incomoda e desafia a 
onipotência dos profissionais de saúde, ensina-
dos apenas a cuidar da vida, mas não da morte.
(8,9) Lidar com a morte é angustiante e desgastante, 

gera sentimentos de impotência, frustração e inse-
gurança, pois não são preparados para lidar com 
todos os de sentimentos negativos e ambivalentes 
presentes na situação.(8)

Neste sentido, combater a morte pode dar falsa 
ideia de força e controle, e quando ocorrem àsper-
das, sem possibilidade de vivenciar o luto, uma das 
consequênciaspode ser o adoecimento, em função 
da excessiva carga de sofrimento sem elaboração, 
e muitas vezes até mesmo sem espaço para cuidar 
da dor.(10) Fato que nos obriga a repensar valores e 
considerar noção mais abrangente de vida, levando 
em conta a dimensão espiritual do ser humano e a 
unicidade de cada ser.

O objetivo deste trabalho foi desvelar o signifi-
cado atribuído pelos alunos do quarto ano de curso 
de graduação em enfermagem à experiência de cui-
dados paliativos.

Métodos

Trata-se de pesquisa descritiva, exploratória e com 
abordagem qualitativa. A escolha por este tipo de 
abordagem decorreu da opção de compreender os 
significados, os motivos, as aspirações, as atitudes e as 
crenças apoiados na natureza do objeto do estudo.(11)

Foi realizada em curso de graduação em enfer-
magem de universidade publica do interior de SP, 
com atividades assistenciais, ensino e pesquisa. Os 
sujeitos foram constituídos de alunos regularmente 
matriculados, que cursaram a disciplina de assistên-
cia de enfermagem ao paciente crítico, ministrada 
no sétimo semestre e com vivência de estágio curri-
cular em UTI adulto, pediátrica e neonatal.

Na intenção de que os alunos revelassem sua 
experiência ao cuidar de pacientes em cuidados 
paliativos internados em unidades de terapia in-
tensiva, foram elaboradas quatro questões nor-
teadoras: Conta para mim, o que significou para 
você a experiência de cuidar de pacientes em cui-
dados paliativos, durante a disciplina assistência 
de enfermagem ao paciente crítico? Na sua per-
cepção, o que contribui para facilitar a assistência 
prestada a um paciente em cuidados paliativos? 
Na sua percepção, quais foram as maiores difi-
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culdades enfrentadas ao prestar assistência a um 
paciente em cuidados paliativos?

Após as entrevistas, as falas foram transcritas e 
iniciou-se a análise dos discursos obtidos utilizado 
a estratégia metodológica do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC).

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

Resultados

Foram realizadas entrevistas individuais com 33 
alunos, a totalidade, no segundo semestre de 2012. 
Destes, 97% eram do sexo feminino, idade média 
23 anos, sendo a mínima de 21 e máxima de 27.

A partir da análise da transcrição das entrevis-
tas, foram identificadasas ideias centrais, expressões-
chave e organizados os discursos dos três temas que 
emergiram das questões norteadoras. A seguir, são 
apresentados os temas com as respectivas ideias cen-
trais e o discurso do sujeito coletivo.

Tema 1. Vivenciando o processo de cuidar 
de pacientes no contexto da assistência 
paliativa
Ideias centrais:
•	 Experiência singular durante a graduação;
•	 Assistência complexa;
•	 Medo, insegurança e imaturidade;
•	 Possibilidade de prestar assistência integral;
•	 Despreparo emocional;
•	 Percepção e valorização da dor do outro;
•	 Preocupação em oferecer morte digna;
•	 Segurança transmitida pelo docente;
•	 Importância do relacionamento com os familiares.

Discurso do Sujeito Coletivo
Cuidar de um paciente em cuidados paliativos, é 

bem diferente, é bem complicado, você pode ler 500 
mil artigos, pode procurar na literatura, mas é uma ex-
periência que você nunca terá se não vivenciar. Agora 
posso olhar a assistência de outro jeito, antes era uma 
coisa médica, olhava mais o problema, agora olho o 
paciente e como um todo. É muito complexo, no co-

meço temos medo, ficamos inseguros, pois além de blo-
queios pessoais é muito aparelho e tecnologia. Eu ficava 
bastante insegura durante os procedimentos, sentia um 
pouco de medo de causar alguma coisa para o paciente, 
algum desconforto, pois são pessoas que queremos que 
estejam bem, mas ao mesmo tempo ainda somos mui-
to imaturas. Apesar de estarmos no quarto ano, ainda 
não temos preparo emocional suficiente para cuidar 
deste tipo de paciente, mas com a tutoria da profes-
sora fica mais tranquilo. Para mim, trouxe também 
a valorização da dor do outro, valorizo agora muito 
mais a situação daquela pessoa que não tem condição 
de falar, de se mover, e de interagir. Os profissionais 
da equipe de enfermagem são os únicos nesta área que 
tem percepção da dor do outro. Aprendi a dar mais 
valor para a vida, para o paciente, mesmo sabendo que 
não vai ter mais cura, que não tem mais prognóstico. 
Você aprende a dar mais valor para a vida, para o seu 
paciente, mesmo que você saiba que ele não vai mais 
ter cura, que não tem prognóstico, você tenta dar o me-
lhor de você, para conseguir colaborar para uma morte 
digna. Também se deve ter sensibilidade para perceber 
que o paciente está inserido em um meio social, e a 
enfermagem tem que saberlidar com a dor família. Foi 
como cuidar de um paciente com um bom prognóstico, 
enquanto existir vida existe cuidado, concomitante a 
isso, há nós, enfermeiros.

Tema 2. Facilidades identificadas pelos 
graduandos no contexto da assistência 
paliativa
Idéias centrais
•	 Atuação docente;
•	 Interdisciplinaridade;
•	 Comunicação;
•	 Amor a profissão;
•	 Sistematização da Assistência de Enfermagem;
•	 Preocupação com morte digna;
•	 Humanização no atendimento.

Discurso do Sujeito Coletivo
Para prestar qualquer tipo de assistência preci-

samos ter sensibilidade e nos colocarmos no lugar 
do paciente, até porque você vai fazer aquilo que 
você gostaria que fizessem com você. Ter o docente 
ao lado para tirar as nossas dúvidas também faci-
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litou o cuidado, pois nos passam segurança. E na 
atuação, a interação com a equipe interdisciplinar 
facilita a assistência porque acaba tendo um com-
partilhamento de saberes. A comunicação é funda-
mental, um facilitador do cuidado e imprescindível 
na passagem de plantão. A sistematização da assis-
tência facilitou o atendimento durante o estágio, 
pois através dela pudemos realizar um atendimen-
to completo, coletando informações importantes 
e que servirampara toda equipe.  A humanização 
e o respeito são essenciais e sempre que possível 
era permitido que a família permanecesse com o 
paciente neste momento delicado. Não podemos 
pensar somente em cura, temos que pensar em 
prestar uma assistência humanizada para que ele 
tenha uma morte digna. Para trabalhar com cui-
dados paliativos é necessário amor à profissão para 
prestar uma assistência de qualidade.

Tema 3. Cuidados paliativos: sentimen-
tos, dificuldades e necessidades
Ideias centrais:
•	 Dificuldade no relacionamento com familiares;
•	 Dificuldade em lidar com a morte;
•	 Dificuldade em estabelecer comunicação 

não verbal;
•	 Sentimento de impotência e frustração;
•	 Preocupação com morte digna;
•	 Complexidade do cuidado;
•	 Registros incompletos no prontuário;
•	 Falhas na comunicação interpessoal.

Discurso do Sujeito Coletivo
Para mim a maior dificuldade de prestar assistên-

cia a esse paciente é saber que ele vai embora. O pró-
prio fato de lidar com a morte é complicado, pois num 
primeiro momento vem o sentimento de impotência, é 
difícil aceitar a ideia de que aquele seu paciente, que 
muitas vezes você cuidou por um longo período, que 
criouvínculo, está ali na sua frente e já não se pode 
oferecer um tratamento curativo.Nós, profissionais da 
área da saúde, temos um bloqueio para a morte que 
deve ser vencido, chegamos da graduação querendo 
apenas a cura, querendo salvar vidas, mas em cuida-
dos paliativos temos que entender que devemos oferecer 
o melhor, para que o paciente tenha uma morte digna. 

O tema “morte” precisa ser muito bem tratado em sala 
de aula, falamos muito de vida, mas ninguém fala de 
morte, tratamos como se não fosse acontecer com nin-
guém, com nenhum paciente, e quando você cuida de 
um paciente em cuidados paliativos a morte fica mui-
to próxima. Precisamos perceber também que o tempo 
é um agente facilitador e ele faz com que passemos a 
aceitar mais facilmente a morte. Outra dificuldade 
é ele não interagir com você, ele é totalmente depen-
dente, é preciso de muita gente para cuidar de um só 
paciente, além de ser muito complexo. Por outrolado, 
lidar com a família é muito complicado, pois estão 
muito sensibilizados e na faculdade não aprendemos a 
lidar com esta situação. A impossibilidade do paciente 
de se comunicar também dificulta a assistência, pois é 
importante conhecermos as sensações do paciente, se ele 
sente dor, frio, fome, entre outras sensações. Para tanto, 
devemos utilizar todo conhecimento adquirido duran-
te os primeiros anos de faculdade em comunicação. Os 
registros incompletos no prontuário também dificulta-
ma transmissão de informações a respeito do paciente, 
além dos problemas de comunicação entre a equipe, 
que deveria ser interdisciplinar.

Discussão

A realização deste estudo possibilitou desvelar o sig-
nificado atribuído pelos alunos do quarto ano de cur-
so de graduação em enfermagem em relação à expe-
riência de cuidar de pacientes em cuidados paliativos.

Apesar da recente construção desta filosofia, em 
todos os níveis de atenção no país, há número consi-
derável de estudos sobre a temática, principalmente 
após implantação do Programa Nacional de Assis-
tência à Dor e Cuidados Paliativos.(12) No entanto, 
as lacunas existentes na formação dos profissionais 
de saúde têm sido apontadas na literaturacomo obs-
táculo para o cuidado ao paciente fora de possibili-
dades terapêuticas de cura.(5)

Cuidados paliativos transcendem o modelo 
assistencial tradicional, pois são pautados em 
abordagem holística, interdisciplinar, humaniza-
da e sem intervenções para antecipar ou adiar a 
morte. O conceito de morte que ainda prevalece 
no meio acadêmico e profissional está relaciona-
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do ao fracasso, pois são ensinados a cuidar da 
vida e não da morte,(13) como evidenciado nos 
relatos dos participantes.

A morte ainda é considerada um momento 
de derrota, é como se travassem uma luta imagi-
nária, em que morrer significa perder a batalha.
(14,15) Cuidados paliativos não necessariamente 
determinam o insucesso das intervenções em 
saúde, mas constituem abordagem de cuidado 
diferente, que visa melhorar a qualidade de vida 
do paciente e familiar, por meio do alivio da dor 
e do sofrimento, controle de sintomas, aliados ao 
suporte psicossocial e espiritual.(5)

A despeito destas considerações desvelasse nos 
relatos sentimentos de impotência e frustração ao 
lidar com a morte. Dados estes corroborados em 
estudo realizado com graduandos que cuidaram de 
pacientes terminais, e que atribuíram as dificulda-
des à própria incapacidade de aceitar a morte, ao 
despreparo e à inexperiência.(16)

Diante deste contexto, as diretrizes da educação 
nacionalpara os cursos de graduação em enferma-
gem trazem a necessidade de formação de profissio-
nais preparados para enfrentar a morte e qualifica-
dos para prestar assistência pautada em princípios 
éticos e humanistas.

Durante a disciplina de assistência de enferma-
gem ao paciente crítico há espaço formal programado 
para orientação e discussão com o grupo acerca das 
dificuldades vivenciadas no campo de estágio, prin-
cipalmente relacionadas ao enfrentamento da morte. 
Nota-se que as percepções são subjetivas e indivi-
duais e muitas vezes atreladas às experiências prévias 
de morte de entes queridos que ficaram internados 
na unidade de terapia intensiva, em condição similar.

Neste processo, o graduando começa a reviver 
o fato ocorrido com entes queridos e aflora a difi-
culdade até então velada em lidar com o fato, pois 
o modo pelo qual as pessoas morrem permanece na 
memória dos que continuam vivos.(17)

Para tanto, deve-se considerar as experiências 
sociais acumuladas de cada aluno e seu contexto 
social, de modo a construir a partir daí, um am-
biente acolhedor em que o aluno se sinta parte do 
todo e esteja totalmente aberto a novas aprendiza-
gens. Além disso, o docente deve estar ciente de que 

não basta tratar somente conteúdos atuais em sala 
de aula, mas também resgatar conhecimentos numa 
perspectiva ampla, para que os alunos possam in-
terpretar suas experiências e suas aprendizagens na 
vida social.(18)

É fato também que ainda existem muitas inda-
gações de como o processo da morte e do morrer 
vem sendo trabalhado na formação do graduando 
de enfermagem, pois o educar para cuidar de pes-
soas em processo de morte requer reflexão do existir 
humano, do pensar e aceitar a própria finitude.(19)

Desse modo, deve-se também considerar o pre-
paro do docente para abordar o assunto no campo 
de estágio frente à ocorrência de morte. Estudo 
sobre morte no âmbito hospitalar mostrou que os 
docentes de enfermagem agem nestas circunstân-
cias sem reflexão, desvinculando muitas vezes o fa-
zer do sentir.(20)

Neste momento, há o dilema entre ser enfermei-
ro e ser docente, e com isso a postura esperada de 
atitude e acolhimento do aluno pelo mesmo nem 
sempre é colocada em prática, pois também depen-
de da sua concepção de morte.(19)

A morte, além de ser evento biológico, tam-
bém é uma construção social que pode ser vivi-
da de distintas maneiras pelos profissionais de 
acordo com os significados compartilhados para 
esta experiência, uma vez que são influenciadas 
pelo contexto histórico, social e cultural. Portan-
to, deve ser concebida como um processo e não 
como fim, e deste modo ser trabalhada durante 
a graduação.(21)

A ação docente é a base de uma boa formação 
escolar e contribui para a construção de uma socie-
dade pensante e transformadora. Entretanto, para 
que isso seja possível, o docente precisa assumir seu 
verdadeiro compromisso e encarar o caminho do 
aprender a ensinar, responsabilidade esta que preci-
sa ser trabalhada e desenvolvida.(22)

Posto que, o cuidado não é tarefa ou relação 
simples, mas via de mão dupla em que os profis-
sionais são continuadamente desafiados ao ensino, 
aprendizagem e ao diálogo consciente, sejam com 
o cliente, a família ou equipe interdisciplinar.(23)

Na análise dos depoimentos foi possível apreen-
der também a dificuldade dos alunos em lidar com 
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os familiares de pacientes no contexto da assistência 
paliativa internadosem unidade de terapia intensiva. 
A família, neste contexto, deve ser entendida como 
unidade social que pode ter ou não laços legais ou 
de consanguinidade com o paciente, e cujo envolvi-
mento é condição indispensável para humanização 
da assistência.

Mesmo quando a família se encontra emo-
cionalmente abalada e fragilizada continua ocu-
pando papel de destaque na vida do paciente, e 
certamente, contribui para que o mesmo se sinta 
protegido, seguro, amado e amparado nesta si-
tuação de imensa fragilidade.

Na terminalidade os familiares costumam 
ocultar o que sente para a pessoa em fase de ter-
minalidade, no esforço para transmitir uma falsa 
alegria e não demonstrar o pesar com a chegada 
da morte.(24) Reconhecer a singularidade do pa-
ciente e dos seus entes queridos, nesse momento 
de sua vida, requer do profissional respeito pro-
fundo de sua condição humana e de sentimentos 
diante da morte, eque também devem contem-
plar as demandas do cuidado na formação deste 
futuro profissional.

Assim como a comunicação, pedra angular 
no contexto da assistência paliativa e parte in-
tegrante do cuidado de saúde, que não se resu-
me apenas em troca de mensagens. É processo 
subjetivo e complexo à medida que ocorre entre 
pessoas com experiências, cultura, valores, inte-
resses e expectativas diferentes, e que expressam 
pensamentos desiguais,(25) e portanto deve ser va-
lorizada e incentivada.

A percepção dos graduandos de enfermagem 
atribuída à experiência de cuidar de pacientes 
fora de possibilidades terapêuticas de cura retrata 
a formação profissional focada no modelo bio-
médico e curativo de assistência. A análise dos 
depoimentos evidencia que os participantes não 
estão preparados para lidar e vivenciar o processo 
de morte em UTI, apesar de alguns participan-
tes terem verbalizado a preocupação em oferecer 
morte digna.

Embora a disciplina de assistência de enferma-
gem ao paciente crítico tenha espaço para reflexão 
acerca da temática em sua grade, como sugerido na 

literatura, os resultados mostram que talvez isto não 
seja suficiente para atender as demandas de forma-
ção deste profissional e construção de seu próprio 
conhecimento. 

 A educação para a morte também deve contem-
plar a sensibilização dos alunos para sentimentos e 
reflexões acerca do assunto de uma maneira mais 
ampla e com abordagem do tema desvinculado-a 
somente do contexto hospitalar, além de aborda-
gens teóricas e multidisciplinares que trazem a ri-
queza de vários pontos de vista.(10)

Nesta mudança de paradigma, uma gama 
de informações deve fundamentar o ensino na 
graduação e precisa ser disseminada e articula-
da com um conhecimento que não se esgota na 
sala de aula, mas que deve ser considerado ponto 
de partida para espaços de reflexão individual e 
coletiva, que propicie mudanças na prática assis-
tencial de enfermagem.(26)

Realizar uma abordagem sobre estas questões 
também nos remete a reflexão acerca do papel de 
educador, das nossas próprias concepções de finitu-
de e também de aceitação da morte como parte in-
tegrante da vida, desvelando assim o pano de fundo 
que a sustenta.(27)

Conclusão

Foram desvelados os seguintes significados pelos 
graduandos: sentimentos de impotência e frustra-
ção ao lidar com a morte, o dilema entre ser enfer-
meiro e ser docente e a dificuldade em lidar com os 
familiares dos pacientes em cuidado paliativo.
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Resumo
Objetivo: Verificar a influência da assistência e das características clínicas na qualidade de vida de pacientes 
com úlcera venosa.
Métodos: Estudo transversal com amostragem por conveniência que incluiu 100 portadores de úlcera venosa. 
Utilizou-se um formulário estruturado contendo variáveis sociodemográficas e de saúde, características da 
assistência e da úlcera venosa e um instrumento de qualidade de vida relacionada à saúde.
Resultados: A média dos domínios do SF-36 foi baixa. Observou-se associação entre as características 
da assistência e os domínios capacidade funcional e dor. As características clínicas da lesão mostraram 
associação com os domínios: capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, vitalidade e aspectos sociais. 
Conclusão: Os pacientes com úlcera venosa apresentam prejuízos em todos os domínios da qualidade de 
vida. As características da assistência e da lesão influenciaram a qualidade de vida desse grupo de pacientes, 
sugerindo que uma assistência integral e de qualidade pode colaborar na melhoria da qualidade de vida 
desses pacientes.

Abstract
Objective: To assess the impact of health care services and clinical characteristics on the quality of life of 
patients with venous ulcer.
Methods: Cross-sectional study with convenience sampling encompassing 100 patients with venous ulcer. 
The research was conducted using a structured form composed of sociodemographic and health variables, 
caregiving characteristics and venous ulcer characteristics, as well as a health-related quality of life instrument.
Results: The study showed a low mean for SF-36 domains and pointed out an association between health care 
characteristics, and functional capacity and pain domains. Clinic characteristics of the wound were associated 
with the following domains: functional capacity, pain, general health status, vitality, and social aspects.
Conclusion: Patients with venous ulcer present impairments in all quality of life domains. The characteristics 
of both the caregiving service and the wound influenced the quality of life of this group of patients, indicating 
that a comprehensive and high quality care may contribute towards the improvement of these patients’ quality 
of life.
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Introdução

Qualidade de vida é um termo amplo que envolve con-
ceitos que vão além do controle dos sintomas, redução 
da mortalidade e aumento da expectativa de vida. O 
objetivo do tratamento deixa de ser a cura e passa a ser a 
reintegração do indivíduo, com asmelhores condições, 
para viver com saúde e qualidade.(1-3)

A doença venosa crônicaacomete diferentes fai-
xas etárias e afeta diretamente a qualidade de vida e 
o aspecto socioeconômico, pois pode afastar o indi-
víduo de suas atividades normais, além de provocar, 
muitas vezes, a aposentadoria precoce.(2)

A prevalência da doença venosa crônica é de 
20,0% da população adulta em países ocidentais, 
com 3,6% de casos de úlcera ativa ou cicatrizada, 
que no Brasil é a 14ª causa de afastamento tempo-
rário do trabalho.(4) Só no ano 2000 foram 61.000 
internações relacionadas em hospitais públicos, e 
dessas, 13.000 foram devido a úlceras abertas.(4,5)

O impacto negativo da úlcera venosa crônica na 
qualidade de vidaé relatado particularmente em re-
lação aos domínios dor, função física e mobilidade.
(6) A depressão e o isolamento social também são re-
portados como manifestações decorrentes da DVC, 
sobretudo pela presença da úlcera.(2,6)

A úlcera venosa é um peso para a comunidade 
em relação ao custo dos cuidados e encargos para o 
indivíduo em termos de qualidade de vida relacio-
nada à saúde. Sua cicatrização é o desfecho de inte-
resse no tratamento, mas estudos também incorpo-
ram outros desfechos, como mudanças na saúde e 
na qualidade de vida.(7,8)

A visão abrangente de como a doença influen-
cia a vida do indivíduo permitiria uma abordagem 
terapêutica direcionada com maiores chances de 
eficácia.(9) Este estudo teve como objetivo verificar 
a influência da assistência e das características clí-
nicas na qualidade de vida de pacientes com úlcera 
venosa(UV).

Métodos

Estudo transversal com amostra de conveniência 
composta por 100 pacientes com úlcera venosa, 

atendidos no ambulatório de um Hospital Univer-
sitário. Os critérios de inclusão no estudo foram: úl-
cera venosa; idade maior que 18 anos e ser atendido 
no Hospital Universitario Onofre Lopes. O critério 
de exclusão foi apresentar úlcera de origem arterial 
ou mista.

A coleta de dados foi realizada no ambulatório 
de angiologia no período de junho a novembro de 
2011, com a utilização de um formulário estrutura-
do e o instrumento de qualidade de vida relaciona-
da à saúde, SF-36.(10) Foram investigadas variáveis 
sociodemográficas e de saúde, características da as-
sistência e características da úlcera venosa.

As variáveis relacionadas a assistência foram: 
adequação dos materiais utilizados, terapia com-
pressiva, tempo de tratamento, local e responsável 
pela realização do curativo, orientações, exames, 
consulta com especialista, referência e contra-re-
ferência e registros no prontuário. As variáveis re-
lacionadas a lesão foram: recidivas, tempo de UV, 
área da UV, condições do leito da ferida, exudato, 
odor, perda tecidual, dor, sinais de infecção e coleta 
de swab/ biópsia. A partir dessas categorias foi pos-
sível calcular um escore, que foi determinado por 
ser um fator positivo (valor=1) e negativo (valor=0), 
representando as variáveis quantitativas. Em segui-
da, estas variáveis foram reclassificadas em variáveis 
nominais, tomando-se por parâmetro a mediana.

O SF-36 é um questionário multidimensional 
formado por 36 itens englobados em oito compo-
nentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, 
estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, 
aspectos emocionais e saúde mental. E uma questão 
de avaliação comparativa entre as condições de saú-
de atual e de um ano atrás. Esse instrumento avalia 
tanto os aspectos negativos (doença), quanto os po-
sitivos (bem-estar).(10)

Os dados coletados foram transferidos para um 
banco de dados, exportados e analisados em um 
software informatizado, para análise estatística dos 
dados. Foram realizadas análises descritivas com fre-
quências absolutas e relativas, média, desvio padrão, 
mínimo e máximo, além de análise inferencial nos 
cruzamentos das variáveis, com nível de significân-
cia estatística de p-valor ≤ 0,05. O Teste de Mann 
Whitney foi utilizado para verificação de diferen-
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çaentre as médias dos escores dos domínios da QV 
em relação as características da assistência e da lesão.

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

Resultados

A caracterização da amostra indicou predomínio de 
pessoas com mais de 60 anos (55,0%), sexo femi-
nino (69,0%), casados (62,0%), baixa escolaridade 
(83,0%), com profissão (56,0%) e renda menor que 
1 salário mínimo (76,0%).

A tabela 1 apresenta o escore médio dos domí-
nios do SF-36, que foi baixo em todos os domínios, 
destacando-se os mais prejudicados: aspecto físico, 
capacidade funcional e aspectos sociais.

Tabela 1. Média, desvio padrão (DP), valores máximos e 
mínimos dos domínios do SF-36

Domínios do SF-36 Média(DP) Mínimo Máximo

Capacidade funcional 14,85(20,20) 0 100

Aspecto físico 4,75(16,16) 0 100

Dor 33,97(27,43) 0 100

Estado geral de saúde 36,01(15,68) 5 77

Vitalidade 42,25(23,91) 5 100

Aspectos sociais 27,38(24,29) 0 100

Aspecto emocional 32,00(45,92) 0 100

Saúde mental 55,84(24,58) 8 100

Tabela 2. Médias dos domínios e dimensões do SF-36 
segundo o número de características positivas da assistência

Domínios do 
SF-36

Características 
positivas da 
assistência

n Média p-value

Capacidade 
funcional

1-3 69 45,25 0,005

4-10 31 62,19

Aspecto físico 1-3 69 48,62 0,074

4-10 31 54,69

Dor 1-3 69 42,92 0,001

4-10 31 67,37

Estado geral de 
saúde

1-3 69 47,26 0,095

4-10 31 57,71

Vitalidade 1-3 69 47,16 0,085

4-10 31 57,94

Aspectos sociais 1-3 69 47,25 0,083

4-10 31 57,73

Aspecto emocional 1-3 69 49,85 0,685

4-10 31 51,95

Saúde mental 1-3 69 47,02 0,073

4-10 31 58,24

Na tabela 2 pode-se observar os escores médios 
dos domínios do SF-36, segundo o número de ca-
racterísticas positivas da assistência.

As características da assistência influenciaram a 
capacidade funcional (p=0,005) e a dor (p=0,001). 
Os pacientes que tiveram 4 a 10 características po-
sitivas na assistência apresentaram capacidade fun-
cional melhor e menor impacto da dor na qualidade 
de vida.

Analisou-se também a influência das caracterís-
ticas clínicas da úlcera venosa na qualidade de vida 
dos pacientes (Tabela 3). As características da lesão 
afetaram a capacidade funcional (p=0,001), a dor 
(p=0,001), o estado geral de saúde (p=0,014), a vita-
lidade (p=0,001) e os aspectos sociais (p=0,022). Os 

Tabela 3. Médias dos domínios e dimensões do SF-36 
segundo características clínicas da úlcera venosa

Domínios do 
SF-36

Características 
clínicas positivas 

da UV
n Média p-value

Capacidade 
funcional

1-4 50 39,54 0,001

5-10 50 61,46

Aspecto físico 1-4 50 49,09 0,371

5-10 50 51,91

Dor 1-4 50 37,34 0,001

5-10 50 63,66

Estado geral de 
saúde

1-4 50 43,35 0,014

5-10 50 57,65

Vitalidade 1-4 50 40,91 0,001

5-10 50 60,09

Aspectos sociais 1-4 50 44,12 0,022

5-10 50 56,88

Aspecto 
emocional

1-4 50 46,70 0,114

5-10 50 54,30

Saúde mental 1-4 50 46,17 0,135

5-10 50 54,83

pacientes com mais características positivas da UV 
apresentaram melhor capacidade funcional, menos 
dor, melhor estado geral de saúde, mais vitalidade e 
menor impacto da ulcera nas atividades sociais.
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Discussão

Entre os participantes do estudo verificou-se pre-
domínio de mulheres e de pessoas com mais de 60 
anos, dados que se assemelham aos de outras pes-
quisas, que mostram tendência maior da ocorrência 
de UV entre mulheres e dessa faixa etária.(11-13)

Identificou-se escolaridade baixa neste grupo de 
pacientes, fator comum entre pacientes que convi-
vem com úlceras venosas. O baixo nível educacional 
pode interferir diretamente na compreensão e assi-
milação dos cuidados relevantes à saúde, em espe-
cial às lesões, bem como na mudança de condutas e 
atitudes no domicílio.(14-17)

Quanto à profissão dos pesquisados pode-se des-
tacar: empregada doméstica, lavadeira, agricultora, 
cozinheira e camareira, entre outras. Profissões se-
melhantes foram encontradas em outras pesquisas, 
nas quais predominaram atividades com mobilida-
de reduzida, longos períodos em posição ortostática 
e tempo curto de repouso, podendo ser fatores de 
risco para o desencadeamento da hipertensão veno-
sa nos membros inferiores, surgimento e cronicida-
de das UV.(12,13)

Em relação à renda verificou-se que a maioria 
dos pacientes tinha renda baixa, fato identificado 
por outros autores como fator de risco para desen-
volver úlceras de perna, mesmo quando controlado 
para fatores como idade e sexo.(18) A presença de úl-
cera venosa é uma fonte adicional de despesas, es-
sencialmente pelo tratamento farmacológico e ma-
teriais para os curativos. Em uma situação econômi-
ca deficitária, a presença da ferida e os cuidados que 
esta demanda são fatores capazes de desestabilizar 
o equilíbrio financeiro da família, podendo afetar 
também a qualidade de vida desses indivíduos.

Esses achados corroboram outros estudos, que 
indicam que a condição socioeconômica pode levar 
pacientes a outras atividades laborais informais ou à 
dependência de familiares, provocando desgaste nas 
relações familiares.(16,18)

Os baixos escores de qualidade de vida obser-
vados na presente pesquisa confirmam achados de 
outros estudos, que afirmam que a úlcera venosa 
constitui-se em ameaça substancial a varias dimen-
sões da qualidade de vida.(9,19,20)

A presente pesquisa avaliou a influência das ca-
racterísticas da assistência na qualidade de vida de 
pacientes com úlcera venosa e encontrou associação 
significativa entre aassistência prestada, a capacida-
de funcional e a dor. Esse achado sugere que uma as-
sistência de qualidade pode ter impacto positivo na 
funcionalidade e na percepção de dor, confirmando 
achados de pesquisa que concluiu que as melhores 
práticas da assistência promoveram redução da dor 
e mais independência nas atividades de vida diária 
em pacientes com úlceras crônicas.(21)

Em relação à influência das características da 
lesão na qualidade de vida desse grupo de pacien-
tes observou-se que os domínios capacidade fun-
cional, dor, estado geral de saúde, vitalidade e as-
pectos sociais apresentaram associação com as ca-
racterísticas da lesão, sugerindo que a melhora da 
lesão pode refletir em melhora desses aspectos da 
qualidade de vida. Pesquisa que comparou a QV 
de pacientes com úlceras ativas e úlceras cicatri-
zadas concluiu, no entanto, que a cicatrização da 
úlcera não contribuiu para a melhora da qualidade 
de vida dos pacientes, em oposição aos achados do 
presente estudo.(22)

Se as características da assistência e da lesão es-
tão associadas àcapacidade funcional espera-se que 
ações focadas nestes fatores tenham impacto positi-
vo nesta dimensão da qualidade de vida, o que deve 
ser investigado em futuros estudos.

A dor é um sintoma frequente em pacientes 
com úlcera venosa e apresentou associação signifi-
cativa com as características da assistência e da le-
são, sugerindo que intervenções direcionadas para 
melhorar essas características podem influenciar po-
sitivamente este domínio da qualidade de vida. A 
dor em pacientes com UV apresenta-se pior à noi-
te, causa limitação na mobilidade, perturba o sono 
e édescrita por muitos pacientes como o fator de 
maior impacto na QV.(16-18,23)

O estado geral de saúde também mostrou as-
sociação com as características da lesão, o que era 
esperado, visto que a melhora da lesão geralmen-
te reflete-se em melhora da percepção geral de 
saúde do paciente. Pesquisa que analisou a QV 
de pacientes com doença venosa crônica leve e 
grave não encontrou, no entanto, diferença sig-
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nificativa no domínio estado geral de saúde entre 
os dois grupos de paciente.(2)

A vitalidade mostrou associação significati-
va com as características da lesão, sugerindo que 
uma lesão com mais aspectos positivos deve ter 
impacto positivona percepção de vitalidade des-
ses pacientes. Outros estudos também encon-
traram prejuízos na vitalidade de pacientes com 
úlcera venosa, mas não se encontrou estudo que 
tenha relacionado este domínio com as caracterís-
ticas da assistência e/ou da lesão.(1,24)

Verificou-se também associação significativa en-
tre os aspectos sociais e as características da úlcera, 
o que era esperado, visto que lesões exudativas ou 
com odor forte afetam o convívio social, provocan-
do muitas vezes o isolamento social, que tem sido 
relatado por outros autores.(2,6) Para além das altera-
ções físicas e dos encargos financeiros, as feridas crô-
nicas comportam, igualmente, outras implicações 
psicológicas e sociais extensíveis às esferas familiar e 
social, reafirmando a complexidade deste problema.

As restrições na vida pessoal, causadas pela pre-
sença da úlcera venosa, afetam muitos aspectos da 
qualidade de vida relacionada à saúde, de modo que 
o impacto desta condição crônica ultrapassa larga-
mente os aspectos restritos a uma parte localizada 
do corpo, estendendo-se às restantes dimensões 
constitutivas da pessoa.

Conclui-se que, para melhorar a qualidade de 
vida dos portadores de úlcera venosa, é fundamen-
tal investir na melhoria das características clinicas 
da úlcera e oferecer uma assistência de qualidade, 
com planejamento assistencial contínuo e multi-
profissional, capaz de atender os múltiplos aspectos 
afetados pela presença da lesão.

Conclusão

A qualidade de vida dos pacientes com úlcera veno-
sa foi baixa de modo geral, destacando-se o aspecto 
físico e a capacidade funcional. As características da 
assistência influenciaram a capacidade funcional e a 
dor. As características da lesão influenciaram a ca-
pacidade funcional, a dor, o estado geral de saúde, a 
vitalidade eos aspectos sociais. Esses resultados de-

monstram a importância da qualidade da assistência 
prestada e dos aspectos da lesão para a percepção de 
QV da pessoa com úlcera venosa.
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Resumo
Objetivo: Construir e validar uma escala de avaliação dos pés de portadores de diabetes mellitus, a partir dos 
indicadores da NOC para o resultado “Integridade Tissular: pele e mucosas”.
Métodos: Utilizou-se da enfermagem baseada em evidências para realização deste estudo. A partir da questão: 
“Quais indicadores devem ser utilizados para a avaliação dos pés de pacientes com diabetes mellitus?” foi 
realizada uma busca em bases de dados e livros-textos e, posterioremente, a construção da escala e a 
avaliação por enfermeiros peritos.
Resultados: A versão final do instrumento consiste em 20 indicadores para avaliação das condições da pele 
e pêlos, circulação sanguínea, sensibilidade, temperatura e pressão plantar dos pés.
Conclusão: O instrumento de avaliação proposto integridade tissular dos pés de portadores de diabetes 
melittus foi construído e validado por enfermeiros peritos com nível excelente de aceitação.

Abstract
Objective: To construct and validate a scale for assessment of the feet of patients with diabetes mellitus 
according to NOC indicators to the outcome “Tissue Integrity: skin and mucous membranes”.
Methods: This study was developed using evidence-based nursing. Based on the question: “Which indicators 
should be employed for assessing the feet of patients with diabetes mellitus?”, a search was performed in 
databases and textbooks and subsequently the construction of a scale and assessment by expert nurses.
Results: The final version of the instrument consists of 20 indicators for assessment of the conditions of skin 
and hair, blood circulation, sensitivity, temperature and foot plantar pressure.
Conclusion: The instrument proposed for assessment of tissue integrity of the feet of patients with diabetes 
mellitus was constructed and validated by expert nurses with a high level of acceptance. 
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Introdução

A diabetes mellitus ocasiona diversas complicações, 
entre elas, se destaca o acometimento dos membros 
inferiores. Devido ao caráter degenerativo resultan-
tes da neuropatia e arteriopatia periférica, os pés se 
tornam vulneráveis a traumas, o que pode prejudi-
car a integridade da pele.(1)

O aparecimento de lesões nos membros infe-
riores pode acarretar, dentre demais transtornos, 
a perda da independência ao afetar diretamente a 
qualidade de vida do individuo. Logo, é importan-
te que os profissionais de saúde façam uma análise 
minuciosa e frequente dos pés de portadores de dia-
betes mellitus.

O enfermeiro, além de possuir papel funda-
mental na orientação e educação dos pacientes, 
atua no acompanhamento da evolução de pessoas 
com diabetes e no controle das complicações de-
correntes da patologia. Dentre estas, é necessário 
avaliar a integridade tissular dos membros inferio-
res e atentar-se para características que ofereçam 
risco para ruptura da pele.(1)

A constante atualização profissional e o acom-
panhamento de inovações tecnológicas, aumenta 
o potencial de resolução de problemas e permite 
a execução da assistência de enfermagem nos pa-
drões de qualidade. Dessa forma a prática reflexiva 
de enfermagem deve estar embasada no conheci-
mento científico.

O reconhecimento da importância da inte-
gração das pesquisas na assistência implemen-
tou-se nos últimos 30 anos e, a partir desse pe-
ríodo, iniciou-se o desenvolvimento de instru-
mentos que melhoram o modo como o cuidado 
é prestado e sustentam o processo de trabalho da 
enfermagem nos dias atuais.(2)

Nessa vertente, a adoção de um processo ou 
método para prestar o cuidado é apropriada. Pode-
se, lançar mão de taxonomias ou classificações da 
prática de enfermagem, como os Diagnósticos de 
enfermagem da NANDA-I, a classificação das in-
tervenções de enfermagem (NIC) ou a classificação 
dos resultados de enfermagem (NOC).

A NOC, criada em 1991 por uma equipe de 
pesquisadores da Universidade de Iowa, surgiu a 

partir da necessidade de identificar o resultado espe-
rado e as reações do paciente em resposta à assistên-
cia realizada.(3) Os resultados esperados abordados 
na NOC vêm sendo testados, o que contribui para 
fortalecimento de sua validade e confiabilidade.

Tendo em vista a necessidade de meios capa-
zes de avaliar a condição dos pés de pacientes com 
diabetes mellitus, capazes de mensurar a eficácia de 
intervenção a ser implementada pela enfermagem, 
buscou-se identificar indicadores que retratem tal 
situação. Justifica-se, ainda, tal propósito, tendo em 
vista que o resultado “Integridade Tissular: pele e 
mucosas” (1101), da NOC não contempla os aspec-
tos específicos da clientela de interesse neste estudo.

Esta pesquisa teve como objetivo construir e vali-
dar uma escala de avaliação dos pés de portadores de 
diabetes mellitus, a partir dos indicadores da NOC 
para o resultado “Integridade Tissular: pele e mu-
cosas” (1101) e daqueles identificados na literatura.

Métodos

Utilizou-se os preceitos da enfermagem baseada em 
evidências. Essa metodologia envolve, primeira-
mente, a estruturação de um problema a ser resol-
vido, além do acesso às informações disponíveis na 
literatura e análise da validade das mesmas, verifi-
cando a efetividade e aplicabilidade que possuem.(2)

O processo metodológico deste estudo consis-
tiu em cinco fases: formulação de problema com 
origem na prática; busca na literatura de evidências 
disponíveis; análise dos achados em relação à gene-
ralização e validade da transferência; uso da melhor 
evidência na assistência ao paciente, e avaliação do 
profissional em relação à prestação do cuidado.(3)

Formulação do problema com origem 
na prática

A primeira fase do estudo, considerando a prá-
tica baseada em evidências, consistiu na seleção de 
um resultado esperado de enfermagem adequado 
para estimar as condições dos membros inferiores 
de pacientes com diabetes mellitus, bem como, 
capaz de avaliar as possíveis intervenções a serem 
implementadas para tal alcance. Assim, julgou-se 
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aplicável utilizar o resultado “Integridade Tissular: 
pele e mucosas” (1101) da NOC, definido como 
“integridade estrutural e função fisiológica normal 
da pele”, como meta a ser alcançada pela enferma-
gem por meio do planejamento de ações eficazes.  
A partir desse resultado esperado, foi formulada a 
seguinte questão norteadora: “Quais indicadores 
devem ser utilizados para a avaliação dos pés de pa-
cientes com diabetes mellitus tipo II?”

Busca na literatura de evidências dis-
poníveis

Após a estruturação do problema a ser resolvido, 
teve inicio a segunda etapa do estudo: a busca na li-
teratura cientifica de evidências que poderiam com-
por indicadores para a avaliação dos pés de pacientes 
com diabetes. Durante o mês de março de 2012 foi 
realizada uma busca nas bases de dados PUBMED, 
CINAHL, SCIENCE DIRECT e LILACS. Não 
houve determinação do período de busca, abran-
gendo todos os estudos publicados até o momento. 
Como estratégias de investigação, foram utilizadas: 
“nursing care” [words] and “diabetic foot” [words] 
and “integrity cutaneous” [words]. Foram reunidas 
31 citações ao término do processo de levantamento 
bibliográfico. Posteriormente, com o objetivo de ve-
rificar se os estudos abordavam a temática estudada, 
foi feita uma análise crítica dos artigos por meio da 
leitura na íntegra. Nessa fase, foram excluídos 12 
artigos, já que estes não apontavam os indicadores, 
restando 19 para compor a revisão.

Foi realizada uma busca manual em livros 
textos a fim de complementar a pesquisa reali-
zada nas bases científicas. Foram avaliados mate-
riais com abordagem em lesões de pele e exame 
físico de membros inferiores.

Análise dos achados em relação à generalização e 
validade da transferência

Na terceira fase, os indicadores sugeridos pela li-
teratura foram rigorosamente analisados, visando o 
alcance do objetivo proposto. Foi ponderado o grau 
de generalização dos estudos, isto é, a capacidade 
de ser replicado em contextos diferentes e a valida-
de da transferência, que consiste na capacidade de 
modificar parâmetros de acordo com a atualização 
de resultados encontrados em pesquisas posteriores.

Uso da melhor evidência na assistência 
ao paciente

A escala proposta considerou no resultado 
esperado “Integridade Tissular: pele e mucosas” 
(1101), referenciado na NOC, diversos indica-
dores de interesse, além de outros identificados 
na revisão de literatura. Esses indicadores com-
puseram as melhores evidências científicas para 
a avaliação dos pés de pacientes com diabetes 
mellitus e mensuração da eficácia de intervenções 
implementadas pela enfermagem. Com o objeti-
vo de quantificar o nível de comprometimento 
de cada indicador analisado, manteve-se os cinco 
pontos sugeridos pelo instrumento da NOC, va-
riando o escore entre um, severamente compro-
metido e cinco, nada comprometido.

Avaliação do profissional em relação à 
prestação do cuidado

Para a escolha dos profissionais juízes foi utiliza-
do o método “bola de neve”. Nesse sentido, o pes-
quisador indicou um avaliador e, posteriormente, foi 
solicitado a este que indicasse outro, sucessivamente.

Para a coleta de dados, utilizou-se um for-
mulário de avaliação da aparência, pertinência 
e compreensão dos indicadores; tal instrumento 
apresentava alternativas de respostas dicotômicas 
(sim/não), havendo a possibilidade de realizar 
sugestões ao final de cada item. Cada avaliador 
recebeu o formulário acompanhado de uma car-
ta, convidando-o a participar do processo de ava-
liação. Foi determinado um mês para a devolu-
ção do instrumento pelos avaliadores, sendo que 
os mesmos foram contatados, via e-mail, cerca 
de uma semana antes do término do prazo.

Análise estatística
Os dados foram tabulados no aplicativo Micro-

soft Office Excel® e, posteriormente, convertidos para 
o programa estatístico Statistical Package for the So-
cial Sciences (SPSS), versão 17,0.

A análise dos dados foi realizada com o obje-
tivo de avaliar o grau de concordância dos juízes. 
Logo, foi realizada análise de concordância inter-a-
valiadores, por meio do teste Kappa. A interpreta-
ção dos valores de concordância medida pelo kap-
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pa seguiu a orientação da literatura especializada, 
ou seja: Kappa abaixo de 0: pobre; de 0 a 0,20: 
leve; de 0,21 a 0,40: razoável; de 0,41 a 0,60: mo-
derada; 0,61 a 0,80: substancial e de 0,81 a 1,00: 
concordância perfeita.

Resultados

Indicadores de avaliação
A escala proposta pela NOC para “Integridade 
Tissular: pele e mucosas” (1101) refere 13 indica-
dores: temperatura (110101), sensação (110102), 
elasticidade (110103), hidratação (110104), pig-
mentação (110105), transpiração (110106), cor 
(110107), textura (110108), espessura, (110109), 
tecido livre de lesões (110110), perfusão tissular 
(110111), crescimento de pelos na pele (110112) 
e integridade da pele (110113). Na escala, é pos-
sível acrescentar itens que o avaliador julgue ne-
cessário analisar, de acordo com a especificidade 
apresentada pelo paciente.

Os indicadores encontrados na literatura, tan-
to nos artigos científicos quanto nos livros texto, 
englobam manifestações nos membros inferiores, 
que variam conforme o grau de comprometimento. 
Compreendem os indicadores propostos nos estu-
dos analisados para avaliar os membros inferiores de 
portadores de diabetes mellitus: coloração dos pés 
após 10 segundos de elevação dos membros inferio-
res a 30 cm de altura, pulsos pediosos, pulsos tibiais, 
edema, varizes, sensibilidade (sintomas neuropáti-
cos) e pressão plantar.

Após a análise dos indicadores, de acordo 
com sua capacidade de avaliação nos mais dife-
rentes contextos e especificidades, foi elaborada 
a escala, contendo os 13 indicadores sugeridos 
pela NOC e outros sete oriundos das sugestões 
encontradas na literatura.

Ao considerar as características culturais, capa-
cidade de entendimento e os serviços empregados 
na literatura, os autores optaram por substituir o 
termo “sensação”, sugerido pela NOC, por “sen-
sibilidade”, já que essa palavra possui significado 
mais amplo, compreendendo a propriedade de 
reação dos organismos aos estímulos externos ou 

internos, não se restringindo à impressão provo-
cada apenas por um fator externo.(4) Nesse senti-
do, houve a necessidade de adicionar, ao grupo 
de indicadores, um parâmetro que assegurasse a 
avaliação das alterações sensitivas, optando-se pela 
identificação de sintomas neuropáticos, uma vez 
que tal característica foi apontada como essencial 
em diferentes estudos.(1)

Ainda, visando a facilitar o entendimento du-
rante o processo de avaliação dos pés, optou-se por 
fazer referência a sinônimos ou palavras semelhan-
tes de alguns dos termos da escala; é o caso de “pi-
lificação” que, no instrumento está acompanhada 
do termo “crescimento de pelos”. Já “elasticidade” 
e “integridade da pele” também são apresentadas na 
literatura por “turgor” ou “ausência de descamação 
cutânea” (entendida como qualquer ruptura da su-
perfície cutânea), respectivamente. Desse modo, na 
escala, os termos análogos aparecem juntos, inferin-
do semelhança.

Os indicadores, propostos pela NOC e pela 
literatura consultada, compuseram cinco grupos, 
de acordo com as características a serem avaliadas. 
O agrupamento referente à pele e anexos abrange: 
lesão tecidual (ferida instalada no tecido cutâneo), 
crescimento de pelos na pele/pilificação, elasticida-
de/turgor, hidratação, transpiração, textura, espes-
sura, cor, cor após 10 segundos de elevação à 30 
cm de altura, pigmentação e integridade da pele. A 
circulação sanguínea compreende: perfusão tissular, 
pulsos pediosos, pulsos tibiais, edema e varizes. Para 
avaliar a sensibilidade, é necessário aplicar o escore 
de sintomas neuropáticos e realizar o teste com o 
monofilamento de semmes-weinstein. Já o indica-
dor de temperatura, pode ser mensurado por meio 
da termografia médica ou termômetro de superfície. 

No caso da análise da pressão plantar, a mesma 
pode ser analisada utilizando-se de um instrumen-
to denominado Baropodômetro. Esse consiste em 
uma plataforma sensível a pressão conectada a um 
computador, o qual utiliza um software apropriado 
para visualizar imagens coloridas e dados estatísti-
cos. A baropodometria é um método de análise das 
pressões dos pés com alto valor diagnóstico, sendo 
realizado com o indivíduo em posição ortostática, 
caminhando e parado.(1)
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A versão final do instrumento de avaliação con-
siste em vinte indicadores, sendo que onze caracte-
rizam as condições da pele e anexos dos pés, cinco 
referentes à circulação sanguínea, dois caracterizam 
a sensibilidade, um referente à temperatura e um 
que caracteriza a pressão plantar. Todos indicado-
res são classificados, de acordo com o estado dos 
pés, em uma escala Likert de cinco pontos, tal qual 
proposta pela NOC, sendo: (1) extremamente com-
prometido; (2) substancialmente comprometido; 
(3) moderadamente comprometido; (4) levemente 
comprometido, e; (5) não comprometido.(5)

Após as modificações necessárias e fundamen-
tação da literatura, a ordem de apresentação dos 
indicadores foi ajustada, com a finalidade de or-
ganizar e sistematizar o procedimento de avaliação 
dos pés.

Avaliação por enfermeiros peritos
Participaram desta etapa um grupo de sete 

juízes, composto por seis docentes de enferma-
gem, com experiência em complicações decor-
rentes da diabetes mellitus, métodos de exame 
físico e pesquisas envolvendo sistematização da 
assistência de enfermagem; e, uma enfermeira es-
tomaterapeuta, com experiência na prevenção e 
tratamento de pé diabético.

Ao proceder o refinamento da escala, foi pos-
sível constatar alto nível de concordância entre os 
avaliadores. Com relação à aparência e pertinência, 
não houve controvérsias, totalizando 100% de acei-
tação. Dos 20 itens, apenas um apresentou discor-
dância quanto ao nível de compreensão, o que ca-
racterizou percentual de 94,12% de aceitação.

Apenas dois avaliadores julgaram necessário 
reavaliar o método proposto no item “varizes”, já 
que, segundo eles, os termos “membro” e “pernas” 
poderiam gerar dúvidas quanto à diferenciação ana-
tômica. Neste caso, optou-se por utilizar o termo 
“pernas” quando se desejava inferir apenas a parte 
do membro inferior que fica entre o joelho e tor-
nozelo e “membro” quando o objetivo era abordar 
toda a extensão da coxa, perna e pé.

De maneira geral, houve concordância de 
98,32% com relação ao total de avaliações realiza-
das. Quando aplicado o teste Kappa, os valores de K 

variaram de 0,98 a 1,00, o que confere nível exce-
lente de aceitação.

Discussão

A partir da década de 90 teve inicio o desenvolvi-
mento de instrumentos que permitem a avaliação 
dos resultados da assistência fornecida pela equipe 
de enfermagem; desde então, pesquisas veem sendo 
direcionadas visando testar a confiabilidade e vali-
dade de tais medidas.

Neste contexto, surgem os resultados esperados 
de enfermagem que abrangem comportamentos e 
reações do paciente frente ao cuidado prestado.(5) 
Esse modelo de avaliação subsidiou a proposta es-
cala de avaliação dos pés de portadores de diabetes 
mellitus, com o objetivo de identificar parâmetros 
que poderiam graduar a condição dos pés.

As sugestões feitas durante o processo de vali-
dação por profissionais peritos devem ser analisa-
das e consideradas pelo pesquisador, contribuindo 
para o fortalecimento e aperfeiçoamento do estudo. 
Os enfermeiros juízes, ao avaliarem determinado 
item e propor mudanças ao instrumento, auxiliam 
na consolidação dessa metodologia na área da en-
fermagem, assim como na identificação de lacunas; 
o que favorece propostas de novas pesquisas para a 
literatura científica.

Em relação à presença de lesão tecidual, é possí-
vel identificar a existência de extensa destruição do 
tecido, com presença de ferida; tecido com com-
prometimento total da pele, ou epiderme (rompi-
mento); epiderme, sem perda tecidual (presença de 
bolhas) ou tecido intacto, sem alterações.(6)

A pilificação pode ser avaliada por meio da ins-
peção, atentando-se inicialmente para a presença de 
áreas com rarefação ou perda total de pelos. Para 
analisar a elasticidade será necessário pinçar uma 
prega cutânea e observar o retorno da mesma. O 
grau de hidratação pode ser mensurado de acordo 
com a presença de ressecamento, seja acompanhado 
com ardor ou prurido, fissuras ou descamação. Já 
a transpiração será analisada de acordo com o grau 
de umidade perceptível nos membros. Quanto à 
textura da pele, a mesma pode-se apresentar enru-
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gada, áspera, fina e áspera, fina e lisa ou macia ao 
toque.(3,7) Na análise da espessura do tecido, pode-se 
encontrar: hipertrofia aparente, hipertrofia apenas 
ao pinçamento cutâneo, atrofia aparente, atrofia ao 
pinçamento cutâneo ou eutrofia.

Recomenda-se avaliar a cor dos pés em duas 
etapas: primeiro, realiza-se uma inspeção, aten-
tando-se para a presença de cianose e palidez; e, 
posteriormente, eleva-se os pés à 30 centímetros 
de altura por 10 segundos, reavaliando-se a cor 
dos mesmos e detectando a presença de altera-
ções.(1,8) Quando a pele dos pés apresentar mácu-
las, seja na coloração marrom-claro, azul-amar-
ronzado, cor-de-terra ou, ainda, a pigmentação 
púrpura, considera-se a presença do comprometi-
mento da integridade tissular.(3) Para avaliar a in-
tegridade da pele, observa-se também a presença 
de descamação cutânea, rachaduras, lascas soltas 
ou escamas.

A perfusão tissular é um indicador eficaz na 
avaliação da circulação sanguínea, sendo realizada 
ao comprimir o tecido e observando o tempo de 
enchimento vascular.(5) Os pulsos pediosos e tibiais 
devem ser palpados, visando constatar a percepção 
do mesmo, bem como sua diminuição.(3,5,8-10) O si-
nal de Godet (cacifo), que caracteriza a presença de 
edema, deve ser avaliado quanto ao grau de pro-
fundidade.(4,11-13) Já a presença de varizes, seja em 
apenas um dos membros ou em ambos, constitui 
um fator agravante na condição dos pés de pacien-
tes com diabetes mellitus.(6,7,11)

O escore de sintomas neuropáticos permite 
avaliar a dor decorrente da neuropatia periférica. 
Juntamente com exames que avaliam a sensação 
tátil nos membros inferiores, como, por exemplo, 
o monofilamento de semmes-weinstein de 10 g, a 
escala torna-se um instrumento eficaz na detecção 
de comprometimento da sensibilidade.(14-17)

Em adultos, a temperatura dos pés, para ser 
considerada dentro dos parâmetros normais, deve 
encontrar-se entre 36ºC e 38ºC, já em idosos, entre 
35ºC e 37ºC.(3) Ao se avaliar a temperatura de pon-
tos específicos dos pés, recomenda-se a utilização de 
um termômetro de superfície ou, ainda, a termogra-
fia médica que permite verificar, tanto com núme-

ros quanto com fotografias, áreas com diminuição 
ou aumento de calor.(14)

A pressão plantar, dinâmica ou estática, é men-
surada utilizando-se da baropodometria, que pos-
sibilita detectar pontos com pressão alterada.(18,19) 

Áreas com pressão máxima equivalente ou superior 
a 89,22 Kg/cm² são consideradas suscetíveis para o 
desenvolvimento de úlceras.(17)

Ao final da avaliação, é possível ponderar cada 
indicador da escala de acordo com o grau de com-
prometimento do mesmo. Com o objetivo de veri-
ficar o escore de comprometimento dos pés, julgou-
se necessário acrescentar, na escala, a nota total, ob-
tida a partir da somatória das notas dos indicadores.  
Caso o escore final esteja entre 20 e 35, a integridade 
tissular dos pés está extremamente comprometida, 
entre 36 e 51, substancialmente comprometida, en-
tre 52 e 66, moderadamente comprometida, entre 
67 e 84, levemente comprometida e quando a nota 
obtida for maior ou igual a 85 não há comprometi-
mento. Somando-se os escores ou avaliando isolada-
mente cada indicador pode-se acompanhar o efeito 
da assistência prestada pela equipe de enfermagem, 
seja na prevenção, tratamento ou recuperação dos 
pés de portadores de diabetes mellitus.

Conclusão

O instrumento de avaliação proposto integridade 
tissular dos pés de portadores de diabetes melittus 
foi construído e validado por enfermeiros peritos 
com nível excelente de aceitação.
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Resumo
Objetivo: Analisar as concepções de cuidado e os sentimentos que permeiam o cotidiano do cuidador familiar 
de crianças com câncer.
Métodos: Pesquisa qualitativa realizada com nove cuidadores familiares de crianças com câncer. Foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas. O material empírico foi submetido à Análise de Discurso francesa, 
sendo produzida a formação discursiva cuidador familiar da criança com câncer: sentimentos e emoções 
associados.
Resultados: A compreensão do cuidar é permeada pelos legados da dedicação, abnegação e obrigação moral 
na perspectiva dos pais cuidadores. Os sentimentos e emoções vivenciados nessa trajetória, como culpa, 
castigo e pecado, se revelaram nas entrelinhas do cuidador.
Conclusão: As concepções do cuidado são de uma dádiva, um sentimento de dedicação exclusiva a criança 
com câncer. Na análise dos discursos foi possível mergulhar nos sentimentos e na relação de ambiguidade 
vivenciada pelos pais que, muitas vezes, sentem-se sobrecarregados e impotentes, mas não aceitam serem 
substituídos na sua função de cuidador.

Abstract
Objective: To analyze the conceptions of care and the feelings which permeate the daily life of the family 
caregiver of children with cancer.
Methods: Qualitative research conducted with nine family caregivers of children with cancer. Semi-structured 
interviews were performed. The empirical material was submitted to French Discourse Analysis, producing 
the discursive formation of the family caregiver of the child with cancer: associated feelings and emotions.
Results: The comprehension of care is permeated by the legacy of dedication, selflessness and moral 
obligation from the perspective of parents who are caregivers. The feeling and emotions experienced in this 
trajectory, such as guilt, punishment and sin, were revealed between the lines of the caregiver.
Conclusion: The conceptions of care are a boon, a feeling of exclusive dedication to the child with cancer. In 
the discourse analysis it was possible to dive into the feelings and the relationship of ambiguity experienced 
by the parents, who often feel overwhelmed and powerless, but who do not accept being replaced in their 
role as caregiver.
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Introdução

O câncer em crianças e adolescentes, até cerca de duas 
décadas, era considerado uma doença aguda, com pou-
ca possibilidade de cura, resultando, na maioria dos ca-
sos, em morte. Com o progresso científico, o câncer 
infantil tem-se apresentado como uma doença com 
perspectiva de 70% de cura quando o diagnóstico é 
precoce e tratado em centros especializados. Garantir 
uma boa qualidade de vida a essas crianças é uma preo-
cupação cada vez maior, trazendo para as equipes de 
saúde a necessidade de oferecer uma assistência voltada 
para a promoção e proteção da saúde da família como 
unidade de cuidado, atentando para os aspectos físicos, 
sociais e emocionais.(1,2)

Após o diagnóstico, a dinâmica da família passa por 
transformações. O cuidador principal, pela convivência 
mais próxima com a criança, experimenta um intenso 
sofrimento devido às mudanças e privações, que com-
prometem sua qualidade de vida.(1) Entender o cuida-
dor não é só percebê-lo como um ser que cuida, mas 
que também precisa ser cuidado, pois seus sentimentos 
ficam fragilizados pela doença da criança, sua rotina 
é modificada para exercer as atividades que antes não 
existiam, e necessita se afastar dos outros membros da 
família, da casa, do trabalho e dos amigos.

Ao buscar uma aproximação com a família, o en-
fermeiro deve compreender como o cuidar tem sido 
construído sócio historicamente na perspectiva do 
familiar cuidador e como ele tem se configurado em 
meio às adversidades que permeiam o câncer infantil.
(3) Ao tomar o cuidado por base, tem-se a possibilidade 
de compreender o ser humano e a concepção de vida 
que orienta seus projetos existenciais. Cuidar envolve 
uma dimensão prática que requer a dialética da com-
preensão-interpretação-aplicação, além disso, envolve 
vínculo e responsabilização.

O objetivo deste estudo foi analisar as concepções 
de cuidado e os sentimentos que permeiam o cotidiano 
do cuidador familiar de crianças com câncer.

Métodos

Estudo exploratório e descritivo, de abordagem 
qualitativa, desenvolvido em uma instituição que 

acolhe crianças com câncer e suas famílias denomi-
nada Casa da Criança. Trata-se de uma associação 
civil, sem fim lucrativo, que faz parte do Núcleo de 
Apoio à Criança com Câncer da Paraíba, localizado 
na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, região 
nordeste do Brasil.

Os critérios de inclusão foram: cuidadores fami-
liares que estivessem assistindo a criança com diag-
nóstico de neoplasia há pelo menos 30 dias e que 
a criança estivesse na faixa etária de dois a 12 anos 
e que necessitaram se ausentar de suas residências 
e dos demais familiares, para acompanharem seus 
filhos durante o tratamento oncológico. Os cuida-
dores de crianças até dois anos e de adolescentes 
foram excluídos, pois os cuidados realizados nessas 
faixas etárias são diferentes. Foram realizadas nove 
entrevistas, oito com mães e uma com o pai, utili-
zando-se o critério de suficiência para encerramento 
da coleta.

A produção do material empírico ocorreu no 
período de fevereiro a abril de 2011, sendo realizada 
por meio de entrevista semiestruturada, orientada 
por um roteiro contendo dados de identificação e as 
seguintes questões norteadoras: qual a sua concep-
ção sobre o cuidar? Como você se sente cuidando de 
uma criança com câncer?

O registro das impressões sobre o contato com 
os cuidadores, do ambiente em que se deu a entre-
vista e das dificuldades encontradas durante a pro-
dução do material empírico foi realizado em um 
diário de campo.

Os depoimentos foram analisados pela técnica 
de Análise do Discurso de linha francesa que con-
siste na análise de unidades de texto para além da 
análise da frase, na qual a língua faz sentido enquan-
to trabalho simbólico. O discurso, enquanto objeto 
da análise, é sócio histórico, é a materialidade es-
pecífica da ideologia e a técnica trabalha a relação 
língua-discurso-ideologia, percebendo-se, portanto, 
que não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 
ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela 
ideologia e é assim que a língua faz sentido.

A primeira etapa é a passagem da superfície 
linguística ao objeto discursivo, na qual foram 
realizadas leituras das entrevistas transcritas com 
a finalidade de identificar sinais, vestígios e pistas 
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que apontassem para o fio do discurso, sendo este 
processo denominado dessuperficialização.  Em se-
guida, foi constituído o corpus discursivo conside-
rando o objeto de estudo e seus objetivos. A partir 
do corpus discursivo foi observado nos enunciados 
a discursividade dos cuidadores. Na segunda etapa, 
procurou-se vestígios da relação entre a formação 
discursiva e a formação ideológica, ou seja, marcas 
linguísticas produzidas pelos efeitos de sentido en-
tre os interlocutores. Após esse processo, foi identi-
ficada a formação discursiva “cuidador familiar da 
criança com câncer: sentimentos e emoções associa-
dos”. A partir desta etapa os enunciados que carac-
terizavam os discursos dos sujeitos foram analisados 
quanto à posição ideológica do sujeito, sua relação 
com outros discursos, redes de filiações históricas, e 
quanto ao interdiscurso e à memória discursiva.

A pertinência da análise do discurso neste estu-
do decorre da possibilidade dessa técnica de análi-
se poder revelar tanto a visão de mundo quanto o 
posicionamento dos sujeitos em relação à temática.

O desenvolvimento do estudo atendeu às exi-
gências das normas nacionais e internacionais de 
ética em pesquisa envolvendo seres humanos.

Resultados

A análise do material empírico permitiu identificar 
a compreensão do cuidar na perspectiva do cuida-
dor e os sentimentos vivenciados pelos familiares 
nessa trajetória, como a culpa, o castigo e o peca-
do, pensamentos e emoções que se revelaram nas 
entrelinhas do cuidador. Além disso, foi possível 
apreender nos discursos, o temor da morte na imi-
nência da perda da criança e as oscilações entre a 
esperança e a desesperança que dividem a vivência 
desses familiares.

Compreensão do cuidar
O cuidar torna-se o objetivo de vida para os cui-

dadores de crianças com câncer. No fio do discurso 
percebe-se uma dedicação singular de quem se vê 
essencialmente no papel de protetor, suporte para 
a criança. A posição do sujeito que cuida se revela 
como cuidando do que lhe pertence, no caso de um 

ser, um filho. Nos fragmentos discursivos, o cuida-
dor coloca a criança em primeiro lugar assumindo 
uma posição de renúncia de si em prol da vida do 
filho: Cuidar da minha filha? Nossa! Ela é meu obje-
tivo de vida. Às vezes eu olho para ela e digo ‘você é a 
minha razão de viver’, então, cuidar para mim... Eu 
vou passando pelas coisas e as pessoas da minha cidade 
quando me olham falam ‘essa mulher se tranca’, mas 
não gente, não é tão sofrido assim. Eu estou cuidando 
do que é meu.

O ato de cuidar não surgiu como uma obri-
gação para esses cuidadores, as circunstâncias de-
terminaram a escolha da renúncia de si e da auto-
negação, para a realização com o êxito da criança, 
na superação das vicissitudes que o câncer infantil 
impõe: Eu liguei para o meu marido e ele queria 
mandar outra pessoa para me substituir [...] eu disse 
a ele que não [...]nada melhor do que a mãe para 
tomar conta do filho, porque a mãe tem aquele cui-
dado, que é bem diferente.

A culpa, o castigo e o pecado
Nos depoimentos, os cuidadores buscam jus-

tificar a doença como uma consequência de algum 
comportamento reprovável, ou ainda como uma 
vontade ou um castigo divino. A falta de uma jus-
tificativa para a doença do filho tende a colocar a 
culpa, o castigo e o pecado como determinantes 
para a doença, no imaginário das famílias: Eu me 
sinto culpada por isso, colocar um filho no mundo 
para adoecer, sofrer! [...] Eu me arrependo de ter 
deixado muito ele sozinho, apesar de ser com a avó, 
com a tia, mas na época eu não via o erro, só hoje eu 
vejo. Às vezes eu fico com angústia, me perguntando 
por que é que ele tem que ser assim [...] A gente fica 
sem resposta, não é? Procurando uma resposta para 
isso. Às vezes a gente fica até se perguntando “será 
que é para a gente pagar alguma coisa?”, mas se ele 
não tem culpa de nada?

O temor da morte na iminência de perda
A família vivencia o medo de falhar, de ser 

negligente, de ser castigada, rompendo, inclusive 
com a perspectiva de vida e futuro projetados para 
a criança. Entretanto, ao se defrontar com a morte, 
ou com a sua possibilidade, os indivíduos expe-
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rimentam sentimentos de angústia, dor e medo, 
principalmente frente a uma doença crônica gra-
ve, como é o caso do câncer, que já traz em si a 
consciência culturalmente determinada de morte. 
Quando essa possibilidade se estende à criança, 
torna-se ainda mais dolorosa, pois a família se sente 
traída pela vida, com a retirada prematura daquele 
ser. A discursividade dos cuidadores evidencia o te-
mor da morte diante das suas próprias limitações: 
(Sentia) um tranca dentro de mim [...] Eu dizia “ai 
meu Deus! R. tão contente, pulava, brincava e agora 
R. com essa doença!” [...]  e eu pensava “agora ele vai 
morrer mesmo” e eu vi ele quase morto. Esse povo que 
fica em casa não sabe de nada do que a gente passa 
aqui (no hospital)! Era uma febre muito grande [...] 
ele ia se apagando.

Oscilações entre a esperança e a deses-
perança

Em cada recaída ou complicação da criança, a 
família sente que a vida do filho está por um fio tê-
nue que liga a vida e a morte no câncer, vivencian-
do oscilações entre a esperança e a desesperança: 
E agora, por eu ter visto o que é uma recaída e por 
ter tido experiências de ver outras recaídas e de saber 
que se ela tiver outras recaídas não tem mais chance 
eu fiquei com medo [...] voltou toda aquela insegu-
rança do início [...] Depois que acontece tudo aquilo 
(recaídas) que ela começa a tomar a medicação e não 
sente nada, fica brincando, há uma esperança bem 
pequenininha de que pode ter sido um engano, de 
que foi um engano, ou então, foi verdade que ela re-
caiu, mas ela vai se salvar. Eu fico por dentro de mim 
com aquela certeza de que a minha filha vai ficar 
boa, mas aí, ao mesmo tempo, vem outro desengano, 
porque você vai para o hospital vê as outras crianças 
falecendo dessa doença e de repente vem aquela coisa 
negativa de que a criança da gente não vai conseguir, 
mas se Deus quiser ela vai conseguir.

Discussão

O estudo buscou analisar as concepções de cuida-
do do familiar cuidador a partir da análise de dis-
curso, a qual propõe o entendimento de um plano 

discursivo que articula linguagem e sociedade, en-
tremeadas pelo contexto ideológico. No entanto, a 
compreensão trazida neste estudo demarca a fron-
teira entre sujeitos em uma mesma posição (fa-
miliar cuidador de criança com câncer), mas que 
trazem consigo uma ideologia própria, construída 
sócio-historicamente.

No contexto dos cuidadores entrevistados, a 
relação entre o ser cuidado e limite cuidador se 
mostra tão profunda que há uma abdicação de si 
em função do outro. Cuidar, nesse contexto, não 
representa sobrecarga, mas doação a um ser que 
lhe pertence. Ao tomar para si o papel de cui-
dador, os pais também absorvem a responsabili-
dade pelo restabelecimento da saúde dos filhos. 
O cuidar envolve sentimentos de afeto, apego, 
prazer, mas também reforça sentimentos de co-
brança, vigilância para promoção e manutenção 
da saúde da criança.(4) Há uma redescoberta do 
seu próprio papel e de tudo que é capaz de fazer 
após o diagnóstico de câncer da criança, pois há 
uma percepção do seu valor e da sua capacidade 
de superar qualquer obstáculo na luta pela vida 
do filho. Os cuidadores se posicionam de modo a 
não admitirem a possibilidade de delegar à outra 
pessoa o cuidado à criança, e tomam para si a 
obrigação e a responsabilidade de proporcionar 
bem-estar ao filho e, assim, consideram o cuidar 
uma necessidade intrinsecamente determinada.
(5) Esse posicionamento, frequentemente tomado 
pela mãe, está ancorado no senso de dever, sendo 
uma posição inscrita desde os tempos imemo-
riais no agir humano em que a mãe é vista como 
insubstituível na criação e proteção dos filhos.

A atitude desses cuidadores mostra-se a partir 
da decisão do cuidar e do sentimento de heroís-
mo perante a doença dos filhos. As dimensões de 
ser cuidador de um filho com câncer ultrapassam 
as dimensões do cuidado, expressando-se por 
comportamentos e ações mediadas pela relação 
profunda que se estabelece com a criança e pela 
necessidade de afastar a possibilidade de perdê
-la.(6) No anseio de evitar o pior, ou seja, a perda 
do filho para a doença, o familiar estabelece uma 
relação de dependência com a criança buscando 
força para superar as incertezas do futuro.
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Embora reconheça a necessidade de mais alguém 
para ajudar no cuidado à criança, o cuidador, ao 
mesmo tempo, nega esse sentimento ao tomar o cui-
dado para si. A ambiguidade é revelada em seus dis-
cursos porque se sentem estafadas, mas não admitem 
outro cuidador. Percebe-se que a discursividade dos 
cuidadores permeia entre a dádiva de poder cuidar 
da criança enquanto puderem e o encargo de estar ali 
independente de qualquer outra situação. O cuidar 
é um transitar constante que vai da sobrecarga ao 
privilégio e, embora o sofrimento dos pais de uma 
criança com câncer resulte em altos níveis de estresse 
e ansiedade, esse sentimento se revela com empenho 
e dedicação por familiares que vivenciam uma luta 
constante pela vida da criança.(7)

Ao se depararem com a veracidade de ter uma 
criança com câncer, os cuidadores buscam um 
sentido para a sua dor e a da criança. O sofrimen-
to advindo do câncer coloca as famílias no limite 
da vida e essa experiência conecta-se à espiritua-
lidade, numa tentativa de extrair significado para 
seu sofrimento. A incerteza gera impacto sobre a 
família, desencadeando momentos de confusão, 
desespero, preocupações, exaustão, desânimo, 
característicos do sofrimento na árdua jornada 
do câncer.(6) O papel dos cuidadores nessa vivên-
cia é complexo, envolve sentimentos negativos, 
como angústia, decorrente da dor e do impacto 
que o diagnóstico traz, além da sobrecarga física 
e psicossocial que a família precisa suportar. No 
entanto, o cuidador mesmo percebendo-se fragi-
lizado, tenta reunir forças para apoiar a criança, 
bem como toda sua família, tendo esperanças de 
viver um futuro longe do câncer.(8)

Apesar das limitações impostas pela doença da 
criança, os seus cuidadores, ao se aproximarem das 
perdas, aprendem a lidar com elas e não desistem 
da batalha. Nesse processo, necessitam do apoio 
e da escuta qualificada dos profissionais de saúde 
para que possam ter as suas energias reabastecidas 
e suas forças reativadas. Dessa forma, mudar o 
foco da doença para o cuidado centrado na famí-
lia instrumentaliza a equipe de enfermagem a lidar 
melhor com o sofrimento familiar diante dessa ex-
periência e a compreender a posição do cuidador 
nesse contexto.

Conclusão

Os resultados mostraram o cuidar compreendido 
como uma dádiva, um sentimento de dedicação ex-
clusiva a um ser que lhe pertence. Na análise dos 
discursos foi possível mergulhar nos sentimentos 
e na relação de ambiguidade vivenciada pelos pais 
que, muitas vezes, sentem-se sobrecarregados e im-
potentes, mas não aceitam serem substituídos na 
sua função de cuidador.
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Resumo
Objetivo: Conhecer o perfil das mulheres que formalizaram ocorrência policial em delegacia especializada e 
identificar as formas de violência sofrida.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal onde foram analisadas 902 ocorrências policiais. O instrumento 
de pesquisa foi elaborado com base nas variáveis sociodemográficas selecionadas das vítimas, dos agressores 
e sobre o tipo de violência. Foi realizada análise com estatística descritiva e utilização do software SPSS® 
versão 17.0.
Resultados: O perfil foi de mulheres brancas, jovens, com baixo nível de escolaridade e com residência em 
bairros periféricos. A violência física esteve presente em mais da metade dos casos, com destaque para a 
tentativa de estrangulamento. Quanto à violência sexual houve predomínio do estupro por desconhecidos e 
parceiros íntimos. A violência psicológica apresentou o descumprimento de ordem judicial, como nova forma 
de violência contra a mulher. Há destaque para a reincidência de ocorrências policiais pela mesma vítima.
Conclusão: O perfil das mulheres em 902 ocorrências policiais não difere daquele descrito na literatura e as 
formas de violência sofridas foram: física, sexual e psicológica.

Abstract
Objective: To know the profile of women who formalized a police report at a specialized women’s police station 
and to identify forms of violence suffered by them.
Methods: A cross-sectional study was conducted with 902 police reports. The data collection instrument was 
based on selected social and demographic variables of the victims and aggressors, and data related to the 
type of violence. Descriptive statistic analysis was performed by using SPSS® version 17.0.
Results: The profile was composed of young white women, with low educational levels, living in the suburbs. 
Over half of the reports contained complaints of physical violence, especially attempts of strangulation. 
Regarding sexual violence, we identified a predominance of rape committed by strangers or intimate partners. 
Psychological violence was reported in the occurrence of noncompliance to court orders as a new form of 
violence against women. The findings emphasized the recurrence of police reports by the same victim.
Conclusion: The profile of women identified among the 902 police reports did not differ from the one described 
in the literature, and the forms of violence suffered were of a physical, sexual and psychological nature.

Descritores
Enfermagem em saúde pública; 

Assistência integral à saúde; Cuidados 
de enfermagem; Violência contra a 

mulher; Violência doméstica

Keywords
Nursing in public health; 

Comprehensive health care;  Nursing 
care; Violence against women; 

Domestic violence

Submetido
9 de Outubro de 2013

Aceito
12 de Dezembro de 2013



548 Acta Paul Enferm. 2013; 26(6):547-53.

Perfil das ocorrências policiais de violência contra a mulher

Introdução

A violência contra a mulher é um fenômeno com-
plexo, multifacetado, que tem sido abordado nos 
últimos anos como uma situação que requer ações 
interdisciplinares. Desse modo, necessita de profun-
das reflexões acerca da sua dinâmica, não somente 
pelo impacto que ocasiona na qualidade de vida da 
vítima, mas também na dos filhos e da sociedade.

A violência praticada contra a mulher é fruto de 
uma construção cultural, política e religiosa, pauta-
da nas diferenças entre os sexos. Tal construção na-
turalizou e legitimou a assimetria de poder, justifi-
cando o domínio do homem sobre a mulher. Como 
consequência, a forma mais comum de violência 
contra a mulher é a praticada por parceiro íntimo, 
o qual ocorre entre pessoas de diferentes raças, reli-
giões, classe econômica e social.

Sabe-se que a violência resulta da interação de 
inúmeros fatores que atuam sobre o comportamen-
to, aumentando ou diminuindo a probabilidade das 
pessoas tornarem-se vítimas ou agressores. Portanto, 
a baixa escolaridade, as desigualdades sociais, o uso 
de drogas, a infraestrutura precária na comunidade 
parecem exacerbar este fenômeno, aumentando o 
risco das mulheres que vivenciam essa situação.

Dados revelam a magnitude desta forma de vio-
lência em nível mundial. Mulheres com idade entre 
15 e 44 anos têm maior risco de estupro e violência 
doméstica do que de sofrerem acidentes, contraírem 
câncer, malária ou, ainda, serem vitimadas na guer-
ra. No Brasil, a cada dois minutos, cinco mulheres são 
agredidas violentamente. Os atos violentos resultam 
na perda de um ano de vida saudável a cada cinco 
anos de vitimização.

Nesse sentido, com o objetivo de coibir e pre-
venir a violência doméstica e familiar, bem como 
punir os agressores, foi criada a lei nº 11.360/2006, 
conhecida por Lei Maria da Penha. Tal lei define 
violência familiar como sendo aquela praticada por 
pessoa com laço consanguíneo ou que se considere 
aparentada, e violência doméstica a praticada no es-
paço de convívio permanente de pessoas, indepen-
dentemente de vínculo familiar.(1) Essa compreen-
são é primordial para dar visibilidade à dinâmica 
da violência contra a mulher e, assim, possibilitar 

o delineamento de estratégias e práticas específicas 
voltadas à promoção do vínculo familiar, à organi-
zação de grupos para problematizar questões de gê-
nero, bem como fortalecer a autonomia feminina e 
ajudar a encontrar alternativas para solução de con-
flitos entre o casal.

Com essa lei houve um importante avanço nas 
questões referentes aos direitos das mulheres, no 
entanto, foi pequena a redução do número de mu-
lheres agredidas entre 2001 e 2010. Há dez anos, 
oito mulheres sofriam agressões a cada dois minu-
tos, hoje cinco sofrem, demonstrando que, embo-
ra o resultado seja positivo, ainda muito precisa ser 
feito para inibir a violência contra a mulher. Nesse 
sentido é possível fazer alguns questionamentos 
tais como, de que maneira a lei está sendo empre-
gada? Os profissionais envolvidos com essa temáti-
ca estão sendo capacitados para atuarem conforme 
a legislação? Como está organizada a rede de apoio 
às vítimas? Qual o papel dos enfermeiros frente 
essa situação?

Alguns autores discorrem sobre a fragilidade do 
sistema, morosidade institucional e dos trâmites 
legais,(2,3) aspectos também reconhecidos pelas víti-
mas. Como forma de desabafo, as mulheres refe-
rem que a lentidão dos processos as deixa inseguras 
diante da situação a que estão expostas.(3,4) Nesse 
sentido, de forma não intencional, o sistema contri-
bui para a revitimização, ocasionando a desistência 
dos processos pela demora de aplicação da lei, pela 
minimização da gravidade dos fatos e pela pouca 
importância dispensada aos casos.

Sabe-se que não existe apenas uma ferra-
menta capaz de impedir a violência ou acelerar 
os processos judiciais, mas sim um conjunto de 
recursos, físicos, pessoais e econômicos aptos a 
inibi-la, a punir e a educar os agressores. Nesse 
sentido, como enfermeiras e enfermeiros com-
prometidos com a promoção à saúde, é ímpar 
a busca pelo aprimoramento das ações e inter-
venções junto às mulheres que sofrem violência.  
Para isso, é preciso entender a dinâmica da vio-
lência contra a mulher, o que requer o conheci-
mento dos aspectos envolvidos.

Os objetivos deste estudo foram conhecer o 
perfil das mulheres que formalizaram ocorrência 
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policial em delegacia especializada e identificar as 
formas de violência sofrida.

Métodos

Trata-se de um estudo transversal desenvolvido na 
Delegacia Especializada de Atendimento às Mu-
lheres no município de Rio Grande, estado do Rio 
Grande do Sul, região sul do Brasil.

Foram incluídas no estudo todas as 902 ocor-
rências policiais registradas desde o início do fun-
cionamento da delegacia, em agosto de 2009 a de-
zembro de 2011, cujas vítimas fossem mulheres, 
com idade igual ou superior a dezoito anos. A co-
leta de dados foi efetuada entre outubro de 2011 
e março de 2012. Foi elaborado um instrumento 
de pesquisa contendo as variáveis de estudo: dados 
socioeconômicos das vítimas, dos agressores e o tipo 
de violência praticada.

Os dados foram armazenados em planilhas do 
tipo Excel® e a análise foi por elementos de estatís-
tica descritiva, sendo utilizado o software estatístico 
SPSS versão 17.0.

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

Resultados

No período de estudo foram registradas 902 ocor-
rências policiais, das quais foram descritos o perfil 
das mulheres que sofreram violência e as formas de 
violência a que foram submetidas.

Observou-se que a faixa etária prevalente si-
tuou-se entre 20 e 29 anos (39,0%) seguida da cor-
respondente a 30 e 39 anos (26,0%). Quanto à cor 
da pele das vítimas, optou-se por categorizá-las em 
brancas e não brancas. Na categoria não brancas, 
incluíram-se as descritas como mulata, morena, sa-
rara, preta, amarela e parda. Foi nítido o predomí-
nio de mulheres brancas entre as agredidas (82,5%) 
retratado na tabela 1.

No que se refere à escolaridade, 63,2% das 
mulheres agredidas cursaram o ensino fundamen-

tal incompleto ou completo, caracterizando o pre-
domínio de baixa escolaridade. Atingiram o nível 
superior 52 mulheres (5,8%), demonstrando que 
a violência ocorre entre pessoas de diferentes graus 
de instrução. Ao analisar-se o local de moradia das 
vítimas, no momento da denúncia, constatou-se a 
prevalência dos bairros periféricos, representando 
86,8% do total. No entanto, individualizando-se a 
análise, comparando cada bairro, percebeu-se que o 
Centro da cidade ocupou o segundo lugar (9,2%), 
sendo superado apenas por um bairro periférico que 
concentrou 10,0% dos casos notificados conforme 
demonstrado na tabela 1.

Tabela 1. Perfil das mulheres que formalizaram ocorrência 
policial

Variáveis
Registros 

n(%)

Faixa etária*  

< 20 anos 44(4,8)

20 a 29 anos 352(39,0)

30 a 39 anos 235(26,0)

40 a 49 anos 167(18,7)

50 a 59 anos 57(6,3)

> 60 anos 46(5,1)

Cor da pele**

Brancas 744(82,5)

Não brancas 157(17,4)

Escolaridade***

Ensino Fundamental 576(63,8)

Ensino Médio 257(28,5) 

Ensino Superior 52(5,8)

Analfabeto 7(0,8)

Local****

Periferia 783(86,8)

Centro 83(9,2)

Rural 23(2,5)

Outras localidades 13(1,4)

Legenda: *n=901; **n=901; ***n=892; ****n=902– algumas informações 
estavam incompletas nas ocorrências
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Na análise efetuada (Tabela 2) sobre os tipos de 
violência praticadas contra as mulheres, houve pre-
domínio da violência física com 431(47,8%) casos. 
Desses, 10(2,3%) corresponderam a tentativa de 
homicídio. Em segundo lugar, encontrou-se a vio-
lência psicológica com 400(44,4%) casos, entre eles 
2,0% corresponderam ao cárcere privado e 20,2% 
ao descumprimento de ordem judicial. No que se 
refere à violência sexual dos 40(4,4%) casos registra-
dos, 27(67,5%) referiam-se ao estupro consumado.  

Quadro 1. Distribuição dos 568 casos de agressões anteriores

Número de 
denúncias

1 2 3 4 5 7 11

Número de vítimas 
(425)

340 57 14 6 6 1 1

Total de denúncias 
(568)

340 114 42 24 30 7 11

% Sobre total de 
vítimas

80 13,4 3,3 1,4 1,4 0,2 0,2

Analisando-se o item correspondente a “agres-
sões anteriores”, contido no instrumento de coleta 
de dados, encontrou-se 568(63%) casos. No entan-
to, observa-se (Quadro 1) que a primeira denúncia 
foi verificada em 340 ocorrências; nas 228 (25,2%) 
restantes, o número de reincidência oscilou entre 
duas e onze denúncias. O quadro 1, ainda, de-
monstra que 80,0% das mulheres vinha sofrendo 
com a violência até tomar coragem para denunciar 
o agressor. Ainda assim, há várias denúncias feitas 
pelas mesmas vítimas.

Discussão

Os limites dos resultados deste estudo estão re-
lacionados com o delineamento transversal que 
não permite o estabelecimento de relações de 
causa e efeito.

Por outro lado, é a primeira análise das ocor-
rências policiais em dois anos de funcionamento de 
uma delegacia especializada e os resultados podem 
direcionar as políticas públicas no município.

A dinâmica da violência contra a mulher tem 
sido pauta de diversos estudos nacionais e inter-
nacionais. Esses discorrem a respeito do perfil da 
vítima e do agressor, do tipo de violência,(5-8) das 
estratégias de enfrentamento,(6,9,10) das consequên-
cias para a vítima(6,8,11,12) bem como da atuação dos 
profissionais de saúde frente a essa temática.(11,12)

No presente estudo, alguns desses tópicos são 
abordados procurando dar visibilidade ao fenôme-
no tanto em nível local quanto nacional e mundial. 
No que se refere ao perfil das vítimas, os resultados 
assemelham-se ao publicado na literatura. A violên-
cia por parceiro íntimo é mais prevalente entre as 
mulheres em idade reprodutiva(12) e produtiva.(13) 
Outros estudos também revelaram que a maioria 
das mulheres vitimadas  encontravam-se entre os 20 
e 40 anos de idade, eram brancas(14) e possuíam bai-
xa escolaridade.(5,6)

De acordo com os motivos citados por vítimas, 
como desencadeadores da violência, encontra-se, 
frequentemente, o ciúme pelo parceiro,(13,14) que 
pode ser decorrente do fato das mulheres serem 
jovens, bonitas e em busca da sua independência 
financeira. Nessa faixa etária também se têm uma 
vida social mais ativa o que as tornam vulneráveis 
a certos atos violentos por parte de desconhecidos.
(15) Quanto às faixas etárias extremas, menores de 
19 anos (4,8%) e maiores de 60 anos (5,1%), con-
sidera-se que o baixo índice de violência encontra-
do, neste estudo, seja por conta da subnotificação 
dos casos. Nessas idades pode ser comum a depen-
dência financeira, fazendo-as silenciar a violência a 
que são submetidas.

Sabe-se que a violência contra a mulher inde-
pende da classe social, raça, religião ou grau de ins-
trução. Entretanto, existem fatores considerados 

Tabela 2. Tipos de violência

Tipos de violência Registros
 n(%)

Violência física 431(47,9)

Violência psicológica 400(44,4)

Violência sexual 40(4,4)

Violência patrimonial 23(2,5)

Violência moral 8(0,9)
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catalisadores deste fenômeno, entre eles o uso de 
álcool, a violência intergeracional, o baixo nível de 
escolaridade e o extrato socioeconômico baixo. O 
ensino fundamental incompleto ou completo pre-
valeceu entre as vítimas deste estudo em 63,8% dos 
casos. Acredita-se que quanto menor a escolaridade, 
menor a qualificação profissional e, portanto, maior 
chance de serem dependentes economicamente do 
conjuge.(8) Desse modo, as dificuldades financeiras 
podem surgir como pivô dos conflitos.(16) Por outro 
lado, supõe-se que mulheres com maior escolari-
dade têm alternativas para fugir dos atos violentos, 
atribuído a melhor remuneração. Além disso, apre-
sentam maior esclarecimento sobre os seus direitos, 
o que as tornam menos tolerantes à violência.

No entanto, mulheres com maior grau de ins-
trução não estão livres da violência. Este estudo re-
velou que 52(5,8%) vítimas possuíam o ensino su-
perior completo ou incompleto, havendo entre elas 
professoras, advogadas, uma assistente social, uma 
enfermeira e uma médica. Pesquisa semelhante na 
região sudeste do Brasil evidenciou índice de 28,3% 
de violência doméstica em mulheres com ensino su-
perior incompleto ou completo.(14) Esses dados fra-
gilizam a crença de que a violência contra a mulher 
só ocorre entre aquelas com menos escolaridade.

Os contextos comunitários, tais como a quali-
dade de relacionamento da vizinhança, a presença 
de escolas e de redes de apoio, são referidos como 
fatores de proteção às famílias.(2) Por outro lado, a 
alta densidade populacional, a falta de infraestru-
tura e o pequeno investimento educacional podem 
aumentar a vulnerabilidade das mulheres que vivem 
em ambientes com essas características. Neste estu-
do, 783 (86,8%) vítimas residiam na periferia. No 
entanto, ao individualizar-se a análise dos bairros, 
evidenciou-se que o centro do município ocupou 
o segundo lugar no ranking dos locais com maior 
concentração de vítimas 83(9,2%), contradizendo 
o apresentado pela literatura.

Portanto, diante desses achados, e da complexi-
dade do fenômeno, corrobora-se a necessidade de 
romper as barreiras culturais e pré-julgamentos de 
que apenas mulheres de baixa escolaridade, que vi-
vem na periferia ou mesmo que possuem profissões 
pouco remuneradas são vitimadas. É preciso expan-

dir a visão acerca do dimensionamento da violência 
contra a mulher de forma a descortinar as influên-
cias de representações que possam inibir uma atua-
ção mais efetiva, tanto da equipe de saúde quanto 
de outros profissionais. Além disso, mesmo a pro-
fissional que tem a atribuição do cuidado, não está 
livre da violência conjugal, como evidenciado, o 
que pode dificultar sua atenção frente a outros casos 
de violência contra a mulher. Destarte, reforça-se, 
novamente, a necessidade de atenção multidiscipli-
nar e interdisciplinar diante do enfrentamento dessa 
forma de violência.(10)

Quanto às formas de violência praticadas con-
tra as mulheres, diferentemente de outros estudos 
em que predominou a violência psicológica, segui-
da da física e sexual,(4,5,13) encontrou-se a violência 
física em quase metade das ocorrências analisadas 
431(47,8%). Desses, dez (2,3%) corresponderam a 
tentativa de homicídio. Há relatos de que os homens 
utilizam-se da força para agredir a mulher por meio 
do espancamento(12) e do estrangulamento.(14,17) Este 
último esteve presente em 47(11,3%) casos anali-
sados. Tal resultado ratifica dados da pesquisa que 
descreve a distribuição e os padrões de estrangula-
mento homicidas entre as mulheres africanas. Nela 
foi detectado o predomínio de crimes ligados ao 
contexto doméstico, sugerindo a perpetração por 
um parceiro íntimo ou conhecido.(17)

Ao analisar as formas de violência psicológica, 
de um total de 44,4% dos casos; 2,0% corresponde-
ram ao cárcere privado e 20,2% ao descumprimen-
to de ordem judicial. A desigualdade entre homens 
e mulheres na sociedade, fruto da cultura patriarcal, 
leva o homem a acreditar que têm direitos, inclu-
sive de infringir a legislação que protege a mulher, 
conforme evidenciado em 81(20, 2%) ocorrências. 
Nesses casos, além de serem vitimadas pelo parcei-
ro, as mulheres sofrem com a ineficácia da lei, que 
não consegue fazer cumprir as medidas protetivas 
de urgência(1) determinadas, originando uma nova 
forma de violência à mulher, o descumprimento de 
ordem judicial.

Em pleno século XXI as mulheres ainda são pri-
vadas do direito de ir e vir, de exercer a sua auto-
nomia, além disso, são obrigadas a manter relação 
sexual forçada para satisfazer o marido ou por medo 
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do parceiro.(5) Em 40 (4,4%) casos foi registrada a 
violência sexual, sendo que 28 (70%) referiam-se ao 
estupro consumado. Entre os acusados, treze eram 
homens desconhecidos, nove parceiros íntimos e o 
restante conhecidos das vítimas. A violência moral 
(0,9%) e patrimonial (2,5%) apresentou baixa por-
centagem, sendo esse um fato que pode estar atre-
lado ao desconhecimento desses atos como crimes 
contra a mulher. No entanto, em uma pesquisa rea-
lizada com mulheres violentadas houve predomínio 
da violência psicológica e moral, entre as cinco for-
mas legais estabelecidas, sendo aquelas caracteriza-
das como ofensa verbal.(14)

Geralmente as mulheres convivem anos com 
a violência dentro do lar.(18) Outro estudo reve-
la que em metade dos casos de violência não há 
denúncia pública, a não ser que ocorra ameaça 
à integridade física, seja pelo uso de armas de 
fogo, seja pelo espancamento ou ameaças de es-
pancamento. De igual forma,  568 (63%) casos 
referiam-se a agressões anteriores, sendo que a 
primeira denúncia foi verificada em 340 ocor-
rências; nas 228 restantes, o número de reinci-
dência oscilou entre duas e onze denúncias. 

Destaca-se o extremo de onze denúncias, efe-
tuadas pela mesma mulher, o que possibilita ques-
tionar a resolutividade da lei. Nos casos de reinci-
dência de notificação contra o agressor houve repe-
tição ou mesmo a associação de diferentes formas 
de violência, o que pode ser um desencadeador de 
medo, fragilizando a iniciativa da vítima para rom-
per esse ciclo. Num cenário conturbado como esse 
é evidente a desestruturação familiar com possíveis 
consequências sobre os filhos inclusive o risco de 
sofrerem violência intrafamiliar(19) e de tornarem-
se futuros agressores.

Relatos expõem a descrença das mulheres na le-
gislação durante a busca pela ruptura da sua condição 
de vítima.(4) A morosidade da lei implica em risco de 
vida, considerando o retardo na punição do agressor 
e estabelecimento das medidas protetivas.  Por outro 
lado, salienta-se o despreparo dos próprios operadores 
da lei que, muitas vezes, culpabilizam as vítimas pela 
lentidão do sistema, pois ao romperem e reatarem com 
o parceiro inúmeras vezes(2) retornam ao serviço para 
denunciá-lo novamente.

A legislação tem contribuído para romper a ca-
deia de violência contra a mulher dentro de muitas 
famílias. Contudo, acredita-se que para ter êxito, 
significativo, no combate a esse tipo de violência, 
convém terminar com a dicotomia existente entre 
o que é legalmente instituído e o que é vivido na 
prática. Para isso, é de extrema importância a ca-
pacitação eficaz de todos os profissionais que lidam 
com essa temática, incluindo a equipe da saúde, 
responsáveis pela prevenção de agravos, promoção 
e educação em saúde.

O estudo corroborou que a violência contra a 
mulher está presente em diferentes contextos so-
ciais. Destaca-se a necessidade de investimento e 
capacitação de todos os profissionais que atuam 
em locais que fazem parte da rede de proteção 
às mulheres. Julga-se importante compreender 
esse fenômeno necessitando, portanto, de prepa-
ro, esforços e conhecimentos adicionais, a fim de 
desencadear reflexões acerca de novas políticas 
públicas eficazes, de práticas efetivas voltadas ao 
empoderamento da mulher, seja em âmbito local 
ou nacional.

Sabe-se que este estudo apresenta dados epi-
demiológicos apenas de um contexto e tempo, 
porém de fundamental importância para que di-
versos profissionais reflitam acerca da gravidade 
deste problema e comecem a agir. Para uma assis-
tência de qualidade, primeiramente é preciso ul-
trapassar as crenças, rotulações e pré-julgamen-
tos que inibem uma atuação profissional efetiva. 
Como enfermeiras, interessadas nas ações de pre-
venção e promoção à saúde, é impar a realização 
de pesquisas como esta que subsidiam diferentes 
áreas do conhecimento na busca pelo enfrenta-
mento da violência contra a mulher.

Conclusão

O perfil das mulheres que formalizaram ocorrên-
cia policial em delegacia especializada foi bran-
cas, jovens, com baixo nível de escolaridade e 
com residência em bairros periféricos. No que 
se refere as formas de violência sofrida a violên-
cia física esteve presente em mais da metade dos 
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casos, com destaque para a tentativa de estrangu-
lamento. Quanto à violência sexual houve pre-
domínio do estupro praticado, na maioria dos 
casos, por desconhecidos e parceiros íntimos. Já 
a psicológica apresentou um dado relevante, o 
descumprimento de ordem judicial, que emerge 
como nova forma de violência contra a mulher. 
Há destaque para a reincidência de ocorrências 
policiais pela mesma vítima.
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Resumo
Objetivo: Construir e validar um manual informativo sobre o banho no leito para pacientes com síndrome 
coronária aguda.
Métodos: O manual informativo foi desenvolvido com base na experiência profissional dos pesquisadores e 
em levantamento bibliográfico. A versão preliminar do manual foi submetida à validação de conteúdo por dez 
enfermeiros, utilizando a Técnica de Delphi. A versão final do manual foi validada com 35 pacientes internados 
na unidade coronariana e que haviam vivenciado ao menos uma vez o banho no leito utilizando escala do 
tipo Likert.
Resultados: O manual informativo foi construído contendo informações sobre o banho no leito e as razões da 
necessidade deste procedimento. Na primeira fase foram necessárias quatro rodadas para o consenso entre 
os enfermeiros. Na segunda fase, foi observada uma média de escore superior a 4, sendo considerado como 
validado.
Conclusão: Foi construído e validado um manual informativo sobre o banho no leito para pacientes com 
síndrome coronária aguda.

Abstract
Objective: To develop and validate an informative booklet on bed bath for coronary patients.
Method: The informative booklet was developed based on the experience of researchers and literature. The 
booklet was subjected to content validation for ten nurses, using the Delphi technique. The final version of the 
booklet has been validated with 35 patients admitted to the coronary care unit and who had experienced at 
least once the bed bath, using Likert scale.
Results: The informative booklet was developed containing information about bed bath and the reasons that 
patients need this procedure. In the first phase were required four rounds to obtain consensus among nurses. 
In the second phase, it was observed that the average of the responses were above 4, thus, the booklet was 
considered as validated.
Conclusion: This study developed and validated an informative booklet on bed bath for coronary patients.
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Introdução

As doenças cardiovasculares são uma das maiores 
causas de morbidade e mortalidade no Brasil e no 
mundo.(1,2) Dados estatísticos da American Heart 
Association mostram que 82.600.000 americanos 
possuem doenças cardiovasculares, sendo as doen-
ças coronárias, responsáveis por 16.300.000 casos.(3) 
No Brasil estima-se que, no ano de 2011, as doen-
ças isquêmicas do coração foram responsáveis por 
231.340 internações, correspondendo a 20% das 
hospitalizações por doenças do aparelho circulató-
rio e 2% de todas as internações.(2)

A coronariopatia por ser uma doença que causa, 
na maioria das vezes, uma internação inesperada, 
pode desencadear uma situação de ameaça, causan-
do alterações fisiológicas e psíquicas. Muitas vezes, 
estas alterações são mais intensas, dependendo do 
procedimento a que o paciente está sendo subme-
tido. Um desses procedimentos é o banho no leito. 
Em estudo anterior, observou-se que a ansiedade 
gerada pelo banho no leito foi maior que a gerada 
no banho de aspersão, principalmente antes des-
te procedimento.(4) A ansiedade quando associada 
a síndrome coronária aguda pode aumentar a fre-
quência cardíaca, o trabalho cardíaco e o consumo 
de oxigênio, piorando a evolução da doença.

Neste contexto, o enfermeiro tem um impor-
tante papel na orientação sobre o banho no leito. 
A orientação de enfermagem permite minimizar 
diversos sentimentos negativos apresentados pe-
los pacientes frente a novas experiências, tornan-
do-os mais tranquilos e melhorando sua qualida-
de de vida.(5,6)

A utilização de manuais informativos é uma das 
estratégias que pode ser utilizada pelos enfermeiros 
para a orientação. Estes manuais facilitam o trabalho 
da equipe multidisciplinar na orientação de pacientes 
e familiares no processo de tratamento, recuperação e 
autocuidado.(7) Entretanto, devem ter uma linguagem 
clara e objetiva para os indivíduos que o utilizarão e 
desta forma, deve-se validar seu conteúdo.

Frente a este contexto, o objetivo do presente es-
tudo foi construir e validar um manual informativo 
sobre o banho no leito para pacientes com síndrome 
coronária aguda.

Métodos

Trata-se de um estudo sobre a elaboração e valida-
ção de um manual informativo seguindo os passos 
descritos por Echer.(7) que foi realizado no período 
de outubro de 2010 a dezembro de 2012.

A elaboração do manual informativo foi reali-
zada com base na experiência profissional dos pes-
quisadores e em revisão bibliográfica sobre o assun-
to. A validação do manual foi realizada em duas 
fases: a primeira constituiu na validação por enfer-
meiros e a segunda por pacientes.

A versão preliminar do manual foi submetida à 
validação de conteúdo por dez enfermeiros, sendo 
cinco professores da área de fundamentos da assis-
tência de enfermagem, com pelo menos dois anos 
de atuação na área e cinco enfermeiros, que deve-
riam ter no mínimo dois anos de atuação profissio-
nal em Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica. 
Foi solicitado que lessem o manual e sugerissem 
modificações quanto ao conteúdo, clareza e lingua-
gem de cada um dos itens sobre o banho no leito. 
Foi utilizada uma escala tipo Likert de três pontos, 
sendo um totalmente inadequado, dois parcialmen-
te adequado e três totalmente adequado. Caso o 
enfermeiro considerasse o manual como sendo par-
cialmente adequado ou totalmente inadequado, o 
mesmo indicaria as modificações pertinentes. Além 
do conteúdo do manual, o tipo de papel, o tamanho 
da letra e das ilustrações e a nitidez das ilustrações 
também foram avaliados e para serem considerados 
como adequados, deveriam ter concordância de 
100% dos enfermeiros.

Para validação do manual informativo, nesta 
fase, foi utilizada a Técnica de Delphi. A Técnica de 
Delphi é o método de obtenção de opiniões e crité-
rios de um conjunto de especialistas, sobre um tó-
pico, utilizando-se sucessivas aplicações de questio-
nários, sendo que em cada fase utilizam-se informa-
ções das fases anteriores, em busca de um consenso 
de 100% entre os especialistas. Foram seguidos os 
três princípios básicos desta técnica: anonimato dos 
respondentes, feedback de respostas do grupo para 
reavaliação nas rodadas subsequentes e aprimora-
mento do instrumento até obter um consenso de 
todos os especialistas,(8,9) ou seja, todos os itens do 
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material informativo deveriam alcançar uma média 
de escore de 3 (totalmente adequado) tanto para o 
conteúdo, quanto para a clareza e linguagem. Vale 
ressaltar que a Técnica Delphi permite que o nú-
mero de especialistas seja determinado diretamente 
pelo fenômeno que pretende estudar, podendo va-
riar de 7 a 12 especialistas.(10)

Uma vez obtido o consenso entre os enfer-
meiros, a versão final do manual, foi avaliada, 
na segunda fase de validação, por 35pacientes. 
O tamanho amostral foi obtido por análise es-
tatística, considerando um nível de significância 
de 5% e poder de 95%. Estes pacientes foram 
escolhidos de forma aleatória, de acordo com os 
seguintes critérios de inclusão: pacientes interna-
dos nas Unidades Coronárias, que vivenciaram, 
ao menos uma vez, o banho no leito e que assi-
naram o termo de consentimento livre e escla-
recido. Os critérios de exclusão foram pacientes 
que não sabiam ler ou com alterações do nível de 
consciência ou déficit visual.

Nesta segunda fase, foi utilizada uma escala do 
tipo Likert de cinco pontos, elaborada pelos pesqui-
sadores, para que os pacientes avaliassem a com-
preensão do manual como um todo e para cada um 
de seus itens. O valor mínimo foi de 1 (não entendi 
nada) e o valor máximo foi de 5 (entendi perfeita-
mente e não tenho dúvidas).

Após o consenso entre os pesquisadores e o 
estatístico, o instrumento para ser considerado 
como compreensível para os pacientes, deveria 
alcançar uma média de escore igual ou superior 
a 4, ou seja, entendi quase tudo.  Para verificar 
a concordância de respostas entre os pacientes 
foi utilizado o Teste de Wilcoxon, que permite 
avaliar a confiabilidade interavaliadores e foram 
considerados estatisticamente significantes va-
lores de p<0,05. Além da utilização da média 
do escore foi avaliado o percentual de respostas 
com escore 5 (entendi perfeitamente e não tenho 
dúvida), sendo que para ser considerado como 
compreensível deveria alcançar uma concordân-
cia maior ou igual à 80%.

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

Resultados

O manual informativo elaborado foi do tipo per-
gunta e resposta, contendo seis perguntas com suas 
respectivas respostas. A primeira questão refere-se 
sobre o que é o banho no leito, que é a higiene cor-
poral realizada na cama, para os pacientes que pre-
cisam de repouso absoluto.

A segunda refere-se sobre o motivo pelo qual 
o paciente coronariopata deve receber este tipo de 
banho. Neste item do manual é relatado ao pa-
ciente que o banho no leito é mais vantajoso, pois 
diminui o esforço físico. E que todos os esforços 
físicos que podem ser evitados, como o banho no 
chuveiro, são fundamentais, pois as artérias coro-
nárias estão obstruídas e desta forma, o sangue não 
consegue levar oxigênio suficiente, para que ele 
funcione adequadamente.

No terceiro item do manual é descrito o profis-
sional que será responsável pela execução deste pro-
cedimento. Ressalta-se que será realizado por uma 
pessoa da equipe de enfermagem treinada e com 
prática para a realização deste procedimento e que 
durante todo o banho serão utilizadas luvas.

O próximo item (quarto) descreve como o ba-
nho no leito é realizado, contendo informações e 
ilustrações que o banho será realizado na cama, 
com o paciente deitado, mantendo as portas e jane-
las fechadas e que durante todo o procedimento o 
paciente permanecerá monitorizado e utilizando os 
medicamentos endovenosos. Descreve-se também, 
os materiais que serão utilizados para a execução 
deste procedimento e que a temperatura da água es-
tará de acordo com a preferência do paciente. Poste-
riormente, são descritos os passos para o banho no 
leito, sendo que primeiramente seria lavado o rosto 
e o cabelo e em seguida o corpo e que conforme as 
partes do corpo fossem lavadas, imediatamente se-
riam enxaguadas, enxugadas e cobertas por lençóis 
limpos. Reforçou-se que as partes íntimas poderiam 
ser lavadas pelos pacientes, caso se sentissem mais 
confortáveis e caso fosse possível e que as grades 
permaneceriam erguidas durante todo tempo.

No quinto item é descrito quanto tempo este 
procedimento demora a ser executado, ou seja, en-
tre 15 a 40 minutos e, no sexto, quantas vezes por 
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dia o paciente necessita deste procedimento, sendo 
descrito que o paciente se submeterá ao banho no 
leito uma vez por dia, conforme a preferência ou 
necessidade do paciente.

Após a criação, o manual foi avaliado por dez en-
fermeiros. A idade dos enfermeiros variou entre 30 
a 55 anos, com média de 41,2+8,3 anos. A maioria 
dos enfermeiros era do sexo feminino (n=9; 90,0%). 
Em relação à formação, seis enfermeiros haviam fei-
to mestrado, cinco doutorado e todos tinham, ao 
menos, uma especialização, sendo que cinco tinham 
mais do que uma. Os enfermeiros eram especialistas 
em cardiologia (n=4; 40%), médica-cirúrgica (n=3; 
30%), saúde mental (n=3; 30%), terapia intensiva 
(n=2; 20%), nefrologia (n=1; 10%), cuidados palia-
tivos (n=1; 10%), docência em enfermagem (n=1; 
10%) e oncologia (n=1; 10%). Quanto ao tempo 
de atuação, os enfermeiros estavam formados entre 
5 e 33 anos, com média de 17,1+ 9,8 anos.

Em relação ao manual informativo, 90,0% 
(n=9) dos enfermeiros consideraram o tamanho da 
letra adequado, apenas um sugeriu o aumento da 
letra; 100,0% (n=10) consideraram o tipo de papel 
adequado; 90,0% (n=9) consideraram o tamanho 
das ilustrações adequado, sendo que um sugeriu au-
mentar o tamanho; e, 70,0% (n=7) consideraram a 
nitidez das ilustrações adequadas.

Após esta avaliação, foi aumentado o tamanho 
da letra e das ilustrações, bem como a nitidez das 
ilustrações e após a segunda avaliação, todos os en-
fermeiros (n=10; 100,0%) consideraram adequadas 
as ilustrações e o tamanho da letra.

Quanto à validação do conteúdo do manual in-
formativo, utilizando-se a Técnica Delphi, houve a 
necessidade de quatro rodadas para se obter 100% 
de consenso entre os especialistas.

Na primeira rodada, foram sugeridas altera-
ções em 12 frases do manual informativo. As frases 
foram reformuladas, respeitando as opiniões dos 
enfermeiros. A única sugestão que não foi acatada 
nesta primeira rodada foi: “As artérias que são res-
ponsáveis por levarem oxigênio (ar) para o coração 
do senhor(a) estão entupidas, levando a dor no peito 
durante os esforços. Para evitar que esta dor aconteça, 
o senhor(a) deve evitar o esforço físico como o banho 
no chuveiro, porque durante este esforço o coração ne-

cessitará de uma quantidade maior de oxigênio”. Os 
pesquisadores consideraram que esta frase além de 
ser potencialmente geradora de ansiedade, não cor-
responde à experiência clínica, visto que nem todos 
os pacientes com síndrome coronária aguda apre-
sentam a dor como sintoma da doença.

Após a reformulação, as 12 frases foram re-sub-
metidas para análise dos enfermeiros, e na segunda 
rodada foram sugeridas alterações em dez frases. A 
única frase que não foi alterada nesta segunda roda-
da foi: “O banho no leito será realizado por uma ou 
duas pessoas da equipe de enfermagem, que utilizarão 
luvas durante todo o procedimento”. Considerou-se 
que a realização do banho no leito por dois profis-
sionais da enfermagem poderia aumentar a ansie-
dade dos pacientes e consequentemente aumentar 
o consumo de oxigênio dos pacientes, piorando a 
evolução da sua doença.

Desta forma, as nove frases foram reformula-
das e re-submetidas para análise dos enfermeiros 
na terceira rodada, em que foram sugeridas alte-
rações em sete frases. Estas frases foram reformu-
ladas e re-submetidas para análise dos enfermei-
ros na quarta rodada, e apenas um (1) enfermeiro 
sugeriu alterações, quanto à linguagem, em duas 
frases. Entretanto, as sugestões eram referentes à 
língua portuguesa e não ao conteúdo da frase e, 
por esta razão não houve a necessidade da execu-
ção da quinta rodada e o manual foi considerado 
como validado pelos enfermeiros.

Após a validação pelos enfermeiros, o manual 
foi submetido à validação por 35 pacientes. A idade 
destes pacientes variou entre 42 e 70 anos, com mé-
dia de 58,5+8,2 anos.

Em relação ao sexo dos pacientes, 85,7% (n=30) 
eram do sexo masculino.  Observou-se que  a   maio-
ria   (n=33; 94,3%)   tiveram internações prévias, 
sendo 54,3% destas internações devido ao infarto 
agudo do miocárdio.

Quanto à validação do manual informativo, 
observa-se na tabela 1, que em todos os itens ava-
liados, o percentual de concordância foi maior 
que 90,0%, ou seja, mais de 90,0% dos entrevis-
tados responderam “entendi perfeitamente e não 
tenho dúvidas” e o intervalo de confiança variou 
de 76,9% a 100,0%. 
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Ao avaliar a média das respostas de cada um dos 
itens, observa-se na tabela 2, que foram maiores que 
quatro e que houve uma concordância estatistica-
mente significante entre os pacientes. Desta forma, 
considerou-se o manual como validado.

Tabela 1. Percentual de respostas com valor cinco e o intervalo 
de confiança  

n(%)

IC 95%

Limite
inferior

%

Limite 
superior

%

Manual como um todo 34(97,1) 85,1 99,9

O que é o banho no leito? 34(97,1) 85,1 99,9

Porque devo receber o banho no 
leito?

32(91,4) 76,9 98,2

Quem irá me dar o banho? 35(100,0) 90,0 100,0

Como é feito o banho? 35(100,0) 90,0 100,0

Quanto tempo o banho demora? 35(100,0) 90,0 100,0

Quantas vezes é realizado o banho? 34(97,1) 85,1 99,9

Legenda: n=35

Tabela 2. Itens do manual informativo

Média Mediana
Desvio 
padrão

Mínimo Máximo p-value

Manual como 
um todo

4,97 5,00 0,17 4,00 5,00 <0,0001

O que é o 
banho no 
leito?

4,97 5,00 0,17 4,00 5,00 <0,0001

Porque devo 
receber o 
banho no leito?

4,89 5,00 0,40 3,00 5,00 <0,0001

Quem irá me 
dar o banho?

5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 <0,0001

Como é feito o 
banho?

5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 <0,0001

Quanto tempo 
o banho 
demora?

5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 <0,0001

Quantas vezes 
é realizado o 
banho?

4,97 5,00 0,17 4,00 5,00 <0,0001

 Legenda: n=35

Discussão

O banho é uma das atividades mais realizadas no 
cotidiano da população em geral, sendo um dos mo-
mentos mais íntimos e privativos, em que o indiví-

duo tem o contato com seu próprio corpo.  O pa-
ciente hospitalizado e que necessita do banho no lei-
to, passa de um indivíduo ativo para um indivíduo 
passivo, tornando-se dependente da equipe de enfer-
magem para execução deste procedimento. E muitas 
vezes, esta dependência pode inibir e/ou dificlutar 
a possibilidade do paciente de questionar sobre os 
procedimentos e/ou tratamento,(11) o que pode gerar 
diversos sentimentos como medo e ansiedade.

O ser humano necessita sentir-se seguro do 
procedimento que será executado, pois se existirem 
dúvidas, estas poderão ser causadoras de sentimen-
tos desagradáveis, como ansiedade e angústia.(12) E 
desta forma, a orientação de enfermagem torna-se 
fundamental.

A orientação de enfermagem pode ser realizada 
de forma individualizada e/ou por meio de ma-
nuais informativos. Os manuais informativos têm 
como finalidade auxiliar os pacientes e familiares, 
durante o tratamento e o autocuidado e uniformi-
zar as orientações a serem realizadas pela equipe 
de saúde, para que os pacientes possam entender o 
processo de saúde-doença e auxiliar na tomada de 
decisão.(7,13,14)

A elaboração do material educativo deve estar 
relacionada com as expectativas e prioridades dos 
pacientes frente a determinado assunto e quando 
bem elaborado e de fácil compreensão, melhora o 
conhecimento e a satisfação do paciente.(14-16)

Outro ponto a se destacar é que os manuais de-
vem conter figuras, com o intuito de facilitar a com-
preensão dos indivíduos que utilizam o manual.(17) 
Além do que, a sequência do conteúdo, a organi-
zação das ideias, o espaçamento, o tipo de papel e 
de letra devem ser escolhidos adequadamente, para 
facilitar a sua leitura.(15)

Os indivíduos que utilizam este manual devem 
compreender o que está escrito em seus conteúdos 
e, desta forma, a linguagem deve ser clara e objetiva.
(7) Frente a isso, torna-se importante a validação des-
tes manuais, por especialistas e pelos indivíduos que 
utilizarão o manual.(7,16) Entretanto, poucos são os 
estudos que avaliam os passos para sua construção, 
bem como o impacto dessas informações.(7,14,18)

Existem várias formas de validar os manuais e/
ou instrumentos, sendo a técnica de Delphi uma 
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delas. A Técnica de Delphi vem sendo amplamente 
utilizada nas pesquisas de validação, com o intuito 
de garantir que o conteúdo esteja adequado para de-
terminada população. Em uma revisão de literatura, 
cujo objetivo foi identificar e caracterizar os artigos 
que utilizaram a Técnica Delphi e que foram pu-
blicados em periódicos brasileiros de enfermagem, 
mostrou que esta técnica pode contribuir para o 
avanço científico em todas as especialidades e cam-
pos de atuação da enfermagem.(9)

Os resultados de algumas pesquisas que utiliza-
ram esta técnica mostraram que foram necessárias 
de 2 a 4 rodadas para validação do conteúdo, o 
que corrobora os achados do presente estudo.(19-

23) Ressalta-se que a possibilidade de três ou mais 
rodadas podem ser necessárias para que se possa 
esgotar o tema.(20)

O uso de materiais educativos permite uma 
maior interação com o profissional de saúde, o pa-
ciente e a famíliae a construção destes materiais vem 
sendo uma prática crescente na enfermagem.(24)

Frente aos resultados encontrados deve-se consi-
derar a seguinte limitação. Estudo mostra que ante-
riormente à sua construção, devem-se investigar as 
necessidades de informação sobre determinado pro-
cedimento, pois estas retratam as necessidades dos 
pacientes,(25) etapa que não foi realizada no presente 
estudo. Além do que, deve-se considerar que o estu-
do foi realizado em um único centro cardiológico e 
em uma população brasileira específica e desta for-
ma, deve ser validado para outras populações.

Conclusão

O manual informativo foi construído e conside-
rado válido pelos enfermeiros e pacientes. Acre-
dita-se que este manual possa ser utilizado por 
diversas populações, entretanto torna-se necessá-
ria a realização de estudos que validem o manual 
para outras populações.
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Resumo
Objetivo: Analisar o ambiente de trabalho em Unidades de Terapia Intensiva em hospitais privados e públicos.
Métodos: Estudo transversal realizado em quatro unidades de terapia intensiva do qual participaram 66 
enfermeiros. Utilizou-se dois instrumentos de pesquisa, um para caracterização socioeconômica e as 
subescalas do Nursing Work Index Revised versão brasileira validadas (B-NWI-R).
Resultados: Os enfermeiros consideraram que as unidades de terapia intensivapossuem ambientes de 
trabalho favoráveis ao exercício da prática profissional em enfermagem (média geral= 1,95 e dp=0,40).Ao 
comparar as UTI dos hospitais privados e públicos observa-se que o escore geral do B-NWI-R alcançou os 
valores de 1,91 (dp=0,39) e 1,99 (dp=0,42) respectivamente com p=0,459.
Conclusão: As quatro UTI analisadas apresentaram ambientes favoráveis à prática profissional em 
enfermagem. O fato de pertencer a hospitais privados e públicos não foi significativo na análise.

Abstract
Objective: To analyze the work environment in intensive care units from public and private hospitals.
Methods: This was a cross-sectional study conducted with 66 nurses in four intensive care units. Two 
questionnaires were used for data collection, one for the socioeconomic profile and the other composed by 
the subscales of the validated Brazilian version of the Nursing Work Index-Revised (B-NWI-R).
Results: The nurses reported a favorable work environment for the exercise of professional nursing practices 
in the intensive care units (overall mean = 1.95 and SD = 0.40). By comparing private and public hospitals it 
was observed that the overall score of the B-NWI-R reached values of 1.91 (SD = 0.39) and 1.99 (SD = 0.42), 
respectively, with a p-value of 0.459.
Conclusion: The four intensive care units analyzed in this study presented favorable work environments for 
nursing practices. The fact of belonging to private or public hospitals was not significant in the analysis.

Descritores
Ambiente de trabalho; Pesquisa 

em administração de enfermagem; 
Ambiente de instituições de saúde; 

Unidades de terapia intensiva; Hospitais 
públicos; Hospitais privados

Keywords
Working environment; Research 

nursing administration; Health facility 
environment; Intensive care units; 
Hospitals, public; Hospital, private

Submetido
16 de Outubro de 2013

Aceito
12 de Novembro de 2013



562 Acta Paul Enferm. 2013; 26(6):561-8.

O ambiente de trabalho em unidades de terapia intensiva privadas e públicas

Introdução

As instituições de saúde atualmente vivem um du-
plo desafio. Necessitam proporcionar condições 
para atrair e reterclientes externos, ou seja, médicos 
e pacientes e também clientes internos que consti-
tuem a força motriz e sustentável da organização.

Para isto, avaliar a qualidade do ambiente de tra-
balho torna-se um indicador necessário para funda-
mentar a prática gerencial do enfermeiro. Como líder 
da equipe, este profissional, precisa conhecer como 
estão os pilares que sustentam uma prática adequada 
para garantir a qualidade do serviço oferecido.

As unidades de terapia intensiva - UTIs não se 
distanciam desta realidade. Fazem parte do complexo 
hospitalar e constituem setores específicos que aten-
dem doentes em estado grave de saúde e exigem da 
equipe interdisciplinar muitas competências que, para 
serem exercidas, necessitam de condições adequadas. 

Neste contexto, analisar o Modelo de Prática 
Profissional em Enfermagem(1) fundamentará o tra-
balho do líder proporcionando subsídios para cons-
trução de um planejamento estratégico para sua 
unidade de negócio.

Este modelo é definido como um sistema for-
mado por estrutura, processos e valores que apóiam 
o enfermeiro no controle sobre o cuidado prestado 
ao paciente e sobre o ambiente no qual esse cuida-
do é oferecido e possui cinco subsistemas: valores 
profissionais, relações profissionais, gestão, remune-
ração e recompensa e sistema de prestação de cuida-
dos ao paciente.(1)

A presença dessas características, no ambiente 
de trabalho do enfermeiro, contribui com melho-
res resultados para os profissionais como menor 
nível de burnout e maior nível de satisfação com 
o trabalho; para os pacientes em menores taxas de 
mortalidade e maior nível de satisfação com os cui-
dados recebidos e para as instituições pode resultar 
em menor taxa de absenteísmo e rotatividade.(2,3) 

Caracteriza-se assim os Hospitais Magnets, ou seja, 
instituições capazes de atrair e reter profissionais e 
pacientes.

Tendo em vista a especificidade da Unidade 
de Terapia Intensiva torna-se importante identifi-
car as características que compõem o ambiente de 

trabalho para preencher lacunas e aprimorar e/ou 
valorizar o que já está sedimentado. Desta forma, 
planos de ação podem ser traçados e implemen-
tados buscando a melhoria contínua. E, também, 
comparar se há diferença em pertencer a hospi-
tais públicos e privados possibilitará entender se o 
contextomacro gerencial influencia no processo de 
trabalho dos enfermeiros.

Assim questiona-se: como é o ambiente de 
trabalho nas unidades de terapia intensiva? Existe 
diferença entre pertencer a hospitais particulares e 
públicos? As respostas destas indagações permiti-
rão mapear as UTIs, fornecer informações geren-
ciais para os líderes e contribuir com os estudos 
nesta área.

Os objetivos deste estudo foram: analisar o am-
biente de trabalho das unidades de terapia intensiva 
e verificar se há diferença entre os ambientes de hos-
pitais privados e públicos.

Métodos

Estudo transversal realizado em quatro unidades de 
terapia intensiva da cidade de São Paulo, região su-
deste do Brasil. As unidades pertencem a hospitais 
de nível terciário, são gerais com atendimento de 
pacientes adultos com afecções clínicas e cirúrgicas. 
Possuem respectivamente 42, 26, 32 e 30 leitos. 
Duas unidades são de instituições privadas e duas 
são públicas.

A amostra foi constituída por enfermeiros des-
tas unidadesque estivessem presentes na época da 
coleta dos dados e com, no mínimo, seis meses de 
atuação profissional nas unidades em estudo.

Foi elaborado um questionário com base nas va-
riáveis socioeconômicas e de trabalho (idade, sexo, 
formação, tempo de formação, tempo de trabalho 
na instituição e UTI). Foram utilizadas as subesca-
las do Nursing Work Index Revised versão para a lín-
gua portuguesa validada (B-NWI-R).(4)

O B-NWI-R deriva do Nursing Work Index 
(NWI) que foi elaborado em 1989 para mensurar 
satisfação profissional em enfermagem e a percepção 
da qualidade do cuidado. No entanto é composto 
por 65 itens. Por isto, com o objetivo de resumí-lo 
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e também de mensurar a presença de determinadas 
características do ambiente de trabalho que favore-
cem aprática profissional do enfermeiro, desenvol-
veu-se o Nursing Work Index Revised (NWI-R).(5)

O NWI-R possui 57 itens sendo que 15 foram 
distribuídos, de forma conceitual, em três subesca-
las: autonomia, controle sobre o ambiente e relações 
entre médicos e enfermeiros. Dentre esses 15 itens, 
dez foram agrupados para derivar a quarta subesca-
la: suporte organizacional.(5)

Conceitualmente as definições das subescalassão:(5)

- autonomia (cinco itens) e controle (sete itens) 
representam a liberdade que o enfermeiro possui na 
resolução de problemas que afetam a qualidade da 
assistência de enfermagem;

- relações entre médicos e enfermeiros (três 
itens) envolve o respeito profissional para a cons-
trução de uma comunicação efetiva no alcance de 
um objetivo comum no que se refere ao cuidado 
ao paciente;

- suporte organizacional (dez itens derivados 
das três subescalas anteriormente citadas) está rela-
cionada às situações em que a organização fornece 
suporte para que os enfermeiros desenvolvam a sua 
prática profissional.

A escala de medida utilizada é a do tipo Likert 
que varia entre um e quatro pontos e quanto menor 
a pontuação, maior a presença de atributos favorá-
veis à prática profissional do enfermeiro. Os escores, 
para as subescalas, são obtidos pela média dos esco-
res das respostas dos sujeitos, podendo variar entre 
um e quatro pontos.(5)

O NWI-R foi traduzido e adaptado para a cul-
tura brasileira e as subescalas descritas foram valida-
das (B-NWI-R).(4,6)

Os 121 enfermeiros que aceitaram participar re-
ceberam os instrumentos de pesquisa. A taxa de retor-
no foi de 54,5%, ou seja, 66 constituíram a amostra.

Os dados de caracterização foram analisados por 
estatística descritiva. O Alpha de Cronbach para ve-
rificar a consistência interna dos itens do B-NWI
-R. O teste t de Student com p<0,05 foi utilizado 
para mostrar se há diferença entre o ambiente de 
trabalho das UTIs dos hospitais públicos e privados.

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

Resultados

Dos 66 enfermeiros entrevistados, 48 (72,7%) eram 
mulheres e trabalhavam nos seguintes turnos: ma-
nhã 22,7%, manhã e tarde 7,6%, tarde 16,7% e 
noite 53%.

As variáveis contínuas: idade, tempo de forma-
ção, trabalho na instituição e UTI estão descritas 
na tabela 1.

Nota-se predomínio de enfermeiros jovens, com 
pouco tempo de formação e similaridade entre o pe-
ríodo de trabalho na instituição e UTI. A característi-
ca do ambiente intensivo proporciona que os colabo-
radores permaneçam nestes setores desde a admissão 
por talvez existir domínios do B-NWI-R favoráveis.

Tabela 1. Descritivas das variáveis contínuas

Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão

IC para média 95%
Mediana

1º 
quartil

3º
quartil

Inferior Superior

Idade 23 53 32,9 7,1 31,2 34,7 32 28 37

Tempo de formado 0,9 26 7,9 6,1 6,4 9,4 5,8 2,8 10,8

Tempo de trabalho na 
instituição

0,5 19 6 4,2 4,9 7 5 2,3 8,6

Tempo de trabalho 
na UTI

0,3 19 5,2 4,1 4,1 6,2 4,5 1,8 7,7
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Do total da amostra, 60 (90,9%) possuem 
alguma especialização. A maioria em UTI 
(28,46%). Sendo que desses dez possuem alguma 
outra especialização.

A consistência interna pelo Alpha de Cronbach 
para os domínios do B-NWI-R neste estudo atin-
giu os seguintes valores: B-NWI-R geral=0,819; 
B-NWI-R autononia=0,645; B-NWI-R controle 
sobre o ambiente= 0,732; B-NWI-R respeito entre 
médicos e enfermeiros= 0,702; B-NWI-R suporte 
organizacional=0,748.

Tabela 2. Estatísticas descritivas do escore B-NWI-R por UTI

Escore Hospital n Mínimo Máximo Média
Desvio 
padrão

IC para média 95%

Inferior Superior

B-NWI-R Todos 66 1,00 3,00 1,95 0,40 1,85 2,05

UTI A 34 1,20 3,00 1,88 0,39 1,74 2,02

UTI D 13 1,00 2,73 2,10 0,45 1,83 2,37

UTI B 3 2,13 2,47 2,29 0,17 1,87 2,71

UTI C 16 1,33 2,67 1,90 0,38 1,69 2,10

B-NWI –R Autonomia Todos 66 1,00 3,40 1,92 0,49 1,79 2,04

UTI A 34 1,00 3,40 1,90 0,49 1,73 2,07

UTI D 13 1,00 3,20 1,89 0,58 1,54 2,24

UTI B 3 2,20 2,40 2,33 0,12 2,05 2,62

UTI C 16 1,00 3,00 1,89 0,46 1,64 2,13

B-NWI –R
Controle sobre o 
ambiente

Todos 66 1,00 3,57 2,01 0,51 1,88 2,13

UTI A 34 1,14 2,86 1,88 0,43 1,73 2,03

UTI D 13 1,00 3,57 2,30 0,61 1,93 2,67

UTI B 3 2,00 2,71 2,33 0,36 1,44 3,23

UTI C 16 1,14 2,86 1,98 0,51 1,71 2,25

B-NWI-R
Respeito com médicos 
e enfermeiros

Todos 66 1,00 3,00 1,85 0,47  1,74 1,97

UTI A 34 1,00 2,67 1,84 0,45 1,69 2,00

UTI D 13 1,00 3,00 2,00 0,56 1,66 2,34

UTI B 3 2,00 2,33 2,11 0,19 1,63 2,59

UTI C 16 1,00 2,67 1,71 0,44 1,48 1,94

B-NWI-R 
Suporte organizacional

Todos 66 1,00 3,10 1,96 0,43 1,86 2,07

UTI A 34 1,20 3,10 1,93 0,42 1,79 2,08

UTI D 13 1,00 2,70 2,12 0,47 1,83 2,40

UTI B 3 2,00 2,30 2,17 0,15 1,79 2,55

UTI C 16 1,20 2,60 1,87 0,43 1,64 2,10

De forma geral, as subescalas do B-NWI-R 
apresentaram resultados satisfatórios quanto à con-
sistência interna das respostas dos enfermeiros.(7)

As estatísticas descritas do B-NWI-R por UTI 
são apresentadas na tabela 2.

De uma forma geral, as UTI analisadas possuem 
ambientes de trabalho favoráveis ao exercício da 
prática profissional em enfermagem. A UTI B apre-
senta os maiores valores em todos os domínios do 
B-NWI-R classificando-se como o local de pior ava-
liação. A UTI C destaca-se na autonomia, respeito 
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Tabela 3. Estatísticas descritivas B-NWI-R

Escore Hospital n Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão

IC para média 95%  p-value

Inferior Superior

B-NWI-R Todos 66 1 3 1,95 0,4 1,85 2,05 0,459

Privado 37 1,2 3 1,91 0,39 1,78 2,05

Público 29 1 2,73 1,99 0,42 1,83 2,15

B-NWI -R Autonomia Todos 66 1 3,4 1,92 0,49 1,79 2,04 0,712

Privado 37 1 3,4 1,94 0,49 1,77 2,1

Público 29 1 3,2 1,89 0,51 1,7 2,08

B-NWI -R Controle sobre o 
ambiente

Todos 66 1 3,57 2,01 0,51 1,88 2,13 0,105

Privado 37 1,14 2,86 1,92 0,44 1,77 2,07

Público 29 1 3,57 2,12 0,57 1,91 2,34

B-NWI -R Respeito com 
médicos e enfermeiros

Todos 66 1 3 1,85 0,47 1,74 1,97 0,862

Privado 37 1 2,67 1,87 0,44 1,72 2,01

Público 29 1 3 1,84 0,51 1,65 2,03

B-NWI - R Suporte 
organizacional

Todos 66 1 3,1 1,96 0,43 1,86 2,07 0,794

Privado 37 1,2 3,1 1,95 0,41 1,81 2,09

Público 29 1 2,7 1,98 0,46 1,81 2,15

entre médicos e enfermeiros e suporte organizacio-
nal. Já a UTI A no controle sobre o ambiente. No 
entanto, os valores são muito próximos denotando 
uma homogeneidade entre estas unidades.

Elucida-se que os domínios do B-NWI-R pon-
tuados em ordem crescente são: respeito entre mé-
dicos e enfermeiros, autonomia, suporte organiza-
cional e controle sobre o ambiente. Isto corrobora 
o dia a dia do enfermeiro intensivista, pois a intera-
ção interdisciplinar se faz presente para as tomadas 
de decisões assertivas no cuidado ao paciente. Por 
sua vez, a autonomia é solidificada. Mas, o suporte 
organizacional e o controle sobre o ambiente nem 
sempre são exercidos de forma adequada.

Considerando que o número de enfermeiros par-
ticipantes entre as UTI é heterogêneo e na perspec-
tiva de verificar se há diferença entre os valores do 
B-NWI-R das UTI de hospitais públicos (UTI A e 
B) e privados (UTI C e D), aglutinou-se estas unida-
des para comparação conforme descrito na tabela 3.

O efeito do tipo de Hospital na média dos escores 
B-NWI-R não está evidente. A maior diferença entre 
as médias se dá no domínio Controle sobre o ambien-
te (p-value=0,105), porém, mesmo nesse caso, não se 
tem informação suficiente para afirmar que hospitais 
públicos possuem o escore, em média, superior.

Discussão

Os limites dos resultados desde estudo estão rela-
cionados ao uso da parte validade para língua por-
tuguês do NWI-R, enquanto que em outros países 
este instrumento é utilizado na íntegra e o Practice 
Environment Scale. Estes instrumentos não estão va-
lidados para a realidade brasileira. Este fato dificul-
tou a comparação dos resultados.

A caracterização da amostra não difere de ou-
tras pesquisas realizadas.(4,8-10) Com relação ao sexo, 
a predominância é feminina e os enfermeiros são 
jovens. Destaca-se apenas uma discrepância num 
dos estudos no qual se observa uma média de idade 
de 39,6 anos e tempo de experiência em cuidados 
intensivos de 8 anos.(10)

Verifica-se que o tempo de trabalho nas institui-
ções e nas UTI estão próximos (mediana de 5 e 4,5 
respectivamente). Logo infere-se que estas unidades 
possuem características que retém profissionais.

A busca por um curso de pós graduação teve sua 
evidência, ou seja, 90,9% possuía especialização, 
sendo 46% em unidade de terapia intensiva.

A preocupação em atualizar conhecimentos faz 
parte do perfil do enfermeiro. No entanto, contri-
buir com a solidificação da ciência por meio da pes-
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quisa ainda é um desafio a ser implantado no am-
biente da prática profissional, ou seja, as questões 
assistenciais que podem ser respondidas por meio 
de trabalhos de mestrado e doutorado necessitam 
ser desenvolvidas pelos profissionais que estão na 
beira do leito.

A consistência interna do escore geral (0,819) 
e das subescalas B-NWI-R pelo Alpha de Cronba-
ch (autonomia: 0,645; controle sobre o ambiente: 
0,732; respeito entre médicos e enfermeiros: 0,702 
e suporte organizacional: 0,748) apresentou simila-
ridade com o estudo de validação deste instrumen-
to e também com outro trabalho que utilizou esta 
escala.(4,8) Logo o B-NWI-R mede de fato o que se 
propõe demonstrando confiabilidade.

Os valores totais do B-NWI-R das 4 UTI ana-
lisadas são parecidos (média geral= 1,95;dp=0,40). 
A UTI A obteve 1,88, seguida da UTI C com 1,90, 
UTI D com 2,10 e a UTI B com 2,29. Infere-se 
que estas unidades, mesmo pertencendo a hospitais 
diferentes, apresentam ambientes de trabalho que 
proporcionam um exercício profissional adequado 
para o enfermeiro.

Aunidade de terapia intensiva possuicaracterísti-
cas especiais. Estudo desenvolvido no Sul da Coréia 
examinou a variação da percepção dos enfermeiros 
sobre o ambiente de trabalho do hospital e das UTI 
simultaneamente com as subescalas do NWI-R. 
Participaram 817 enfermeiros de 39 UTI que per-
tenciam a 15 hospitais. Utilizando-se da análise de 
regressão múltipla os ambientes de trabalho foram 
classificados em bom, moderado e ruim.(9)

Nota-se discrepância nas avaliações com maio-
res destaques positivos para as UTI quando com-
paradas ao hospital. Isto indica que os intensivistas 
possuem certo apreço pelo seu local de trabalho e 
que este difere-se, de certa maneira, do contexto ge-
ral da organização.

As subescalas do B-NWI-R neste estudo tiveram 
as seguintes médias: autonomia 1,92 (dp=0,49); 
controle sobre o ambiente 2,01 (dp=0,51); respeito 
entre médicos e enfermeiros 1,85 (dp=0,47) e su-
porte organizacional 1,96 (dp=0,43).

Ao avaliar 17 unidades de terapia intensiva de 
cidades do estado de São Paulo obteve-se autono-
mia 2,2 (dp=0,62), controle sobre o ambiente 2,04 

(dp=0,60), respeito entre médicos e enfermeiros 2,1 
(dp=0,66) e suporte organizacional 2,2 (dp=0,52).(8)

Estas duas pesquisas confrontadas, embora 
com médias parecidas, mostram cenários dife-
rentes. As subescalas colocadas em ordem cres-
cente, nesta investigação, são assim apresentadas: 
respeito entre médicos e enfermeiros, autono-
mia, suporte organizacional e controle sobre o 
ambiente. Já nas UTI do interior de São Paulo/
Brasil temos: controle sobre o ambiente, respeito 
entre médicos e enfermeiros e com igual valor 
autonomia e suporte organizacional.(8)

Mapear estas unidades permite verificar como o 
processo de trabalho acontece nas entrelinhas ten-
do como fundamento os subsistemas do PPM.(1) 
As relações profissionais conduzem que médicos e 
enfermeiros estabeleçam um diálogo com foco no 
paciente. Um modelo de prestação de cuidados bem 
definidos garante autonomia e controle sobre o am-
biente. O suporte organizacional origina-se de um 
modelo de gestão exercido que possibilita o desen-
volvimento de pessoas.

Logo as médias das subescalas do B-NWI-R nas 
quatro unidades de terapia intensiva estudadas mos-
tram a importância de serem adotados modelos de 
cuidado ao paciente e de gestão para melhorar os 
resultados alcançados.

Ao comparar as unidades de terapia intensiva 
dos hospitais privados e públicos observa-se que o 
escore geral do B-NWI-R alcançou os valores de 
1,91 (dp=0,39) e 1,99 (dp=0,42) respectivamente 
com p=0,459.Nota-se ambientes de trabalho com 
valores aproximados e não significantes estatistica-
mente entre si. O Modelo de Prática Profissional em 
Enfermagem encontra-se presente independente da 
estrutura organizacional em que estas unidades es-
tão inseridas.

Os estudos em unidades de terapia intensiva 
sob esta ótica não comparam as organizações de 
acordo com a fonte mantenedora. Temos o con-
fronto entre hospitais magnets e não magnets, no 
qual identificou-se p<0,05 apenas no domínio su-
porte organizacional favorável às instituições pri-
meiramente descritas.(10-13)

Nesta pesquisa somente o controle sobre o am-
biente p=0,105 parece ser mais propício nos hospi-
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tais privados do que nos públicos. Porém não houve 
significância estatística.

Suporte organizacional e controle sobre o am-
biente são resultados de um modelo de gestão que 
possibilita que o enfermeiro exerça seu processo de 
trabalho administrar com critérios bem definidos. 
Quando a organização encontra-se preparada para 
favorecer estes domínios aos seus colaboradores, o 
ambiente de trabalho torna-se propício para o de-
senvolvimento das competências.(1)

Em outro estudo obteve-se destaque em todas 
as subescalas: autonomia, controle sobre o ambien-
te e relações entre médicos e enfermeiros para os 
hospitais magnets, seguidos pelos não magnets, po-
rém especializados no atendimento ao paciente com 
AIDS e posteriormente aos não magnets gerais.(5)

Destaca-se, a partir desta análise, a importância 
de cultivar uma estrutura que favoreça um ambien-
te de trabalho saudável para proporcionar resultados 
mais adequados para os clientes internos e externos.

Outros trabalhos em UTI utilizaram o instru-
mento Practice Environment Scale que é derivado do 
NWI para avaliar seus ambientes de trabalho e asso-
ciá-los com outras variáveis.(11-14)

Dentre os resultados temos: 1-) existe uma rela-
ção favorável entre ambiente de trabalho e satisfação 
do paciente em UTI; 2-) Enfermeiros intensivistas 
dos hospitais magnets apresentaram uma visão po-
sitiva das competências em enfermagem nos seus 
ambientes de trabalho; 3-) A comunicação entre 
médicos e enfermeiros foi um fator preditor para 
a ocorrência de erros de medicação em UTI, pneu-
monia associada à ventilação e úlcera por pressão; 
4-) A intenção de deixar o emprego está relacionada 
com as condições de trabalho.(11-15)

Ao utilizar o B-NWI-R neste estudo, os enfer-
meiros das UTI dos hospitais privados e públicos 
que compuseram a amostra, julgam ter autonomia, 
controle sobre o ambiente, respeito entre médicos e 
enfermeiros e suporte organizacional adequado in-
dependente da instituição que pertencem.

Para contribuir com esta temática, novos es-
tudos precisam ser desenvolvidos considerando 
a realidade brasileira para avaliar o ambiente de 
trabalho em UTI e associá-lo com resultados as-
sistenciais e gerenciais.

Conclusão

As quatro UTI analisadas apresentaram ambien-
tes favoráveis à prática profissional em enferma-
gem. O fato de pertencer a hospitais privados e 
públicos não foi significativo na análise.
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Resumo
Objetivo: Avaliar o risco para diabetes mellitus tipo 2 e sua associação com variáveis clínicas e 
sociodemográficas.
Métodos: Estudo transversal realizado com 419 usuários da Estratégia Saúde da Família. O instrumento de 
pesquisa foi um questionário validado.
Resultados: Verificou-se que 25,3% dos usuários tinham idades ≥45 anos; 59,7% estavam com excesso 
de peso e 84,0% com obesidade abdominal; 83,3% eram sedentários; 53,7% não comiam frutas/verduras 
diariamente; 12,9% tomavam anti-hipertensivos; 5,3% mencionaram história prévia de glicose alta e 47% 
história familiar de diabetes. Foram classificados como de baixo risco 24,6% dos usuários; 63,5% como de 
risco moderado e 11,7% de risco alto.
Conclusão: Houve associação significante entre o risco para desenvolver diabetes mellitus tipo 2 e as variáveis 
clínicas: índice de massa corporal, circunferência abdominal, alimentação, uso de anti-hipertensivos, história 
de glicose alta e história familiar, e as variáveis sociodemográficas gênero e idade.

Abstract
Objetive: Evaluating the risk for type 2 diabetes mellitus and its association with clinical and sociodemographic 
variables.
Methods: Cross-sectional study with 419 users of the Estratégia Saúde da Família (Family Health Program). 
The survey instrument was a validated questionnaire.
Results: It was found that 25.3% of users were aged ≥45 years; 59.7% were overweight and 84.0% had 
abdominal obesity; 83.3% had a sedentary lifestyle; 53.7% did not eat fruits/vegetables daily; 12.9% took 
antihypertensive medication; 5.3% reported previous history of high glucose and 47% family history of 
diabetes. Among users 24.6% were classified as low risk; 63.5% as moderate risk and 11.7% as high risk.
Conclusion: There was a significant association between the risk of developing type 2 diabetes mellitus and 
the clinical variables: body mass index, waist circumference, diet, use of antihypertensive drugs, history of high 
glucose and family history , and  the sociodemographic variables gender and age. 
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Introdução

O diabetes mellitus tipo 2 apresenta-se como uma 
das maiores ameaças à saúde pública do século 21. 
Alterações no comportamento humano e no estilo 
de vida, associadas à globalização, resultaram em 
um aumento dramático de sua prevalência e inci-
dência mundiais.(1,2)

Por isso, o diabetes mellitus tipo 2 deve ser investi-
gado em adultos de qualquer idade, que estejam com 
excesso de peso e que tenham um ou mais fatores de 
risco. Para aqueles sem tais fatores de risco, os testes 
devem começar aos 45 anos e, se normais, devem ser 
repetidos pelo menos a cada 3 anos.(3)

São fatores de risco para o diabetes mellitus 
tipo 2: idade, gênero, etnia, história familiar de 
diabetes mellitus tipo 2, obesidade, sedentaris-
mo, diabetes gestacional, macrossomia, hiper-
tensão arterial, diminuição do colesterol high-
density lipoprotein, aumento dos triglicerídeos, 
doenças cardiovasculares, síndrome de ovários 
micropolicísticos, glicemia elevada em testes an-
teriores, tolerância à glicose diminuída e hemo-
globina glicada ≥5,7%.(3) 

O presente estudo teve por objetivo avaliar o 
risco para diabetes mellitus tipo 2 e sua associação 
com variáveis clínicas e sociodemográficas.

Métodos

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com delinea-
mento transversal desenvolvida em nove Unidades 
Básicas de Saúde da Estratégia Saúde da Família da 
Região Nordeste do Brasil.

Para o desenho amostral, foram estabelecidos os 
seguintes critérios de inclusão: indivíduos de ambos 
os gêneros, com idades entre 20 e 59 anos, e que esti-
vessem em espera para consulta nas unidades selecio-
nadas. Os critérios de exclusão foram: indivíduos que 
residiam na zona rural, que apresentavam diagnóstico 
confirmado de diabetes mellitus tipo 2 e aqueles com 
alguma condição crônica que pudesse interferir direta-
mente nas medidas antropométricas.

Calculou-se a amostra a partir da fórmula indi-
cada para estudos transversais de população infini-

ta. Consideraram-se nível de significância de 95% e 
prevalência de fatores de risco para diabetes mellitus 
tipo 2 de 50%, pois esse valor proporciona um ta-
manho máximo de amostra e erro amostral de 5%. 
Estipulou-se margem de 10% de perdas, totalizan-
do 419 pessoas.

O instrumento de pesquisa foi o Finnish Dia-
betes Risk Score (FINDRISC). Trata-se de um ques-
tionário desenvolvido na Finlândia, amplamente 
divulgado pela internet, que pode ser acessado e 
respondido por qualquer pessoa, sendo emitida, ao 
final, a pontuação resultante e o risco de desenvol-
vimento da doença em 10 anos.(4)

No Brasil, este questionário vem sendo utilizado 
em pesquisas realizadas por diferentes áreas da saú-
de.(5,6) por ser um instrumento de fácil cálculo e de 
baixo custo.

Trata-se de um questionário formado por oito itens 
sobre idade, índice de massa corporal, circunferência 
abdominal, prática de atividade física, consumo diário 
de frutas e/ou verduras, uso de anti-hipertensivos, his-
tória de glicose sanguínea alta e história familiar de dia-
betes.(4) Validado pelo Departamento de Saúde Pública 
da Universidade de Helsinki, na Finlândia, esse ques-
tionário mostrou sensibilidade de 81% e especificidade 
de 76%.(7)

O questionário permite uma pontuação má-
xima de 28 pontos e avalia o risco da pessoa de-
senvolver diabetes mellitus tipo 2 em 10 anos. De 
acordo com a pontuação final do instrumento, os 
indivíduos são classificados nos seguintes níveis 
de risco: baixo (<7 pontos); levemente moderado 
(entre 7 e 11 pontos); moderado (entre 12 e 14 
pontos); alto (entre 15 e 20 pontos); e muito alto 
(mais de 20 pontos).(4)

A coleta de dados ocorreu no período de janei-
ro a março de 2010, na própria unidade de saúde. 
Foram registradas as variáveis sociodemográficas 
(gênero, idade, estado civil, situação laboral, renda 
familiar e classe econômica) e mensuradas as clíni-
cas (peso, altura e circunferência abdominal).

Os dados sofreram dupla digitação e foram ar-
mazenados em um banco de dados construído no 
software Microsoft® Excel, sendo processados pelo 
programa estatístico Statistical Package for Science 
Social, versão 18.0.



571Acta Paul Enferm. 2013; 26(6):569-74.

Marinho NB, Vasconcelos HC, Alencar AM, Almeida PC, Damasceno MM 

Foram calculadas as medidas estatísticas média e 
desvio padrão e seus respectivos intervalos de con-
fiança (IC=95%). Para as análises de associação en-
tre variáveis, foram escolhidos os testes não paramé-
tricos qui-quadrado e de razão de verossimilhança. 

Adotou-se como nível de significância o valor de 
p<0,05.

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

Tabela 1. Níveis de risco para diabetes mellitus tipo 2 

Níveis de risco para diabetes mellitus tipo 2

Variáveis
Baixo
n(%)

Moderado
n(%)

Alto
n(%)

p-value

Gênero

Feminino
Masculino

84(22,8)
20(40,0)

242(65,6)
24(48,0)

43(11,7)
6(12,0)

0,024

Idade ≥ 45 anos 

Sim
Não

5(4,7)
99(31,7)

69(65,1)
196(62,8)

32(30,2)
17(5,4)

< 0,001

Estado civil

Solteiro/divorciado/viúvo
Casado/união estável

51(30,7)
53(20,9)

100(60,3)
166(65,6)

15(9,0)
34(13,5)

0,050

Escolaridade

Analfabeto/ Ensino Fundamental incompleto
Ensino Fundamental completo/ Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo
Ensino Superior incompleto/ Ensino Superior completo

32(19,4)
16(21,1)
45(33,6)
11(25,0)

115(69,7)
47(61,8)
75(56,0)
29(65,9)

18(10,9)
13(17,1)
14(10,4)

4(9,1)

0,082

Classificação econômica

Até B2
C
D/E

9(40,9)
36(23,5)
59(24,2)

10(45,5)
97(63,4)

159(65,2)

3(13,6)
20(13,1)
26(10,6)

0,465

Índice de massa corporal

Normal
Sobrepeso
Obesidade

88(52,1)
16(9,3)
0(0,0)

77(45,6)
127(73,8)
62(79,5)

4(2,4)
29(16,9)
16(20,5)

< 0,001

Circunferência abdominal

Normal
Aumentada
Muito aumentada

50(74,6)
43(41,3)
11(4,4)

15(22,4)
57(54,8)

194(78,2)

2(3,0)
4(3,8)

43(17,3)

< 0,001

Sedentarismo

Sim
Não

80(22,9)
24(34,3)

224(64,2)
42(60,0)

45(12,9)
4(5,7)

0,056

Come frutas/verduras diariamente

Sim
Não

61(31,4)
43(19,1)

117(60,3)
149(66,2)

16(8,2)
33(14,7)

0,005

Toma anti-hipertensivos

Sim
Não

0(0,0)
104(28,5)

7(68,5)
229(62,7)

17(31,5)
32(8,8)

< 0,001

História de glicose alta

Sim
Não

0(0,0)
104(26,2)

4(18,2)
262(66,0)

18(81,8)
31(7,8)

< 0,001

História familiar de diabetes mellitus tipo 2

Sim
Não

15(7,6)
89(40,1)

135(68,5)
131(59,0)

47(23,9)
2(0,9)

< 0,001
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Resultados

Foram incluídos 419 usuários dos serviços, sendo a 
maioria era do gênero feminino (88,1%); com ida-
de entre 30 e 44 anos (42,5%), em média de 37 
anos; casada ou mantinha união estável (60,4%); 
sem emprego fixo (57,8%); com ensino fundamen-
tal incompleto (39,4%); estando a média da renda 
familiar em torno de um salário mínimo; e perten-
cia às classes econômicas D/E (58,2%).

Em relação à ocorrência dos associados ao 
diabetes mellitus tipo 2, 25,3% dos usuários 
tinham idades ≥45 anos; 59,7% estavam com 
excesso de peso, sendo 40,8% classificados em 
sobrepeso e 18,9% em obesidade. Em relação à 
circunferência abdominal, 24,8% foram classi-
ficados em risco aumentado e 59,2% em risco 
muito aumentado para doença cardiovasculares. 
A maioria (83,3%) não praticava atividade física 
regularmente; 53,7% relataram não comer frutas 
e/ou verduras diariamente; 12,9% tomavam an-
ti-hipertensivos; 5,3% mencionaram história de 
glicose alta em exames de rotina, durante alguma 
doença ou durante a gravidez e 47% história fa-
miliar de diabetes mellitus tipo 2.

No que diz respeito à distribuição dos níveis de 
risco para diabetes mellitus tipo 2, 24,6% dos usuá-
rios foram classificados em risco baixo; 46,3% em 
risco levemente moderado; 17,2% em risco mode-
rado; 10,2% em risco alto e 1,5% em risco muito 
alto. Apenas um usuário (0,2%) não apresentou 
risco. Para associação das variáveis, esses intervalos 
foram categorizados como de risco baixo, moderado 
e alto.

As associações entre os níveis de risco para dia-
betes mellitus tipo 2 e as variáveis clínicas e sociode-
mográficas estão apresentadas na tabela 1.

Discussão

Os limites dos resultados deste estudo estão relacio-
nados ao delineamento transversal, que não permite 
analisar e descrever a relação de causa-efeito, a partir 
das associações entre os fatores de risco e o surgi-
mento da doença.

No entanto, os resultados confirmam a ten-
dência crescente do aumento da prevalência dos 
fatores associados ao diabetes mellitus tipo 2 em 
diferentes populações. Preocupados com isso, en-
fermeiros de um grupo de pesquisa que vem estu-
dando a temática diabetes investigaram como têm 
se comportado esses fatores associados em crian-
ças, adolescentes e adultos. Em crianças, observa-
ram que 21,7% tinham excesso de peso, 27% obe-
sidade abdominal, 17,9% pressão arterial elevada 
e 6,2% alterações glicêmicas.(8) Na população de 
adolescentes, evidenciou-se elevadas prevalências 
de sedentarismo (65,1%) e história familiar de dia-
betes mellitus tipo 2 (51,1%).(9) Em adultos, essas 
prevalências foram ainda mais elevadas: 47,1% ti-
nham excesso de peso, 30,7% obesidade abdomi-
nal e 70,9% sedentarismo.(10)

Nesta pesquisa, realizada com adultos, cerca de 
98,8% da amostra apresentou algum nível de risco 
para diabetes mellitus tipo 2, seja ele baixo, mode-
rado ou alto. Em relação aos fatores associados, os 
mais prevalentes foram a circunferência abdomi-
nal aumentada (84,0%), seguida do sedentarismo 
(83,3%) e do excesso de peso (57,9%).

Semelhantemente, em estudo internacional rea-
lizado na Atenção Primária à Saúde, no qual uti-
lizou-se o mesmo instrumento de pesquisa para 
mensurar o risco para diabetes mellitus tipo 2, to-
dos os pacientes apresentaram algum nível de ris-
co, sendo que 15,1% foram classificados em baixo 
risco, 10,5% em risco levemente moderado, 47,6% 
em risco moderado, 16,3% em risco alto e 10,5% 
em risco muito alto. Quanto aos fatores associados, 
os mais prevalentes foram alimentação inadequada 
(86,1%), seguida de excesso de peso (80,2%), cir-
cunferência abdominal aumentada (74,8%) e se-
dentarismo (66,3%).(11)

Ademais, 47% dos usuários deste estudo rela-
taram história familiar de diabetes mellitus tipo 2, 
12,9% tomavam anti-hipertensivos e 5,3% men-
cionaram história prévia de glicose alta. Em pesqui-
sa internacional, esses mesmos fatores de risco apre-
sentaram-se da seguinte forma: 64,6% da amostra 
relataram história familiar de diabetes mellitus tipo 
2, 12,2% tomavam anti-hipertensivos e 21,9% 
mencionaram história prévia de glicose alta.(12)
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Sabe-se que a prevalência de indivíduos com 
risco alto para diabetes mellitus tipo 2 varia, consi-
deravelmente, de acordo com o instrumento utili-
zado.(13) A prevalência de indivíduos com risco alto 
para diabetes mellitus tipo 2 variou de 4,5% no 
Brasil,(5) 26,8% na Cuba,(11) chegando a 28,5% na 
Noruega.(12) Ressalta-se que, apesar da maior pre-
valência de risco alto ter sido em um país desen-
volvido, os sujeitos dessa pesquisa eram mulheres 
imigrantes do Paquistão.

No estudo em tela, o gênero masculino esteve 
mais prevalente na categoria risco alto para diabetes 
mellitus tipo 2, corroborando achados nacional e in-
ternacional, segundo os quais os homens tendem a 
apresentar um maior risco para essa afecção do que 
as mulheres.(5,13) 

Recentemente, no Brasil, pesquisa evidenciou 
que os homens tiveram uma maior prevalência 
de risco alto (6,6%) em comparação às mulheres, 
dentre as quais somente 0,8% apresentou risco alto 
(p=0,052).(5) Da mesma forma, pesquisadores in-
ternacionais verificaram que a prevalência de risco 
alto variou de 1,6 a 24,9% nos homens, e de 1,1 a 
15,7% nas mulheres, ao compararem sete diferen-
tes escores de risco para diabetes mellitus tipo 2.(13) 

Entretanto, um inquérito brasileiro evidenciou que 
a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 foi maior 
entre as mulheres (6,0% versus 4,4%).(14)

O uso de escores de risco para identificar os ní-
veis de risco para diabetes mellitus tipo 2 tem sido 
cada vez mais difundido na literatura.(11,13) Eles são 
úteis para tomada de decisões, já que possuem li-
miares, ou seja, pontos de corte acima dos quais o 
risco para a doença aumenta acentuadamente. Ge-
ralmente, apenas a identificação de fatores associa-
dos não fornece a evidência desses limites.(15)

Ao avaliarem a relação de causa-efeito dos fa-
tores de risco no desfecho do diabetes mellitus tipo 
2, pesquisadores confirmaram maiores chances na-
queles pacientes com idade ≥45 anos (odds ratio - 
OR=3,00), baixo nível de escolaridade (OR=1,76), 
obesidade (OR=4,20), circunferência abdomi-
nal muito aumentada (OR=5,24), sedentarismo 
(OR=1,71), não consumo de frutas e/ou verduras 
(OR=2,21), uso de medicamentos anti-hiperten-
sivos (OR=2,30) e história prévia de glicose alta 

(OR=4,36). Diferentemente do presente estudo, 
a variável consumo de frutas e/ou verduras não 
apresentou associação estatisticamente significante 
(p=0,21).(16)

No presente estudo, o aumento da prevalência 
daqueles classificados em risco alto foi diretamen-
te proporcional ao aumento do índice de massa 
corporal. Pesquisa internacional evidenciou que 
as chances para desenvolver diabetes mellitus tipo 
2 entre indivíduos com sobrepeso e obesos foram 
1,35 (p<0,001) e 2,5 (p<0,016), respectivamente. 
Aqueles com excesso de peso associado à história fa-
miliar de diabetes mellitus tipo 2 tiveram 1,76 vez 
mais chance de desenvolver a doença (p<0,006).(17)

Pessoas com risco alto para diabetes mellitus tipo 
2 podem desenvolver o pré-diabetes, condição na 
qual o nível de glicose no sangue está acima do nor-
mal, mas ainda não elevado o suficiente para se fa-
zer o diagnóstico da doença. Para elas, intervenções 
específicas, incluindo mudanças no estilo de vida, 
algumas vezes acompanhadas de agentes farmaco-
lógicos, têm demonstrado eficácia na redução da 
incidência do diabetes.(3)

Após a identificação de indivíduos com risco 
alto para diabetes mellitus tipo 2, pesquisadores 
buscaram comprovar o efeito da intervenção nessas 
pessoas, por meio da modificação do estilo de vida. 
Após 18 meses de acompanhamento, confirmaram 
que a intervenção no estilo de vida teve grande im-
pacto na prevenção do diabetes, ratificando a reco-
mendação supracitada.(18)

Considerando a complexidade que envolve 
a prevenção do diabetes mellitus tipo 2 e a im-
portância dos dados obtidos nesta pesquisa, é 
notória a necessidade de atuação de uma equipe 
multiprofissional de saúde integrada, que favore-
ça a participação ativa dos indivíduos classifica-
dos em risco alto no planejamento e na tomada 
de decisões, quanto à adoção de estratégias de 
mudanças no comportamento. 

Conclusão

Houve associação estatisticamente significante entre 
o risco para desenvolver diabetes mellitus tipo 2 e as 
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variáveis clínicas índice de massa corporal, circunfe-
rência abdominal, alimentação, uso de anti-hiper-
tensivos, história de glicose alta e história familiar. 
As variáveis sociodemográficas gênero e idade tam-
bém estiveram associadas ao desenvolvimento do 
diabetes mellitus tipo 2.
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Resumo
Objetivo: Determinar o impacto da cirurgia de revascularização do miocárdio na Qualidade de Vida dos 
pacientes; analisar e comparar dimensões da Qualidade de Vida antes e após a intervenção cirúrgica; comparar 
variáveis sociodemográficas e clínicas aos aspectos de depressão e ansiedade, pré e pós-operatórios.
Métodos: Estudo descritivo exploratório no qual foram incluídos 78 pacientes no pré e pós-operatório. Foram 
utilizados instrumentos de pesquisa internacionais e validados para avaliar a qualidade de vida e os aspectos 
de depressão e ansiedade.
Resultados: Houve melhora significativa em todos os domínios da Qualidade de Vida, depressão e ansiedade 
(p=0,05). Domínios físico e social do 36-Item Short-Form Health Survey apresentaram menor pontuação dos 
escores (13,46 e 3,03, respectivamente), bem como o domínio social do instrumento Macnew (3,03).
Conclusão: Cirurgia de revascularização ocasionou impacto positivo na Qualidade de Vida desses pacientes.

Abstract
Objective: Determining the impact of coronary artery bypass grafting on the Quality of Life of patients, 
analyzing and comparing dimensions of Quality of Life before and after surgery; comparing sociodemographic 
and clinical variables with the aspects of depression and anxiety, in the pre and postoperative periods.
Methods: A descriptive exploratory study in which 78 patients were included in the pre and postoperative 
periods. International instruments of research were used and validated to assess quality of life and the aspects 
of depression and anxiety.
Results: There was significant improvement in all domains of the Quality of Life, depression and anxiety 
(p=0.05). The physical and social domains of the 36-Item Short-Form Health Survey showed lower scores 
(13.46 and 3.03, respectively), as well as the social domain of the Macnew instrument (3.03).
Conclusion: Coronary artery bypass surgery caused positive impact on the Quality of Life of these patients.
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Introdução

Transformações político-econômicas e sociais, nas 
últimas décadas, geraram um processo de transi-
ção demográfica e epidemiológica. O aumento na 
longevidade da população, em especial, advindo 
da mudança do perfil de mortalidade em crianças 
e doenças infecciosas para um perfil de mortalida-
de em idades mais avançadas, causada por doenças 
crônicas e externas, é uma dessas transformações.(1)

A insuficiência cardíaca decorre dos sintomas 
físicos e psicológicos, e é apontada como desfecho 
da maioria das doenças cardiovasculares; uma vez 
instalada, tem forte impacto na vida do paciente.
(2) A insuficiência cardíaca é reconhecida mundial-
mente como um problema de saúde pública, por 
seu aumento a cada ano e também por representar 
maiores custos a programas previdenciários, com li-
cenças e aposentadorias antecipadas.

Avanços clínicos e cirúrgicos, no tratamento dos 
pacientes com insuficiência cardíaca, têm possibi-
litado a sobrevivência das pessoas acometidas por 
doenças cardiovasculares, ao modificar a morbi-
mortalidade relacionada à doença; com eles, sur-
gem novas classes de medicamentos que permitem 
a sobrevida e a melhora na Qualidade de Vida dos 
pacientes. Porém, o reconhecimento e o rápido tra-
tamento são fundamentais na prevenção de fatores 
que podem exacerbar a insuficiência cardíaca.(3)

A revascularização do miocárdio realizada den-
tro de condições ideais garante a melhoria dos 
sintomas decorrentes da insuficiência cardíaca, o 
aumento da sobrevida e, consequentemente, pro-
porciona um ganho na Qualidade de Vida desses 
indivíduos.(4) A Qualidade de Vida, relacionada à 
doença cardiovascular, e o impacto do tratamento 
na vida individual têm sido objetos de investigação 
considerados relevante, pois, além de avaliarem os 
resultados terapêuticos, geram hipóteses e reflexões 
que possibilitam a ampliação do enfoque dos estu-
dos sobre Qualidade de Vida, buscando alternativas 
metodológicas, teóricas e conceituais.(5)

Estudos sobre a Qualidade de Vida e a práti-
ca clínica nos serviços de saúde têm sido um im-
portante processo para tomada de decisão clínica e 
determinação do benefício terapêutico, como meio 

de avaliar a sobrevida do paciente após cirurgia de 
revascularização do miocárdio.(5) Ao mesmo tempo, 
propiciam ações de melhoria na reabilitação desses 
pacientes, por meio dos instrumentos de Qualidade 
de Vida, elaborando programas de atendimento e 
cuidado à saúde de indivíduos e comunidades, con-
forme suas necessidades, além da promoção de con-
dições favoráveis para participação no cuidado de 
sua saúde de forma mais integrada.(5)

Considerando que as doenças arteriais corona-
rianas são multifatoriais e interferem na saúde do 
indivíduo em várias dimensões, e que a cirurgia de 
revascularização do miocárdio não tem caráter cura-
tivo, consistindo em um tratamento invasivo, que 
visa promover uma melhor Qualidade de Vida, este 
estudo teve como objetivo determinar o impacto da 
cirurgia de revascularização do miocárdio na Quali-
dade de Vida de pacientes, com a finalidade de uma 
construção compartilhada da prática da Educação 
em Saúde, permitindo a experiência do cotidiano 
dos indivíduos nas relações que influenciam a qua-
lidade de suas vidas.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de-
senvolvido no ambulatório de um Hospital Univer-
sitário, localizado na região sudeste do Estado de 
São Paulo. A amostragem deste estudo constou de 
78 pacientes submetidos à cirurgia de revasculari-
zação do miocárdio nos anos de 2011 e 2012. Os 
critérios de inclusão foram: pacientes no pré-ope-
ratório e com dois meses de pós-operatório de re-
vascularização do miocárdio, de ambos os gêneros.

A coleta dos dados ocorreu nos dias agendados 
para consulta ambulatorial, com a utilização de en-
trevistas individuais. Para caracterização sociode-
mográfica e clínica, registraram-se: gênero, idade, 
situação conjugal, escolaridade, doenças crônicas 
prévias, hábitos de fumo, números de artérias com-
prometidas e índice massa corporal. 

 Para avaliação da Qualidade de Vida, foi apli-
cado o instrumento The 36-Item Short-Form Health 
Survey (SF-36). Trata-se de um instrumento gené-
rico, multidimensional,(6) formado por 36 itens, 
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englobando oito escalas ou domínios: capacidade 
funcional, aspectos físicos, vitalidade, dor, estado 
geral de saúde, aspectos sociais, aspectos emocionais 
e saúde mental. Cada dimensão é analisada separa-
damente; sua pontuação varia de zero a cem, sendo 
que zero reflete o pior estado geral de saúde e cem, 
o melhor estado de saúde.(7)

 Outro instrumento utilizado foi Macnew Heart 
Disease Health-Related Quality of Life Questionnaire 
(MacNew) um instrumento específico para pacien-
tes coronariopatas com angina e/ou infarto. Consiste 
em 27 itens distribuídos em três diferentes domínios: 
função física, função emocional, e função social e 
global. Cada item é composto por uma escala de res-
posta do tipo Likert, com escore que varia de um a 
sete pontos. Escores mais altos indicam melhor Qua-
lidade de Vida. Os instrumentos utilizados foram 
traduzidos, adaptados e validados no Brasil.(8,9)

Com a finalidade de se eliminar o viés dos fa-
tores clínicos e psicológicos, fora utilizado o ins-
trumento Inventário de Depressão de Beck, uma 
medida de autoavaliação de depressão usada tanto 
em pesquisa como em clínica.(10,11) A escala original 
consiste em 21 itens, incluindo sintomas e atitudes, 
cuja intensidade varia de zero a três.(10)

O Inventário de Ansiedade Traço-Estado trata-
se de um questionário de autoavaliação composto 
por duas escalas, elaboradas para medir dois con-
ceitos de ansiedade: estado de ansiedade e traço de 
ansiedade.(12) Cada escala consiste em 20 afirmações 
de quatro pontos (um a quatro), nas quais o indiví-
duo indica a intensidade daquele momento (Inven-
tário de Ansiedade Traço-Estado – Estado) ou a fre-
quência com que ocorre (Inventário de Ansiedade 
Traço-Estado – Traço). O escore total de cada escala 
varia de 20 a 80, sendo que os valores mais altos 
indicam maiores níveis de ansiedade.(12)

Os dados foram analisados usando o software Sta-
tistical Package for Social Science (SPSS) para cálculo 
das análises descritivas, e análise pelo teste t para amos-
tras verificando se os resultados foram estatisticamente 
significativos (p<0,05) ou 5%. A confiabilidade das 
medidas de Qualidade de Vida, depressão e ansiedade 
foi analisada pela consistência interna dos itens e do-
mínios, utilizando-se o coeficiente alfa de Cronbach 
(valores >0,70 foram considerados aceitáveis).

O desenvolvimento do estudo atendeu as normas 
nacionais e internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados

A amostra foi constituída predominantemente por 
homens (67%), com média de idade de 60 (±8,08) 
anos e variação entre 40 a 71 anos. Quanto ao es-
tado civil, 56 (72%) pacientes eram casados e 43 
(55%) tinham Ensino Fundamental Incompleto.

Em relação às características clínicas e aos fa-
tores de risco, a hipertensão arterial predominou 
em 77% dos sujeitos, sendo seguida por: sobrepeso 
(72%), tabagismo (64%), dislipidemia (58%) e dia-
betes mellitus (38%). Verificou-se que 67% da po-
pulação evoluiu para o infarto agudo do miocárdio, 
62% possuíam três ou mais artérias comprometidas 
e 77% não tinham lesão de tronco.

As medidas de Qualidade de Vida, avaliadas 
pelos instrumentos específico Macnew e genéri-
co SF-36, estão apresentadas nas tabelas 1 e 2. Na 
análise dos dados, por meio do Macnew, desta-
ca-se que o domínio social teve a menor pontua-
ção média (3,03±1,91) e o domínio emocional, 
a maior pontuação média (5,66±0,92), antes da 
intervenção. Em relação ao instrumento SF-36, a 
menor pontuação foi em relação ao domínio aspec-
tos físicos (13,46±30,87) e à capacidade funcional 
(48,14±44,75).

Quando comparados no pré e pós-operató-
rios, os escores dos instrumentos de Qualidade 
de Vida apresentaram melhora significativa em 
todos os domínios.

Tabela 1. Análise descritiva dos domínios MacNew

Domínios MacNew
p-value

McNew
Pré-operatório Pós-operatório

Média DP Média DP

Físico 4,90 1,35 5,80 1,02 <0,001

Emocional 5,66 0,92 5,08 0,61 <0,001

Social 3,03 1,91 3,69 1,66 <0,001

Global 4,60 0,12 5,57 0,82 <0,001

Legenda: DP – Desvio padrão
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Este estudo não tinha como objetivo avaliar a 
ansiedade e nem a depressão, entretanto, para man-
ter a homogeneidade dos grupos, foram mensura-
dos os níveis de depressão e ansiedade, que estão 
apresentadas na tabela 3.

A confiabilidade dos instrumentos foi verifica-
da pelo alfa de Cronbach, que se mostrou adequado 
para a amostra estudada, com o valor acima de 0,77.

Discussão

A limitação dos resultados deste estudo se deu 
pela elegibilidade selecionada para a coleta de 
dados, ocorrida dois meses após o procedimento 
cirúrgico. O acompanhamento no pós-operató-
rio é realizado nas unidades de contrarreferên-
cias, no entanto, para este estudo, os pacientes 
foram convidados a retornar em dois meses para 
a coleta de dados.

A aplicabilidade dos resultados deste estudo 
são subsídios para que o profissional de saúde em-
preenda ações em educação em saúde, no tocante à 
promoção e ao planejamento assistencial, visando 
à adesão do paciente ao tratamento e à prevenção 
a novos eventos. Além disso, a mudança individual 
dos pacientes, quanto à percepção da doença (con-
trole e tratamento), pode embasar novos programas 
e práticas educativas em saúde.

O predomínio do gênero masculino, idosos e 
com baixo nível socioeconômico foi semelhante ao 
observado por outros estudos realizados no Brasil, o 
que pode ser indicativo do padrão socioeconômico 
e do perfil de pacientes atendidos em hospitais pú-
blicos conveniados ao Sistema Único de Saúde.(13,14)

As mulheres estão protegidas, por questões hor-
monais, contra a doença cardiovascular durante a 
idade fértil, pelo possível papel dos estrógenos, o 
que justificaria a menor incidência delas na amos-
tra estudada. Em geral, a doença cardiovascular na 
mulher se manifesta dez anos mais tarde do que no 
homem e associa-se à concomitância de múltiplos 
fatores de risco.(15,16) 

A avaliação da Qualidade de Vida, no do-
mínio aspecto físico do instrumento genérico, 
apresentou a pior pontuação antes da revascula-
rização do miocárdio. Esse domínio avalia prin-
cipalmente as atividades diárias, demonstrando 
a grande limitação do paciente nessas atividades 
como consequência do processo de envelheci-
mento e suas comorbidades e, portanto, pior 
Qualidade de Vida. No entanto, após a inter-
venção cirúrgica houve melhora na pontuação 
desse domínio, o que se justifica pelo fato do 
paciente ter uma melhora no desempenho das 
suas funções diárias. Estudo anterior relata que a 
insuficiência cardíaca está associada ao compro-
metimento do desempenho funcional, traduzido 
pelos relatos dos idosos sobre limitações nas ati-
vidades diárias, incapacidade para o trabalho e 
para o estabelecimento de relações sociais, e per-
da da independência.(17)

A independência funcional é definida como a 
capacidade de realizar algo com os próprios meios 
e está associada à mobilidade e à capacidade fun-
cional, quando o indivíduo não requer ajuda para 

Tabela 2. Análise descritiva dos domínios do instrumento The 
36-Item Short-Form Health Survey (SF-36)

SF-36 
Pré-operatório Pós-operatório

p-value
Média DP  Média  DP

Capacidade funcional 48,14 27,76 69,87 23,35 <0,001

Aspectos físicos 13,46 30,87 34,94 44,75 0,002

Dor 60,19 33,66 70,22 28,15 0,024

Estado geral de saúde 67,12 22,78 80,38 20,91 <0,001

Vitalidade 55,13 29,60 77,82 22,70 <0,001

Aspectos sociais 71,63 33,14 88,94 22,61 <0,001

Aspectos emocionais 54,27 47,78 69,66 45,96 0,044

Saúde mental 67,08 24,96 82,00 18,63 <0,001

Legenda: DP – Desvio padrão

Tabela 3. Análise descritiva do Inventário de Depressão de 
Beck e do Inventário de Ansiedade Traço-Estado

Inventário de Depressão de Beck e IDATE

Escalas
Pré-operatório Pós-operatório

p-value
Média DP Média DP

Depressão Beck 8,49 6,87 5,01 6,61 <0,001

IDATE-Estado 36,77 0,92 32,54 0,74 <0,001

IDATE-Traço 37,63 1,14 34,04 0,97 <0,001

Legenda: DP – Desvio padrão
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a realização das Atividades de Vida Diária. Assim, 
uma Qualidade de Vida satisfatória pode ser inter-
pretada como a possibilidade de conseguir cumprir 
suas funções diárias básicas, sentir-se bem e viver de 
forma independente.(17)

Os outros domínios do instrumento genérico 
também apresentaram melhora significativa dos 
escores. Esse resultado foi semelhante ao de outros 
estudos.(13,18) 

Quando comparada a Qualidade de Vida no 
pré e pós-operatório com o instrumento especí-
fico Macnew, a cirurgia proporcionou significati-
vamente uma melhora da Qualidade de Vida em 
todos os domínios. Outros estudos que analisaram 
a Qualidade de Vida de pacientes submetidos à re-
vascularização do miocárdio mostraram resultados 
semelhantes.(13,19,20)

O sucesso do tratamento cirúrgico pode ser in-
terpretado como um impacto positivo na vida do 
paciente, além de proporcionar uma sensação de 
cura da doença.(21) Anteriormente ao tratamento 
cirúrgico, o paciente sofre pelo medo constante da 
morte, sobretudo pelas mudanças de hábitos neces-
sárias para a prevenção de novo episódio da doença.
(22) Com a revascularização do miocárdio, observa-se 
maior capacidade funcional, diminuição dos sinto-
mas e, consequentemente, melhor convivência com 
essa afecção.(13) Além disso, as alterações emocionais 
associadas à insegurança e ao medo de um novo 
evento, que poderiam estar presentes, foram mini-
mizadas com o tratamento cirúrgico.

Especificamente para o instrumento Macnew, o 
maior impacto foi no domínio social. O apoio social 
tem sido considerado fator determinante na recupe-
ração dos cardiopatas e para sua maior Qualidade 
de Vida. O fato de que o coração é considerado um 
órgão nobre, que centraliza a vida, pode justificar a 
maior percepção dos indivíduos em relação aos seus 
familiares e amigos.(23)

Estudos relatam que o apoio social é fator fa-
cilitador para o enfretamento da doença e para a 
recuperação do paciente cardíaco, sugerindo que a 
participação dos pacientes em atividades de reabi-
litação melhora os aspectos psicossociais e a Quali-
dade de Vida.(24) Entretanto, o profissional de saúde 
poderá lançar estratégia de avaliações no apoio so-

cial, com o intuito de detectar indivíduos que terão 
maiores dificuldades para se reabilitar, uma vez que 
isso pode influenciar na necessidade de mudança de 
comportamento favorável a saúde cardiovascular.(23)

Em relação aos fatores de risco, estes foram se-
melhantes aos observados em outros estudos.(25,26) 
A literatura revela que mudanças no estilo de vida 
poderiam reduzir potencialmente o risco de infar-
to de miocárdio e, consequentemente, a diminui-
ção da mortalidade. Entretanto, a complexidade do 
autocuidado, que envolve o seguimento do regime 
terapêutico, da dieta e atividade física pode ser um 
elemento desencorajador para os pacientes cronica-
mente doentes.

Neste estudo, embora a verificação de depres-
são e de ansiedade não fosse o objetivo principal, 
os indivíduos apresentavam nível médio de ansie-
dade e ausência de níveis depressivos, apesar da 
melhora nos escores de depressão e de ansiedade 
após a revascularização.

A depressão é um dos problemas de saúde men-
tal mais comuns e está presente em 10 a 15% dos 
pacientes, podendo influenciar negativamente a 
Qualidade de Vida dos pacientes, por aumentar a 
sensação de dor e a incapacidade, tornando a adesão 
ao tratamento mais difícil e piorando a qualidade 
das relações sociais e, consequentemente, sua qua-
lidade de vida.(27)

As doenças cardiovasculares e seus fatores de 
risco são elementos que interferem na Qualidade 
de Vida. Entretanto, em um evento coronariano, 
os indivíduos adotam modificações em seu estilo 
de vida. Além disso, com a revascularização do 
miocárdio, há melhora das limitações diárias im-
postas pela doença. Assim, há a possibilidade de 
o paciente compreender a situação vivenciada e 
adaptar-se a eventuais limites e alterações para seu 
estilo de vida, além de obter melhora nas condi-
ções físicas e emocionais.

Portanto, é possível afirmar que a avaliação da 
Qualidade de Vida dos pacientes mostra-se indis-
pensável na prática clínica, uma vez que o enfer-
meiro tem papel de destaque na implementação de 
ações que minimizem os fatores de risco modificá-
veis e contribuam na melhora da Qualidade de Vida 
dessa população.
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Conclusão

A cirurgia de revascularização do miocárdio causa 
impacto positivo na Qualidade  de Vida dos pacien-
tes, com melhora de todos os domínios dos instru-
mentos aplicados para análise.
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Resumo
Objetivo: Descrever os sentimentos dos cuidadores de usuários de bebidas alcoólicas frente à internação em 
unidade de terapia intensiva.
Métodos: Pesquisa qualitativa que incluiu dez cuidadores familiares de pacientes internados em unidade de 
terapia intensiva com diagnóstico médico associado ao uso crônico de bebidas alcoólicas. Os dados foram 
coletados através de entrevista semiestruturada nos domicílios e submetidos a Análise de Conteúdo.
Resultados: os sentimentos relatados foram: sofrimento, tristeza, desespero e culpa. A religiosidade apareceu 
como forma de enfrentamento ao sofrimento e o afeto pelo familiar foi mais importante do que a sobrecarga 
do processo de cuidar.
Conclusão: A internação dos usuários de bebidas alcoólicas em unidade de terapia intensiva mostrou-se 
como um evento difícil de ser vivenciado pela família e pelos cuidadores familiares pois desperta sentimentos 
de sofrimento, tristeza, desespero e culpa. Observou-se a fé e religiosidade dos cuidadores como importante 
fator de apoio ao enfrentamento do sofrimento causado ao vivenciar essa experiência.

Abstract
Objective: To describe caregivers’ feelings about alcohol abusers at hospital admission to the intensive 
care unit.
Methods: This qualitative study included ten family caregivers of patients admitted to an intensive care unit 
with a diagnosis of chronic alcohol use. Data were collected by semi-structured interviews at the respondents’ 
homes, and data were subsequently submitted to content analysis.
Results: The caregivers reported suffering, sadness, desperation, and guilt. Religion appeared as a way to 
confront suffering, and affection by the family member was more important than the workload associated with 
care delivery.
Conclusion: Admission of alcohol users to the intensive care unit is a difficult event for the patient’s family and 
caregiver because it causes feelings of suffering, sadness, and guilt. The faith and religiosity of caregivers is 
an important supporting factor in response to the suffering caused by this experience.
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Introdução

O consumo abusivo do bebidas alcoólicas tem-se 
tornado crescente entre jovens e adultos, e os efeitos 
da dependência dessa substância estão aparecendo 
cada vez mais cedo no ciclo vital, com agravos à 
saúde que diminuem a sobrevida e impactam toda 
estrutura familiar.(1)

No Brasil, no período de 1996 a 2007, o coe-
ficiente de mortalidade por doenças crônicas não 
transmissíveis, incluindo os agravos associados 
ao uso abusivo de bebidas alcoólicas, aumentou 
5% e o coeficiente de mortalidade ajustada para 
idade por doenças associadas ao consumo dessa 
substância, aumentou de 4,3 para 5,2 para cada 
100 mil pessoas.(2)

Os usuários de bebidas alcoólicas são pes-
soas inseridas em um contexto familiar, onde os 
membros convivem com os problemas cotidia-
nos que o abuso dessa substância pode causar. 
A família, tanto quanto o usuário de bebidas al-
coólicas, necessita de apoio para o enfrentamen-
to dos problemas advindos do ambiente aonde o 
alcoolismo está inserido.(3,4)

O uso abusivo de bebidas alcoólicas causa des-
gaste à saúde dos usuários, tornando-os  vulneráveis 
a doenças graves ou comorbidades que conduzem 
à internações hospitalares em unidades de grau de 
complexidade variável, incluindo as unidades de te-
rapia intensiva - UTI’s.(1,5)

As UTI’s são ambientes preparados para a as-
sistência de pacientes com comprometimento das 
funções vitais e pior prognóstico clínico, que ne-
cessitam de monitorização e assistência contínua, 
permanente e especializada, com vistas ao aumento 
da sobrevida e diminuição de possíveis sequelas aos 
pacientes. Cabe salientar que um terço dos pacien-
tes internados nas UTI’s apresentam complicações 
agudas ou crônicas decorrentes do abuso de bebidas 
alcoólicas.(5,6)

Os cuidadores familiares dos usuários de bebidas 
alcoólicas se encontram em situação de fragilidade 
contínua, e a hospitalização é um momento crítico. O 
vínculo com a equipe de saúde e, em especial, a equi-
pe de enfermagem pode colaborar para o aprendizado 
sobre o tratamento e o cuidado após a alta hospitalar.(7)

O objetivo deste trabalho foi descrever os 
sentimentos dos cuidadores de usuários de bebi-
das alcoólicas frente à internação em unidade de 
terapia intensiva.

Métodos

Pesquisa qualitativa desenvolvida na cidade de Ma-
ringá, estado do Paraná, região sul do Brasil.

A população em estudo foi composta por cuida-
dores familiares de pacientes com diagnóstico mé-
dico associado ao uso crônico de bebidas alcoólicas, 
incluídos no banco de dados do centro de informa-
ção e assistência toxicológica e internados na uni-
dade de terapia intensiva de adultos de um hospital 
ensino, no período de janeiro a dezembro de 2011. 

Foram adotados os seguintes critérios de in-
clusão para os participantes da pesquisa: ser fa-
miliar de pacientes que estiveram internados na 
UTI no ano de 2011; residentes no município 
de Maringá; com idade maior ou igual a 18 anos 
e relação de convivência ou co-habitação com o 
paciente antes e após sua internação, sendo seu 
cuidador referencial.

Nos registros do centro de informação e assis-
tência toxicológicas, foram identificados 24 pacien-
tes com diagnóstico médico principal ou secundário 
de intoxicação aguda ou crônica por bebidas alcoó-
licas que foram internados na unidade de terapia 
intensiva no período em estudo. Atenderam aos cri-
térios de inclusão dez cuidadores.

Os instrumentos de coleta de dados foram um 
roteiro para entrevista semiestruturada e um diário 
de campo, que teve a finalidade de registrar infor-
mações pertinentes apontadas pela entrevistadora 
após a realização das entrevistas.

O roteiro para entrevista foi composto por dois 
blocos temáticos: um sobre a caracterização socioe-
conômica e demográfica do cuidador familiar, do 
usuário de bebidas alcoólicas e da família, e cinco 
questões abertas, destinadas ao cuidador familiar.

As entrevistas foram realizadas no domicílio do 
cuidador e apenas uma participante preferiu o seu 
local de trabalho. As entrevistas foram realizadas em 
ambiente privativo e gravadas em mídia digital, em 
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pelo menos dois gravadores, e o preenchimento do 
diário de campo foi realizado logo após o seu térmi-
no. Foram transcritas integralmente e os dados qua-
litativos analisados utilizando-se a técnica de análise 
de conteúdo modalidade Temática. As informações 
contidas no material foram reunidas em duas uni-
dades de análise: A Internação dos usuários de be-
bidas alcoólicas em unidade de terapia intensiva: a 
dor e o sofrimento de seus cuidadores familiares; A 
religiosidade como forma de apoio ao enfrentamen-
to da internação.

O desenvolvimento do estudo atendeu às exi-
gências nacionais e internacionais sobre ética em 
pesquisas com seres humanos.

Resultados

A faixa etária dos cuidadores variou entre 35 e 65 
anos, com média de idade de 46,7 anos; a maioria 
do sexo feminino (nove); casados (sete); com baixa 
escolaridade (quatro com ensino fundamental in-
completo e dois com ensino fundamental comple-
to) e baixa renda familiar (cinco famílias apresen-
tavam renda inferior a três salários mínimos e uma 
família com renda de três salários mínimos). Cinco 
deles exerciam atividade remunerada fora do do-
micílio. Todos referiram alguma inserção religiosa, 
porém quatro não eram praticantes. Em relação ao 
grau de parentesco, quatro eram irmãs dos usuários 
de bebidas alcoólicas, duas eram mães, dois filhos, 
uma tia e uma era esposa.

O uso nocivo de bebidas alcoólicas por mais de 
um membro da família, esteve presente em sete fa-
mílias. A média de idade dos pacientes era de 45 
anos; a maioria do sexo masculino (nove), divorcia-
dos (quatro), com baixa escolaridade e estavam fora 
do mercado de trabalho. Nenhum era praticante de 
sua religião antes da internação. Sete receberam alta 
hospitalar após a internação na unidade de terapia 
intensiva, com cinco deles apresentando sequelas fí-
sicas, e três evoluíram a óbito.

Todos foram internados por efeitos da intoxica-
ção alcoólica crônica e, após a alta hospitalar, cinco 
já haviam manifestado a vontade de voltar a beber 
sendo que dois retornaram efetivamente ao uso da 

bebida alcoólica Embora a internação em unidade 
de terapia intensiva fosse um evento dramático na 
vida dos pacientes, ela não foi capaz de afastá-los da 
recaída e diminuir a sobrecarga nas famílias.

Os dados das entrevistas concedidas pelos cui-
dadores familiares foram analisados e resultaram 
em duas categorias especificadas: a internação dos 
usuários de bebidas alcoólicas em unidade de tera-
pia intensiva: a dor e o sofrimento dos cuidadores e 
a religiosidade como forma de enfrentamento.

Discussão

As implicações dos resultados deste estudo para o 
ensino e a assistência de enfermagem, são relativas 
ao desvelamento de uma realidade presente e passí-
vel de intervenção: o crescente consumo de bebidas 
alcoólicas e os graves problemas de saúde relaciona-
dos ao uso abusivo, com reflexos diretos nos cuida-
dores e famílias.

A internação de um membro da família em uni-
dade de terapia intensiva, independente da causa, 
mobiliza diversos sentimentos e é um período mar-
cado por sofrimento, pois muitas vezes está relacio-
nada com o medo do desconhecido. Os cuidadores 
experimentaram durante o período da internação 
situações de angústia, potencializadoras da fragili-
dade humana diante do risco de morte.

As famílias vivenciam o medo e a insegurança, 
resultado da incerteza em relação às condutas e trata-
mentos a serem propostos pela equipe de saúde aos 
seus familiares.(8)

Os sentimentos de sofrimento, tristeza e deses-
pero, foram os mais relatados pelos cuidadores. Sete 
cuidadores familiares afirmaram que é uma expe-
riência bastante difícil de ser vivenciada.

A tristeza e o sofrimento se caracterizam por 
estados emocionais intrínsecos a qualquer ser hu-
mano privado de determinada satisfação pessoal 
e emocional. É uma reação do organismo quan-
do o sujeito se depara profundamente com a sua 
fragilidade. A situação de doença com perspec-
tiva de morte iminente do familiar, faz o cuida-
dor perceber que é um ser frágil e desamparado 
diante das contingências impostas pela vida e é 
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nesta esfera que se reconhece sentimentos como 
o desespero.(9,10)

Uma cuidadora vivenciou o sentimento de 
culpa, pois acreditava ter a possibilidade de im-
pedir a internação do irmão se não tivesse espe-
rado tanto tempo para tê-lo internado em uma 
clínica de reabilitação.

O filho cuidador do pai usuário de bebidas alcoó-
licas referiu profundo sentimento de tristeza ao vê-lo 
internado na unidade de terapia intensiva, apesar de ser 
um evento esperado, pois o pai, com 77 anos, fazia uso 
crônico de bebidas alcoólicas desde a adolescência.

Durante as entrevistas com os cuidadores fami-
liares, pôde-se perceber que as famílias enfrentam 
adversidades e constante tensão em um ambiente 
familiar onde o alcoolismo está presente. Porém, es-
ses familiares não deixaram de amar e desejar uma 
vida melhor para os dependentes de bebidas alcoó-
licas, e quando estes foram internados, o sofrimento 
e a angústia tornaram-se ainda maiores, em especial 
para seus cuidadores, que vivenciaram uma relação 
de maior proximidade emocional com os familiares 
usuários de bebidas alcoólicas.

Diante disso, é necessário mantê-los bem in-
formados sobre as condições clínicas dos seus fami-
liares. Um bom relacionamento entre a equipe de 
saúde, em especial a equipe de enfermagem que se 
encontra ao lado do cliente 24 horas por dia, é es-
sencial para satisfazer as necessidades dos membros 
da família e diminuir o estresse da internação.(11)

Os sentimentos vivenciados por famílias que 
possuem parentes internados em unidades de tera-
pia intensiva, como angústia, tristeza, dor, insegu-
rança, entre outros, indica que a assistência deve se 
estender aos familiares.(12)

A religiosidade apareceu como forma de enfrenta-
mento ao sofrimento. Todos os cuidadores informa-
ram envolvimento com alguma religião, com predo-
mínio da religião católica. Seis cuidadores menciona-
ram que, ao se apoiarem em suas religiões, obtinham 
forças para enfrentar o processo da internação.

No decorrer das entrevistas, os cuidadores de-
monstraram emoção ao relembrar da época da in-
ternação de seus familiares usuários bebidas alcoóli-
cas na unidade de terapia intensiva, principalmente 

ao falarem da importância de suas crenças religiosas 
e da fé para transmitirem esperança aos mesmos.

A espiritualidade é algo integrante do indivíduo 
e é ela que possibilita encontrar significado e pro-
pósito para a vida e enfrentamento de situações que 
causam angústia e sofrimento.(13)

 Em estudo que procurou identificar significa-
dos comuns nas famílias de pacientes internados em 
unidade de terapia intensiva, independentemente 
da religião, os membros da família procuraram al-
gum tipo de apoio espiritual neste momento cerca-
do de incertezas e inseguranças. O apego à espiri-
tualidade está bastante relacionado à necessidade de 
não perder a esperança, propostas de mudanças e à 
espera de um milagre.(14)

Acreditar em um ser superior oferece paz e é 
um apoio significativo para a convivên cia com uma 
doença grave, representa um suporte e conforto e 
oferece tranquilidade aos cuidadores para suporta-
rem os problemas da doença.(15)

A família de um paciente que se encontra in-
ternado em estado grave em unidade de terapia 
intensiva, busca na espiritualidade, respostas, for-
ça, consolação e esperança para o processo viven-
ciado. A equipe de enfermagem acaba também 
por vivenciar essa espiritualidade juntamente 
com os familiares em busca de uma força neces-
sária para consolar e até mesmo, ser consolada.(13)

Estudo que buscou compreender o fenômeno que 
envolve o processo de perda para o familiar cuidador 
de paciente crítico no ambiente hospitalar, mostrou a 
importância da fé e da religiosidade que esses familia-
res tinham no momento em que enfrentaram a doença 
e a iminência da morte de seus entes queridos.(16)

Ressalta-se a importância da relação do profis-
sional enfermeiro com as famílias desses pacientes, 
a fim de mantê-los sempre informados, acolhidos 
e orientados, uma vez que a atenção aos sentimen-
tos e anseios dessas famílias, desencadeia a necessi-
dade de um cuidado especial. Assim, é primordial 
que os enfermeiros dessa unidade, promovam ações 
acolhedoras para os familiares, permitindo que esses 
enfrentem de uma maneira menos sofrida a hospi-
talização de seus familiares na UTI, bem como suas 
possíveis consequências.
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Conclusão

A internação dos usuários de bebidas alcoólicas em 
unidade de terapia intensiva mostrou-se como um 
evento difícil de ser vivenciado pela família e pelos 
cuidadores familiares, pois desperta sentimentos de 
sofrimento, tristeza, desespero e culpa. Observou-se 
a fé e religiosidade dos cuidadores como importante 
fator de apoio ao enfrentamento do sofrimento cau-
sado ao vivenciar essa experiência.
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Resumo
Objetivo: Validar o conteúdo e a aparência do álbum seriado “Eu posso amamentar meu filho”, junto às 
puérperas internadas no alojamento conjunto.
Métodos: Estudo de validação das figuras do álbum seriado quanto à aparência (clareza/compreensão) e 
conteúdo (relevância), realizado com 21 puérperas. Foi utilizado um instrumento que incluiu um questionário 
dissertativo, avaliação de conteúdo, aparência e motivação e das características sociodemográficas das 
mulheres.
Resultados: Todas as ilustrações foram consideradas claras e compreensíveis, no entanto, a Figura 6 
apresentou 85,7% de relevância e as demais se mantiveram entre 90% e 100%. O índice de validade de 
conteúdo global para o álbum seriado foi de 0,92 para todas as figuras.
Conclusão: O álbum encontra-se apto para ser utilizado em outras pesquisas e na prática diária com mulheres, 
seja na comunidade ou no âmbito hospitalar, como é o caso do alojamento conjunto.

Abstract
Objective: To validate the content and appearance of a flipchart titled “I can breastfeed my child” among 
puerperal women admitted to a rooming-in obstetrics ward.
Methods: Validation study of the appearance (clarity/comprehension) and content (relevance) of the flipchart 
pictures among 21 puerperal women. The pictures were used as part of an instrument that includes a discursive 
questionnaire that was used to evaluate the content and appearance of the flipchart and the motivation and 
sociodemographic characteristics of the women. 
Results: All illustrations were considered clear and comprehensive. However, picture 6 had an 85.7% 
relevance compared with 90% to 100% for the other pictures.  The index of global content validity for the 
pictures in the flipchart was 0.92. 
Conclusion: The flipchart appears to usable in other studies and in daily practice in the community or a 
hospital environment, such as a rooming-in ward. 
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Introdução

A Promoção à Saúde é considerada um dos prin-
cipais modelos teórico-conceituais que subsidiam 
políticas de saúde em todo o mundo, reforçando 
a importância da atuação nos determinantes e cau-
sas da saúde, da participação social e da necessidade 
de elaboração de alternativas às práticas educativas.
(1) Em vista disso, estratégias educativas a partir de 
folhetos, cartões-postais, livretos, recursos audiovi-
suais, orientações, softwares, escalas, entre outros, 
têm sido utilizados por enfermeiros para a promo-
ção do aleitamento materno.(2)

Entretanto, a construção de tais intervenções 
não é suficiente, sendo necessária a avaliação dessas 
estratégias, sobretudo das que abordam a autoeficá-
cia no contexto da amamentação.(3)

A autoeficácia é destacada como um dos con-
ceitos e princípios fundamentais para a promoção 
da saúde, sendo relevante para o enfrentamento dos 
desafios contemporâneos na promoção da saúde.  
No documento da Organização Mundial da Saú-
de,(4) as crenças de autoeficácia podem ser utilizadas 
para determinar como as pessoas sentem, pensam, 
são motivadas e comportam-se diante de determi-
nada situação, demonstrando quanto esforço e tem-
po os indivíduos vão utilizar no sentido de persistir 
para transpor um obstáculo ou uma experiência ne-
gativa.

Reconhecendo, então, a importância do ma-
terial educativo com enfoque na autoeficácia da 
mulher em amamentar seu filho, foi construído o 
álbum seriado “Eu posso amamentar meu filho”. 
Esse material foi validado quanto a aparência e 
conteúdo, por meio da apreciação de um Comitê 
composto por juízes da área da enfermagem que 
evidenciaram a pertinência e a validade do material, 
caracterizando-o como um instrumento apto para 
uso na prática clínica.(5)

Sabe-se que para conferir maior credibilida-
de aos materiais educativos que se pretende im-
plementar  nos diversos campos de atuação da 
enfermagem, é oportuno utilizar um processo 
de avaliação desses para melhorar sua qualidade.
(6) Para tanto, alguns autores reforçam que todo 
material educativo não deve somente ser valida-

do por juízes, mas também por meio de painéis 
compostos por pessoas leigas,(7) sendo que esse 
modelo foi utilizado por diversos estudos em va-
lidação de materiais educativos e instrumentos.(8)

A validação é um processo que visa coletar e ava-
liar as evidências da validade de um instrumento, 
estando sob responsabilidade do sujeito confirmar 
ou não a validade do instrumento.(9) Considera-se 
que o álbum seriado apresenta ilustrações que refle-
tem o realismo e a compreensão, além de reforçar 
ou explicar a informação passada.(10) Deste modo, o 
álbum “Eu posso amamentar meu filho” é um tipo 
de material educativo que possibilita a visualização 
de figuras. Ademais, este material ofereceu as mu-
lheres a oportunidade de verbalizarem suas dúvidas 
e incertezas, também como discuti-las durante a in-
tervenção.(11) Neste estudo optou-se proceder a vali-
dação com pessoas leigas.

Este processo possibilita o julgamento do álbum 
quanto a sua relevância em relação ao seu conteúdo 
e aparência.(12) Dessa forma, o objetivo deste estu-
do foi validar o conteúdo e a aparência do álbum 
seriado “Eu posso amamentar meu filho”, junto às 
puérperas internadas no alojamento conjunto.

Métodos

Estudo de validação do álbum seriado “Eu posso 
amamentar meu filho”, baseado na autoeficácia em 
amamentação, adotado como recurso tecnológico 
educativo e aplicado a puérperas internadas no alo-
jamento conjunto.

A validação foi composta pela validade de conteú-
do e aparência. A validade de conteúdo refere-se ao 
grau de relevância que as figuras apresentam e as di-
retrizes fornecidas por meio das fichas-roteiro, levando 
em consideração a adequação da cobertura da área de 
conteúdo medida. Para a validação da aparência, o re-
curso educativo foi julgado quanto à clareza das figuras, 
compreensão e forma de apresentação do instrumento, 
o que evidenciou a percepção que os indivíduos pos-
suem em relação ao que está sendo medido.(5,12) 

O estudo incluiu 21 puérperas internadas no 
alojamento conjunto de uma Maternidade Escola, 
sendo que este número atende ao recomendado por 
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outros autores que sugerem de seis a 20 participan-
tes.(13)  O número ímpar de mulheres foi induzido 
pois estudo demonstra a importância desta condi-
ção para evitar questionamentos dúbios.(14)

A amostra foi por conveniência, atendendo os 
seguintes critérios de inclusão: mulheres no pe-
ríodo puerperal imediato (1º ao 10º dia após o 
parto) a partir de 12 anos de idade, considerando 
o Estatuto da Criança e do Adolescente devido 
ao aumento da gravidez na adolescência;(15) puér-
peras internadas por no mínimo 6 horas após o 
parto no alojamento conjunto e acompanhadas 
de recém-nascido - RN com boa vitalidade, ca-
pacidade de sucção efetiva e controle térmico. 
Foram removidas do estudo mulheres com in-
tercorrências clínicas ou obstétricas no período 
puerperal, com patologias que impossibilitavam 
ou contraindicavam a amamentação, além das 
puérperas internadas no alojamento conjunto 
com filhos admitidos na Unidade de Terapia In-
tensiva de alto e médio risco.

A coleta de dados ocorreu em junho de 2013 
por meio de fonte primária (entrevista com as puér-
peras). À beira do leito foi realizado convite às mu-
lheres para participarem do estudo. As que concor-
daram em participar, receberam orientações sobre 
a finalidade do estudo. Todas puérperas assinaram 
em duas vias o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.

O primeiro momento da coleta de dados con-
sistiu-se na aplicação do álbum seriado por uma 
única pesquisadora de modo individual com tem-
po médio de 20 a 30 minutos. No segundo mo-
mento da pesquisa foram aplicados instrumentos 
(entrevistas com duração de 15 a 20 minutos) por 
outras duas enfermeiras pesquisadoras devidamen-
te treinadas e membras do grupo de pesquisa En-
fermagem para Promoção e Educação em Saúde da 
Família e da Criança.

O instrumento a ser validado foi submetido à 
avaliação de um painel de pessoas leigas para avaliar 
clareza, compreensão e a redundância das figuras e 
das informações prestadas.(12) A validação utilizou 
um instrumento elaborado e validado por dois es-
pecialistas na área de autoeficácia em amamentação, 
que abrange um questionário dissertativo(7) acerca 

dos seguintes domínios: compreensão, atratividade, 
autoeficácia, aceitabilidade cultural e persuasão do 
material educativo; neste estudo o domínio autoe-
ficácia será discutido com maior profundidade. O 
instrumento também continha a avaliação de con-
teúdo, aparência e motivação e caracterização socio-
demográfica das mulheres.(5)

O álbum seriado foi construído a partir de uma 
reflexão dos itens da escala Breastfeeding Self-Efficacy 
Scale - Short Form (BSES-SF), dos pressupostos da 
Teoria de Autoeficácia Bandura de 1977 e de refe-
rências sobre alojamento conjunto, contendo sete 
figuras (Fi) e sete fichas roteiro (FR). No processo 
de validação de dez juízes, o álbum seriado obteve 
excelentes índices de validade de conteúdo (CVI) 
de 0,92 para as figuras e 0,97 para as fichas-roteiro. 
Apresentando ainda 77,1% de clareza e de com-
preensão quanto às figuras e as fichas roteiros.(5)

Os dados foram organizados e processados pelo 
Predictive Analytics Software (PASW®) versão 18, e 
são apresentados em tabelas e gráficos. As respostas 
do questionário dissertativo foram organizadas com 
base na síntese das respostas e subsequentemente 
analisadas de maneira descritiva.

A análise do conteúdo das figuras mostrou que o 
álbum seriado foi feito utilizando o CVI e calculado 
com base em três equações matemáticas: o S-CVI/
AVE (média do I-CVIs para cada item da escala), 
S-CVI/UA (Proporção dos itens em uma escala que 
atinge uma classificação de relevância de 3 ou 4 para 
todos os especialistas) e o I-CVI (validade de con-
teúdo dos itens individuais: proporção de especia-
listas de conteúdo que dão ao item a classificação 
de relevância de 3 ou 4). O CVI varia de -1 a 1 
sendo considerado válido o item que apresenta con-
cordância entre os juízes igual ou maior que 0,80.(16)

No que diz respeito a validade de aparência, o 
critério de pertinência foi de pelo menos 75% de 
concordância entre as mulheres. As figuras não atin-
giram tal porcentagem, portanto considerou-se os 
comentários e sugestões para a não conformidade, 
possibilidade de ajuste ou supressão dos aspectos 
sob avaliação.(17)

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

O álbum seriado foi aplicado a 21 puérperas com 
média de idade de 24 anos. Dessas, 66,7% pos-
suíam união consensual e 47,6% eram donas de 
casa. Além disso, 38,1% tinham o segundo grau 
completo e 61,9% residiam com mais três pessoas. 
O total de 38,1% das puérperas tinham renda de 
R$ 678,00 mensais.

Com relação à história obstétrica, a maioria 
(42,9%) não tinha outros filhos, e das que possuíam 
(n= 12) 71,4% já haviam amamentado anterior-
mente e 50,0% delas o fizeram exclusivamente por 
seis meses. Todas as mulheres quando questionadas 
se pensavam em amamentar o filho atual respon-
deram afirmativamente e 71,4% pretendiam fazê-lo 
de forma exclusiva por seis meses.

No que se refere ao parto e puerpério atual, 
57,1% das mães foram submetidas a cesariana, 
sendo que parte delas (71,4%) amamentaram seus 
filhos nos primeiros 30 minutos após o parto e 
42,9% amamentaram no momento em que ain-
da estavam na sala de parto. Além disso, 42,9% 
dos RNs necessitaram de incubadora ou interna-
ção na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 
95,2% deles não utilizaram chupeta e mamadeira 
e 61,9% não receberam leite artificial. Em relação 
ao fornecimento de diretrizes a respeito da ama-
mentação na maternidade, 61,9% referiram não 
ter recebido nenhuma orientação, e as que recebe-
ram (38,1%), obtiveram essas orientações de en-
fermagem (62,5%).

Diante da opinião das puérperas quanto à com-
plexidade das figuras do álbum seriado, 83,7% con-
sideraram as figuras simples e 94,6% consideraram 

que as figuras estavam associadas à confiança ma-
terna em amamentar o filho. Todas as ilustrações 
do álbum seriado foram consideradas claras e com-
preensíveis, com percentual acima de 80% e com 
média de 89,5% (Figura 1).

Referente à relevância das figuras do álbum se-
riado, a Fi6 apresentou 85,7% de relevância e as de-
mais se mantiveram entre 90% e 100% (Figura 2).

A tabela 1 revela o CVI de cada figura. Além dis-
so, o CVI global foi 0,92 para as figuras, indicando 
excelente nível de concordância entre as puérperas.

Tabela 1. Distribuição dos índices de validade de conteúdo 
(CVI) de cada figura, de acordo com a análise das puérperas

Figuras (Fi) CVI

Fi 1 1,00

Fi 2 0,86

Fi 3 1,00

Fi 4 1,00

Fi 5 0,86

Fi 6 0,81

Fi 7 0,90

Quando as mulheres foram indagadas se qual-
quer participante da atividade com o álbum seria-
do poderia entender facilmente do que se tratava, 
95,2% indicaram que sim e a mesma percentil de 
mulheres se sentiram motivadas para participar da 
atividade até o final, fazendo com que todas pensas-
sem a respeito da sua saúde e do seu filho.

A partir da análise descritiva dos domínios do 
questionário dissertativo,(7) todas as mães apresenta-

Figura 1. Clareza e compressão das ilustrações do álbum 
seriado “Eu posso amamentar meu filho”
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Figura 2. Relevância das ilustrações do álbum seriado “Eu 
posso amamentar meu filho”
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Tabela 2. Análise descritiva do domínio autoeficácia referente ao questionário dissertativo

Domínio autoeficácia n(%)

Podem seguir o que as figuras sugerem?

Acreditam que podem seguir o que as figuras sugerem. 19(90,5%)

Acreditam que podem seguir apenas algumas figuras. 02(9,5%)

Necessita saber mais alguma coisa para seguir as informações? O que está faltando?

Não esta faltando nenhuma informação no álbum para sentirem-se confiantes em amamentar. 17(80,9%)

Faltou abordar a alimentação materna. 02(9,5%)

Faltou abordar as orientações com relação às fissuras. 01(4,8%)

Faltou abordar que o leite evita doenças e que é bom para a saúde da criança. 01(4,8%)

Quais assuntos parecem mais importantes?

Pega e posição corretas foram os assuntos mais importantes. 10(47,6%)

Identificação das características do leite e suas fases. 03(14,2%)

Identificação do choro da criança. 02(9,5%)

Amamentar exclusivamente até o sexto mês. 02(9,5%)

Amamentar próximo à família. 01(4,8%)

A mulher organiza suas atividades com a prática da amamentação. 01(4,8%)

Esvaziamento da mama e sua alternância. 01(4,8%)

Levar o bebê ao posto de saúde para acompanhamento. 01(4,8%)

Gostaria que existisse alguma outra informação nesse álbum que não foi exposta?

Não existe nenhuma informação que não tenha sido exposta no álbum seriado. 14(66,7%)

Informações a respeito da alimentação materna. 03(14,2%)

Intercorrências com a mama. 02(9,5%)

Informações a respeito do colostro. 01(4,8%)

Alimentos que podem ser oferecidos às crianças após os seis meses. 01(4,8%)

ram compreensão do material, como indicado pela 
atratividade, aceitação cultural. Considerou-se o ál-
bum como estimulador à prática da amamentação. 

No que diz respeito ao domínio autoeficácia 
identificou-se que as mães quando questionadas se 
poderiam seguir o que as figuras do álbum seriado 
sugeriam, indicaram que sim (90,5%) e a maioria 
(80,9%) ressaltou que o álbum continha informa-
ções necessárias para se sentirem confiantes em ama-
mentar os seus filhos. O assunto mais importante 
abordado no álbum, considerado pelas puérperas, 
foi a pega e posição correta durante a amamenta-
ção (47,6%), sendo evidenciado por elas que não 
era necessário nenhuma outra informação (66,7%) 
além das que já estavam no álbum (Tabela 2).

Discussão

As participantes do estudo apresentaram caracte-
rísticas sociodemográficas e obstétricas que retrata 
a realidade brasileira, como por exemplo, a baixa 
média de idade e renda, que implicam em fatores 
que podem levar a mulher ao desmame precoce de 
seus filhos.(15) Nesse sentido, é oportuno a utilização 
de materiais educativos acessíveis e que possibilitem 
o aumento da autoeficácia materna em amamentar 
seu filho, como é o caso do álbum seriado “Eu posso 
amamentar meu filho”.

A maioria das participantes consideraram as fi-
guras do álbum claras, compreensíveis e relevantes. 
Além disso, das puérperas se sentiram motivadas 



591Acta Paul Enferm. 2013; 26(6):586-93.

Rodrigues AP, Nascimento LA, Dodt RC, Oriá MO, Ximenes LB

para participar da atividade até o final, apresentan-
do bons índices relacionados aos domínios do ques-
tionário dissertativo. Esses fatores indicam que o 
álbum seriado é um material educativo válido e que 
pode ser aplicado a qualquer realidade,(7,12) uma vez 
que permite ao profissional promover a amamenta-
ção e a autoeficácia materna.

De acordo com a validação realizada pelas 
puérperas internadas no alojamento conjunto, o 
álbum seriado foi considerado um material edu-
cativo que apresenta conteúdo e aparência perti-
nentes e válidos no que diz respeito a autoeficácia 
na amamentação, fatores que foram evidenciados 
pelos excelentes CVI individuais e global das fi-
guras. Sendo assim, obteve-se um CVI global de 
0,92, indicando que a intervenção educativa por 
meio da utilização do álbum promoveu confian-
ça para as mulheres seguirem o que as figuras su-
gerem, tendo a pega e a posição correta como os 
assuntos mais importantes para as puérperas.

Nesse sentido, a autoeficácia é determinada 
individualmente por quatro fatores. Esses fatores 
influenciam os domínios da BSES-SF (intrapes-
soal e técnico) que são denominadas como expe-
riências pessoais, experiências vicárias, persuasão 
verbal, fatores psicológicos e afetivos.(18) Portanto, 
considerando que o álbum seriado foi construído 
a partir da BSES-SF, ressalta-se que o formulário 
não apenas conseguiu destacar a autoeficácia em 
amamentar, mas também salientou os conteúdos 
considerados relevantes, principalmente, aqueles 
relacionados ao domínio técnico e relatados pelas 
puérperas, tal como a pega e posição corretas, sen-
do esses aspectos os que mais causam insegurança 
entre as mulheres.(5)

Para que a sucção eficiente aconteça por meio da 
pega satisfatória deve-se identificar os seguintes si-
nais: boca bem aberta, mínima visualização da aréo-
la, lábio inferior do bebê evertido (para fora), quei-
xo da criança encostado ou bem próximo à mama 
e bochechas arredondadas. É importante ressaltar 
que a amamentação com posicionamento e sucção 
adequadas não causa dor à mãe.(19) Associado a isso 
está o esvaziamento correto da mama, alternação da 
mama quando esvaziada completamente, evitando 
alguns processos dolorosos como ingurgitamento e 

mastite e proporcionando ao RN o recebimento de 
todos os constituintes do leite.(20)

O domínio intrapessoal tende a elevar-se ao lon-
go do tempo(5) que pode ser evidenciado pelo CVI 
da Fi6, que foi o menor CVI em comparação com 
as demais. No entanto, a Fi6 apresentou tendên-
cia de elevação, pois o fato da mãe receber apoio 
de membros familiares, em especial do marido ou 
companheiro e dos avós, exerce influência positiva 
na autoeficácia de amamentar. Para que esse apoio 
se concretize, os familiares devem ser envolvidos na 
promoção da amamentação ainda no ambiente hos-
pitalar, para que possam apoiar a mãe e contribuir 
para que ela se sinta capaz de amamentar.(21)

Ao identificar as características do leite materno 
como uma fonte de energia nutricional e imunoló-
gica que devem ser consumidas em quantidades su-
ficientes pelo RN, a mulher torna-se mais confiante 
para amamentar seu filho e manter essa prática por 
maior período. Assim, a amamentação fortalece a 
imunidade, mantém o crescimento e desenvolvi-
mento normais da criança, além de melhorar o 
processo digestivo no sistema gastrointestinal, pro-
mover o vínculo mãe-filho e facilitar o desenvolvi-
mento emocional, cognitivo e do sistema nervoso 
do lactente.(22)

Em relação a identificação do choro da criança 
pelas puérperas, considerada uma informação im-
portante abordada no álbum seriado, pode-se afir-
mar que o choro é uma das formas de comunicação 
do RN de difícil interpretação, o que pode causar 
ansiedade e insegurança materna, gerando dúvidas 
em relação à sua capacidade para cuidar do filho. 
As crianças choram por muitos motivos além da 
fome, nesse sentido, é necessário saber como iden-
tificar o real motivo do choro, sendo as causas mais 
comuns cólicas, desconforto (frio, calor, sujidade 
de fezes e /ou urina), substâncias no leite materno 
(cafeína, nicotina, leite de vaca e outras), carência 
por afastamento prolongado, dor ou doença e, por 
fim, fome.(23)

Mesmo tendo considerado as figuras do álbum 
claras, compreensivas e relevantes, as puérperas su-
geriram acréscimos de informações no material, tais 
como: alimentação materna, intercorrências com a 
mama e importância do colostro. Essas informações 
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são relevantes, mas sabe-se que de maneira geral os 
materiais educativos apresentam um foco,(24) e o ál-
bum seriado em questão vislumbra a amamentação, 
mas, principalmente, a autoeficácia, portanto essas 
temáticas não estão relacionadas com a autoeficácia, 
especialmente no que se refere à nutrição materna. 
Além disso, evidenciou-se a adequação do álbum 
com relação ao conteúdo, pois todas elas se senti-
ram confiantes para amamentar o filho a partir da 
intervenção com o álbum.

Sabe-se que a alimentação materna durante a 
prática da amamentação deve ser considerada pelos 
profissionais de saúde. Um estudo apontou que a 
maioria das mulheres alteram sua dieta durante a 
gravidez e amamentação, sendo necessário nesse pe-
ríodo que elas sejam aconselhadas a adotar uma die-
ta adequada, sem restrição de alimentos específicos. 
As restrições alimentares das puérperas reduzem a 
diversidade de sabores que o lactente será exposto 
e podem, posteriormente, diminuir a aceitação de 
novos alimentos e limitar a variedade de sabores 
para a criança.(25)

Além disso, a abordagem no álbum seriado 
sobre transtornos físicos durante a amamentação, 
como as fissuras, foi solicitada pelas puérperas para 
se sentissem mais confiantes ao realizar a prática. A 
dor nas mamas é muito comum logo nos primei-
ros dias de amamentação, sendo que constitui-se 
como uma das principais queixas quando a mãe 
apresenta fissura, o que pode levar ao desmame 
precoce do filho.(26,27) 

As puérperas também sentiram necessidade da 
abordagem no álbum seriado em relação a impor-
tância da amamentação para a saúde do filho. No 
entanto, ressalta-se que o aleitamento materno é 
importante também para a saúde materna devendo 
ser reforçada pelos profissionais da saúde. Preocu-
par-se com a saúde do filho contribui para o proces-
so de decisão da mulher de iniciar e manter a ama-
mentação, assim, apropriar-se desses conhecimen-
tos facilita a conquista da autonomia para manter 
a amamentação.(28) Nesse contexto, a promoção da 
amamentação exclusiva deve ser realizada com todas 
as mulheres, fazendo com que essa prática ocorra 
nos primeiros seis meses de vida da criança, pois a 
mãe ao oferecer somente o leite materno percebe 

que esse é suficiente para o crescimento e desenvol-
vimento da criança, aumentando assim sua confian-
ça na amamentação.(29)

De acordo com o processo de validação do es-
tudo pelas puérperas, pode-se perceber que o álbum 
é válido e aplicável à realidade, entretanto, somente 
a utilização do álbum não garante que a mulher re-
ceba o acompanhamento necessário durante o pe-
ríodo gravídico-puerperal. Portanto, o álbum deve 
ser utilizado como um material de suporte pelos 
profissionais para acompanhamento hospitalar e em 
unidades de saúde, visionando um maior período 
de amamentação.

 Dessa forma, destaca-se a necessidade da puér-
pera retornar à unidade de saúde para realizar o 
acompanhamento dos cuidados em relação a sua 
saúde e de seu filho. O retorno de ambos, de 7 a 
10 dias após o parto, deve ser incentivado desde o 
pré-natal, na maternidade e pelos agentes comuni-
tários de saúde na visita domiciliar onde é abordado 
assuntos de atenção ao RN como amamentação, ali-
mentação complementar, orientação a respeito do 
crescimento, desenvolvimento e vacinação.(30) 

O álbum encontra-se apto para ser utilizado em 
outras pesquisas, principalmente na prática diária 
com as mulheres, seja na comunidade ou no âmbito 
hospitalar; sendo esse último o caso do alojamento 
conjunto. Este recurso possibilita o apoio à puérpe-
ra durante o processo de amamentação, promove a 
autoeficácia e a amamentação.

Destaca-se que os materiais educativos são fer-
ramentas importantes no cotidiano de trabalho da 
enfermagem, pois permite a reflexão e a cooperação 
dos envolvidos no processo de construção do co-
nhecimento. No entanto, o profissional diante do 
seu papel de educador deve utilizar este tipo de fer-
ramenta de maneira adequada para incentivar a for-
mação de um ser humano autônomo e que busque 
a transformação de sua realidade.

Conclusão

O conteúdo e aparência do álbum seriado “Eu posso 
amamentar meu filho” foi validado, o que conferiu 
maior credibilidade a essa nova ferramenta educati-
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va que pretende promover a autoeficácia materna na 
amamentação. Sendo assim, este processo de valida-
ção indicou a importância de realizar a validação do 
material educativo também pela consulta de pessoas 
leigas e não somente por juízes.
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Resumo
Objetivo: Investigar a percepção de profissionais de estratégia de saúde da família sobre recursos existentes 
no território para atendimento de demandas em saúde mental.
Métodos: Estudo transversal, qualitativo realizado com 27 profissionais da saúde de serviços de atenção 
primária. Os dados foram coletados utilizando entrevistas, grupos focais e observação. Após a coleta, os dados 
foram transcritos e submetidos à análise à luz do conceito estruturalista.
Resultados: Os enfermeiros referiram dispositivos formais para apoio em saúde mental, enfatizando serviços 
de saúde. Os coordenadores mencionaram serviços de saúde, universidade e parcerias como conselho 
tutelar e promotoria pública. Os agentes comunitários demonstraram maior integração com o território e 
conhecimento abrangente de fontes de apoio social formal e informal. Na observação do território foram 
identificados recursos sociais não mencionados nas entrevistas.
Conclusão: A percepção dos enfermeiros em relação aos recursos comunitários centrou-se em instituições 
formais relacionadas à saúde ou ao ensino de cursos na área da saúde. Os coordenadores identificaram 
outros serviços de saúde e dispositivos de proteção social. Os agentes comunitários têm a maior percepção 
dos recursos existentes em saúde mental.

Abstract
OObjective: Assess the perception of the professionals working at the family health strategy on the resources 
present within the territory toward meeting mental health care demands.
Methods: Cross-sectional, qualitative study carried out with 27 primary health care professionals. Data 
were collected by means of interviews, focus groups and observation. Following data collection, data were 
transcribed and analyzed in the light of the structuralist theory.
Results: Nurses referred to the existence of formal instruments toward promoting mental health care and 
highlighted the health services. Care coordinators mentioned health services, universities and partnerships 
with Child Protective Services and the District Attorney’s Office. Community agents showed to be more 
integrated with the territory and to have a broader knowledge of formal and informal social support sources. 
The observation of the territory pointed out social resources that were not addressed in the interviews.
Conclusion: The perception of the nurses regarding the community resources focused on formal health 
institutions or other entities related to the health care or health education areas. The coordinators identified 
other health services and social protection instruments. Community agents have a clearer perception of 
existing mental health resources.
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Introdução

A Estratégia Saúde da Família foi criada na década 
de 90 e consiste na principal proposta de consolida-
ção da Atenção Primária à Saúde no Brasil. O foco é 
o indivíduo-família, suas relações com a comunida-
de e o meio ambiente. A atuação das equipes pressu-
põe a integração da assistência com a promoção da 
saúde da população e as ações preventivas.(1,2)

O funcionamento da Estratégia Saúde da Fa-
mília deve implicar no estabelecimento de vín-
culo territorial, responsabilização e acompanha-
mento longitudinal. Portanto, estas equipes têm 
grande potencial para abordar a saúde mental 
das famílias na atenção primária, principalmente 
porque as políticas de saúde pública e as de saúde 
mental compartilham princípios comuns como 
a necessidade de uma rede de cuidados de base 
territorial, atuação transversal com outras políti-
cas, a noção de território, a intersetorialidade e a 
integralidade em prol da promoção da cidadania 
dos usuários.(2-4)

Para o desenvolvimento de ações que atendam 
tais princípios, os serviços de saúde precisam trans-
por os limites do modelo biomédico e envolver dife-
rentes segmentos sociais, pois os diversos dispositi-
vos comunitários configuram-se em fontes de apoio 
social e podem contribuir para melhorar a saúde 
mental e, consequentemente a qualidade de vida da 
população.(2-6)

Além disso, a consolidação de propostas inter-
setoriais que culminem numa rede de atenção per-
passa pelo reconhecimento dos recursos disponíveis 
no âmbito do território que poderiam ser incluídos 
para a formulação dos diferentes planos de cuidado. 
Para isso, faz-se necessário que os profissionais de 
saúde considerem os recursos existentes como po-
tenciais parceiros para compor o planejamento de 
ações intersetoriais voltadas para a promoção, pre-
venção e reabilitação em saúde mental.

O apoio informal é aquele auxílio baseado 
na informalidade e similaridade de experiências, 
fornecido por pessoas do cotidiano, não treina-
das para tal, como vizinhos, parceiros, outros pa-
cientes etc. O apoio formal, por sua vez é aquele 
auxílio provido por instituições especializadas ou 

pessoas treinadas, qualificadas formalmente para 
prestar auxílio como psicólogos, assistentes so-
ciais, enfermeiros.(7,8)

Desse modo, o objetivo do estudo foi investigar 
a percepção de enfermeiros, agentes comunitários 
de saúde e coordenadores de equipes de Estratégia 
de Saúde da Família a respeito dos recursos ou fon-
tes de apoio social, formais e informais, do território 
que podem ser acionados para o atendimento das 
demandas de saúde mental da comunidade.

Métodos

O estudo foi desenvolvido no território adscrito de 
cinco equipes de saúde da família de um município 
do interior de São Paulo. Nesta pesquisa descritiva 
exploratória foram utilizadas técnicas qualitativas 
para a coleta, análise e interpretação dos dados.

Os sujeitos do estudo foram cinco enfermeiras, 
cinco coordenadores e 17 agentes comunitários de 
saúde (profissionais não técnicos que vivem na pró-
pria comunidade que trabalham e realizam cadas-
tramento das famílias e visitas domiciliares regular-
mente à população adscrita).

Os dados foram coletados por meio de observa-
ção, entrevistas grupais, entrevistas individuais se-
miestruturadas e grupos focais. Inicialmente foram 
realizadas cinco entrevistas grupais com os agentes 
comunitários de saúde. Essas entrevistas tiveram o 
objetivo de nortear as observações que posterior-
mente foram realizadas no território que estas equi-
pes atuam.

Em seguida, procedeu-se a observação territo-
rial. Foram realizadas 46 horas de observação com 
um roteiro previamente estabelecido que preconi-
zava a observação de recursos formais e informais 
(Organizações Não Governamentais, Igrejas, espa-
ços de lazer, pontos de encontro, serviços de saúde, 
assistência social).

Após a observação do território foram entrevis-
tados os enfermeiros e coordenadores das equipes. 
O roteiro das entrevistas focava os recursos existen-
tes no território que poderiam ser acionados para a 
realização de ações articuladas relacionadas às de-
mandas de saúde mental na comunidade.
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Os dados das observações foram posteriormen-
te validados em dois grupos focais de aproximada-
mente uma hora cada, com nove indivíduos em um 
grupo e oito no outro. Após a validação desses da-
dos, foi realizada releitura dos resultados das obser-
vações e entrevistas utilizando reunião com o grupo 
de pesquisadores envolvidos.

O processo de investigação e análise seguiu o 
protocolo mínimo de pesquisa de caráter estrutu-
ralista,(8) assim estabeleceu-se o território adscrito 
pelas Unidades de Saúde da Família como campo 
observacional destacando as percepções dos enfer-
meiros, coordenadores e agentes comunitários de 
saúde sobre os recursos existentes no território para 
o atendimento das demandas de saúde mental como 
elementos a serem investigados. Foi selecionado o 
conceito “capital social” como estruturante para as 
interpretações.(9) Em seguida, a partir da leitura e 
releitura dos dados pelos pesquisadores envolvidos 
identificou-se os recursos formais e informais refe-
ridos pelos sujeitos e esses dados foram organizados 
no formato de mapas de rede propiciando melhor 
visualização e comparação das diferentes percepções 
dos profissionais sobre a estrutura do território.

Durante o processo interpretativo das transcri-
ções das entrevistas e grupos focais, os relatos dos 
participantes do estudo foram comparados com os 
dados do município e com as informações extraídas 
da observação do território. Assim, os dados da ob-
servação participante possibilitaram identificar tam-
bém dispositivos existentes na comunidade que não 
foram referidos pelos participantes como recursos 
potencialmente articuláveis nas intervenções rela-
cionadas à promoção, prevenção e reabilitação em 
saúde mental.

Os mapas de rede foram confeccionados agru-
pando na categoria “recursos formais” os serviços 
de saúde, dispositivos relacionado à educação, se-
gurança e proteção social. Na categoria “recursos 
informais” foram considerados os diferentes grupos 
comunitários de apoio e dispositivos relacionados 
ao lazer e religiosidade.

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

Resultados

Dos 17 agentes comunitários de saúde, quatorze 
eram do sexo feminino e três do sexo masculino, 
com idade mínima de 28 anos e máxima de 58 
anos. Quanto à escolaridade, um possuía ensino 
fundamental completo, treze ensino médio, um ní-
vel técnico e três de nível superior.

Os cinco enfermeiros eram do sexo feminino to-
dos formados há mais de oito anos, com média de 
idade 39 anos e com tempo de atuação nos respecti-
vos serviços de quatro anos ou mais. Três dos cinco 
enfermeiros possuíam pós-graduação.

Quatro dos coordenadores eram do sexo mas-
culino e um do sexo feminino, idade mínima 38 e 
máxima 64 anos, em exercício no cargo de coorde-
nadores de quatro anos ou mais e todos médicos de 
formação com doutorado e atividade de docência 
universitária simultânea.

Os recursos citados pelos respectivos sujeitos, 
enfermeiros, coordenadores e agentes comunitários 
de saúde são apresentados (figuras 1, 2 e 3).

Conforme pode ser observado na Figura 1 os 
enfermeiros não citaram nenhum recurso informal, 
apenas serviços de saúde e as Universidades como 
parceiros para o cuidado de saúde mental.

Os coordenadores citaram mais dispositivos do 
que os enfermeiros, além de identificar outros servi-
ços de saúde, também citaram mais dispositivos de 
proteção social como Conselho Tutelar, Promotoria 
Pública e as próprias Residências Terapêuticas. Re-
feriram ainda a Igreja como um dispositivo infor-
mal possivelmente articulável.

Os agentes comunitários de saúde identificaram 
maior número de dispositivos em todos os âmbitos, 
formais e informais.

Os dispositivos não citados pelos participantes, 
mas existentes no território, foram alguns recursos 
formais (CAPS III, CAPS infantil, Ambulatório 
Regional de Saúde Mental, Ambulatório de Saúde 
Mental região Central e Comunidades Terapêuti-
cas para usuários de drogas) e informais (Alcoólicos 
Anônimos, Centros Espíritas, comércios, campos 
públicos de futebol, academias e quadras de espor-
tes privadas).
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Figura 1. Mapa dos recursos relacionados à saúde mental segundo a percepção dos enfermeiros
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Figura 2. Mapa dos recursos relacionados à saúde mental segundo a percepção dos coordenadores
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Figura 3. Mapa dos recursos relacionados à saúde mental segundo a percepção dos agentes comunitários de saúde
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Discussão

Os limites desta pesquisa são que os dados oriun-
dos das técnicas de coleta de dados qualitativas im-
possibilitam generalizações quanto aos achados, no 
entanto ressalta-se que o uso de três técnicas (entre-
vistas individuais, grupos focais e observação) forta-
lece os resultados por possibilitar a triangulação dos 
dados obtidos.

Os resultados do presente estudo proporcio-
nam subsídios para refletir sobre estratégias para 
consolidar as atuais preconizações do Ministé-
rio da Saúde brasileiro em relação à formação de 
Redes de Atenção Psicossocial que devem contar 
com recursos interdisciplinares de cuidado à saúde 
mental das comunidades. Nesse debate, a enfer-
magem tem papel crucial tendo em vista o caráter 
integrador das práticas de cuidado no âmbito in-
terdisciplinar, bem como sua capacidade de arti-
culação com os diferentes dispositivos sociais e de 
saúde existentes no território.

O conceito de capital social é proposto por 
Pierre Bordieu como um conjunto de acessos so-
ciais que compreende o relacionamento e a rede 
de contatos.(9) Tal conceito é entendido como 
um termo “guarda-chuva” que engloba aspectos 
relacionados à coesão, integração/participação e 
apoio social além de outros determinantes sociais 
de saúde mental e saúde geral. Os debates sobre 
o capital social têm assumido papel relevante nos 
temas relacionados à saúde, comunidade e par-
ticipação propiciando reflexões a partir de dois 
níveis, o micro (recursos individuais, pessoais ou 
familiares) e macro (vizinhança, comunidade, 
grupos formais e informais).(10)

O município estudado conta com uma gama de 
fontes de apoio formais e informais que podem ser 
considerados como recursos potenciais para o de-
senvolvimento de ações intersetoriais no âmbito do 
território. No entanto, a concepção de capital social 
implica não só na existência de recursos, mas tam-
bém no estabelecimento de relações entre eles que 
propiciem acessos aos mesmos. Nessa perspectiva a 
questão do acolhimento, como cerne do processo 
de trabalho nos serviços de saúde é um importante 
aspecto para a consolidação do capital social.(2,11)

Acolhimento pode ser definido como “rede de 
conversações”, momento de relacionar-se com o 
papel de receber, interligar, propiciar trânsito pela 
rede a partir do reconhecimento das necessidades de 
saúde; constitui-se numa possibilidade de ampliar 
o acesso, humanizar o atendimento e reorganizar o 
processo de trabalho.(12)

Acolhimentos que estabelecem escutas amplia-
das fazem aflorar problemas e necessidades que 
não podem ser resolvidos apenas no âmbito dos 
serviços de saúde tornando imprescindíveis as arti-
culações intersetoriais e busca de parcerias externas 
ao setor saúde.(13)

Assim, destaca-se a necessidade de desenvolver pro-
cessos de trabalho que estabeleçam nova relação entre 
profissionais e comunidade, ou seja, ações humaniza-
das, resolutivas, intersetoriais e articuladas de modo a 
conformar os recursos disponíveis em efetivo capital so-
cial, que é um determinante importante para o desen-
volvimento, saúde e bem-estar e funciona como fator 
de proteção contra as influências negativas do ambiente 
ou do contexto imediato.(12-16)

A percepção dos enfermeiros (Figura 1) em 
relação aos recursos comunitários centrou-se em 
instituições formais relacionadas à saúde ou ao 
ensino de cursos na área da saúde. É possível 
que essa percepção seja reproduzida na prática 
clínica, o que corresponderia à lógica de encami-
nhamento a serviços especializados e integração 
limitada com outros dispositivos sociais e fontes 
de apoio informais.

A ampliação da atenção primária, sobretudo 
com a implementação da ESF aumentou a acessi-
bilidade geográfica dos serviços de saúde, contudo, 
a apropriação do território e seus recursos ainda 
não foi alcançada uniformemente e as atividades, 
muitas vezes ainda ficam presas ao espaço físico 
destes serviços.(17)

Os coordenadores, conforme pode ser obser-
vado na figura 2, concebiam como recursos ar-
ticuláveis às ações de saúde mental: instituições 
de ensino, serviços especializados de saúde men-
tal, conselho tutelar e a promotoria pública. Vale 
destacar, que conforme apresentado no perfil dos 
sujeitos, os coordenadores eram professores uni-
versitários e, portanto, em situação privilegiada 
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em relação ao acesso a saberes, inclusive no que 
se refere a políticas públicas.

Contudo, a percepção dos agentes comunitários 
de saúde (Figura 3) foi a mais abrangente, se compa-
rada aos demais profissionais entrevistados. Pelo maior 
contato e articulação com a população,(18) os agentes 
assumem posição que propicia maior acesso às fon-
tes informais de saberes que são importantes para um 
conhecimento mais apurado do território. Destaca-se 
que a maioria dos recursos citados foram exemplifica-
dos a partir de relatos de casos do cotidiano de traba-
lho desses profissionais, diferentemente dos demais.

Convém ressaltar também que a divisão das 
atividades na organização do processo de trabalho 
das equipes implica em diferentes ferramentas, fi-
nalidades, tarefas e, consequentemente, diferentes 
concepções sobre o objeto de trabalho (que pode 
ser a saúde, a doença, a qualidade de vida) e recur-
sos do território. Nessa lógica, o agente comunitário 
de saúde tem como lócus de trabalho o espaço co-
munitário e a finalidade de estabelecer um elo entre 
serviços de saúde e a comunidade, o que, possivel-
mente justificaria a percepção mais ampliada dos 
recursos por parte desses profissionais.

As diferenças observadas nos discursos podem 
ser advindas das posições ocupadas pelos sujeitos 
nessa rede de relações, isto é, coordenadores, enfer-
meiros e agentes comunitários de saúde, apesar de 
comporem a mesma equipe de trabalho, possuem 
competências, saberes e práticas distintas e, embora 
organizados para trabalharem com o mesmo obje-
to (as necessidades de saúde das pessoas) podem ter 
concepções e finalidades diversas no seu processo de 
trabalho cotidiano, bem como acesso diferenciado a 
determinadas informações.

A formação universitária dos entrevistados, no 
presente estudo não foi diretamente proporcional a 
uma visão abrangente dos recursos reais do territó-
rio. O processo de ensino-aprendizagem ainda frag-
mentado e reduzido a disciplinas pode contribuir 
para essa limitação do campo de atuação em saúde. 
Recomenda-se, portanto inovações educacionais 
que priorizem a proximidade entre estudantes da 
área da saúde e a comunidade.(18,19)

Apesar dessas diferentes percepções, cabe ressal-
tar que os sujeitos são trabalhadores que compõe 

uma equipe, portanto a possibilidade de trocas e 
estreitamento das relações no espaço de trabalho 
incrementaria as percepções culminando em com-
plementaridade de recursos e novos direcionamen-
tos nos planejamentos terapêuticos dos usuários 
ampliando as estruturas que conformam o capital 
social para as demandas de saúde mental no territó-
rio estudado.

Além disso, com base nos resultados, é impres-
cindível o estabelecimento de intervenções com 
vistas à potencialização do capital social disponível, 
isto é, reorientação do modelo assistencial e altera-
ções na estrutura e política das instituições formais 
e organizações comunitárias para aumentar o apoio 
social e ampliar o acesso a estas fontes de apoio, 
considerando aspectos como organização do pro-
cesso de trabalho, horários de funcionamento, dis-
seminação de informações e busca ativa.(6,20,21)

Conclusão

A análise dos resultados oriundos das diferentes 
fontes de dados permitiu identificar os recursos ou 
fontes de apoio social, formais e informais, do ter-
ritório considerando a percepção dos profissionais 
da estratégia de saúde da família. A partir de tal 
identificação foi possível apontar fragilidades e po-
tencialidades relacionadas à composição da rede de 
apoio do território para atendimento das demandas 
de saúde mental.
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Resumo
Objetivo: Identificar as ações de autocuidado em portadores de insuficiência cardíaca em dois cenários: no 
pronto socorro e no ambulatório e identificar os principais fatores precipitantes de descompensação.
Métodos: Estudo transversal no qual foram incluídos 120 portadores de insuficiência cardíaca em dois 
cenários: ambulatório e pronto socorro. Foram utilizados três instrumentos validados.
Resultados: Não houve diferença estatisticamente significativa do autocuidado entre os grupos, com baixa 
pontuação sobre o controle de peso, vacinação e comunicação. A maioria da população de estudo era de 
idosos, aposentados, com doença de Chagas e, no grupo do pronto socorro tivemos os piores níveis de ureia, 
creatinina e hemoglobina.
Conclusão: Os pacientes praticam o autocuidado na percepção de piora clínica e comunicação; controle de 
peso e vacinação, sem diferença entre os grupos. A descompensação nos pacientes do pronto socorro pode 
estar associada a fatores sociodemográficos e características de gravidade, incluindo o perfil hemodinâmico, 
relacionado à prolongada internação e alta letalidade.

Abstract
Objective: Identify self-care actions of patients with heart failure in two settings: the emergency and outpatient 
care units, and to identify the main precipitating factors of heart decompensation.
Methods: Cross-sectional study including 120 patients with heart failure in two settings, emergency and 
outpatient care units. Three validated instruments were used.
Results: There was no statistically significant difference between the self-care groups, with low scores on 
weight control, vaccination and communication. Most of the study population was elderly, retired, with Chagas 
disease, and patients from the emergency care unit had the worst levels of urea, creatinine and hemoglobin.
Conclusion: The patients practice self-care when they perceive aggravation in their clinical conditions and 
communication, weight control and vaccination, with no difference between the groups. Heart failure in 
emergency room patients may be associated with sociodemographic factors and characteristics of severity, 
including hemodynamic profile related to prolonged hospitalization and high mortality.
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Introdução

A insuficiência cardíaca é reconhecida como o 
mais crescente problema de saúde pública em 
todo o mundo.(1) No Brasil, representa uma das 
principais causas de hospitalização e está associa-
da a elevadas taxas de morbidade, mortalidade e 
custos para a saúde.(2)

Apesar dos esforços investidos no controle, 
a evolução dos portadores não vem se modifi-
cando, pelo menos no que tange à mortalidade 
e readmissões hospitalares por insuficiência car-
díaca descompensada.(2)

Um estudo sobre a mortalidade subsequente à 
hospitalização mostrou que as taxas de mortalidade 
após um ano da primeira internação são mais ele-
vadas do que em pacientes que nunca foram hos-
pitalizados, permanecendo como um dos riscos de 
mortalidade mais importantes.(3)

Nesse contexto, considera-se a importância 
das medidas farmacológicas, não farmacológi-
cas e ações educativas, nas quais o enfermeiro 
se volta para o ensino do autocuidado e mane-
jo da doença.(4) A medidas não farmacológicas 
são importantes na redução de internações e na 
melhora da qualidade de vida dos portadores de 
insuficiência cardíaca.(5)

O objetivo deste trabalho é identificar as ações 
de autocuidado dos portadores de insuficiência car-
díaca em dois cenários: no pronto socorro e no am-
bulatório e identificar os principais fatores precipi-
tantes de descompensação.

Métodos

Trata-se de estudo transversal realizado em Hospital 
de grande porte no Município de São Paulo.

Os dados foram coletados durante a consulta 
ambulatorial e no pronto-socorro com diagnóstico 
de insuficiência cardíaca descompensada. Foram 
critérios de inclusão: ter idade igual ou maior de 
18 anos e apresentar capacidade de compreensão e 
comunicação, ter diagnóstico de insuficiência car-
díaca sistólica e estar em tratamento na instituição 
há pelo menos doze meses. Foram critérios de ex-

clusão: estar em tratamento dialítico e em fila de 
transplante, estar participando de outro protocolo 
de pesquisa.

O cálculo amostral foi realizado utilizando a 
variável total de pontos do questionário de adesão, 
como variável principal do estudo; sendo conside-
rado como tendo um desvio padrão igual a 10,0 
pontos, baseado em estudo anterior.(6) Foi utiliza-
do o teste t-Student como método estatístico para 
o cálculo do N, considerando um poder de 90%, 
significância de 5% e uma diferença detectável igual 
a 6,0 pontos entre os grupos para aquela variável, 
encontramos um N de 120, divididos em 60 pa-
cientes no ambulatório, grupo A, e 60 pacientes no 
pronto-socorro, Grupo B.

Foram utilizados três instrumentos de pesqui-
sa: Instrumento 1, construído especificamente 
para este estudo, submetido à validade de con-
teúdo por dois juízes com reconhecido saber em 
cardiologia e com experiência na abordagem de 
pacientes com insuficiência cardíaca, composto 
por três partes: 1. perfil sócio demográfico: sexo, 
situação conjugal e coabitantes, religião, anos de 
estudo, situação de trabalho e renda; 2. Conhe-
cimento da doença, internações e ações diante da 
piora clínica da insuficiência cardíaca: tempo de 
conhecimento sobre a doença, história de inter-
nações por insuficiência cardíaca descompensada 
nos últimos doze meses, dificuldade e local para 
controle de peso, além de ações diante de ganho 
de peso, dispneia e edema; e vacinação anual con-
tra gripe.(7,8) e tópico sobre tratamento não far-
macológico.(9) 3. Perfil clínico obtido a partir de 
consulta ao prontuário: etiologia, doenças asso-
ciadas, medicamentos associados, classe funcio-
nal, dados do ecocardiograma, exames laborato-
riais e dispositivos implantados. Instrumento 2, 
questionário de adesão ao tratamento(6) com 10 
itens (6 pontos cada) que abordam: uso correto 
dos medicamentos, peso diário, restrição de sal e 
líquidos, ingestão de bebida alcoólica e assiduida-
de em consultas e exames, podendo pontuar de 0 
(pior adesão) a 60 (melhor adesão) Instrumento 
3, incluído após análise inicial dos resultados e 
aplicado somente no grupo B.Composto de ava-
liação clínico-hemodinâmica com classificação 
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em quatro perfis: 1. Perfil A: Pacientes sem sinais 
de congestão ou de baixo débito; 2. Perfil B: Pa-
cientes congestos sem baixo débito; 3. Perfil C: 
Pacientes congestos com baixo débito; 4. Perfil 
L: Pacientes sem sinais de congestão com baixo 
débito;(10) monitorização não invasiva; tratamen-
to e desfechos que incluíram, tempo de interna-
ção, transferência, alta e óbito.

Os resultados foram apresentados em tabelas de 
frequência absoluta e relativa das variáveis categóri-
cas, com os respectivos valores de P dos Testes Exa-
tos de Fisher, para avaliar existência de associação 
significativa entre estas e os Grupos A e B. Para as 
variáveis contínuas, foram apresentadas medidas de 
posição, médias, desvio-padrão e intervalos de con-
fiança para a média e para os Grupos; bem como 
Testes t-student para comparação entre as médias 
dos mesmos. Nos casos onde se rejeitou a hipótese 
de normalidade da variável, segundo o teste de Kol-
mogorov-Smirnov, foi utilizado o teste não paramé-
trico de Mann-Whitney. Utilizando as variáveis que 
formam o questionário proposto para o trabalho, 
foi realizada a análise da consistência interna das 

respostas através do Alpha de Cronbach, bem como 
a importância de cada uma das questões para avaliar 
a adesão dos pacientes com IC. Para a análise infe-
rencial foi considerado um nível de significância de 
5% (α = 0,05) e todos os testes tiveram conclusão 
sob hipótese bicaudal.

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

Resultados

Houve predomínio do sexo masculino e de pes-
soas com companheiro. Pacientes sem compa-
nheiro foram mais frequentes no grupo B. A 
maioria declarou ter estudado de um a oito anos 
e 16 (13%) relataram ser analfabetos. Observou-
se maior número de aposentados, desempregados 
e afastados do trabalho no grupo B. A compara-
ção entre as médias mostrou diferença significa-
tiva em relação à idade e renda, com pior resulta-
do no grupo B (Tabela 1).

Tabela 1. Perfil sócio-demográfico

Variável
Grupo A

n(%)
Grupo B

n(%)
Todos
n(%)

p-value

Idade (anos) 55(8,8) 59(13,9) 57(11) 0,048 ±

Gênero (masculino) 41(68) 37(62) 78(65) 0,566 *

Renda (reais) 1860(1056) 1168(843) 1520(1014) <0,001 ±

Sem renda própria 0(0) 5(8,8) 5(4,3) 0,026 *

Situação conjugal (companheiro) 45(75) 36(60) 81(68) 0,118 *

Com quem mora (esposo (a) e filhos) 29(48,4) 20(33,4) 49(40,7) 0,081 *

Com quem mora (somente filhos) 9(15) 20(33,3) 29(24,2) 0,081 *

Ocupação (aposentado) 27(45) 38(63) 65(54,2) 0,002 *

Ocupação (trabalha) 24(40) 6(10) 30(25) 0,002 *

Escolaridade (1 a 4 anos) 15(26,3) 20(35,1) 35(30,7) 0,536 *

Escolaridade (5 a 8 anos) 22(38,6) 16(28,1) 38(33,3) 0,536 *

Religião (católico) 39(64,9) 32(53,3) 71(59,2) 0,745 *

Legenda: Grupo A: pacientes do ambulatório; Grupo B: pacientes do pronto-socorro; Valores expressos como ± média e desvio padrão a partir do teste t-student; * 
número e porcentagem a partir do teste exato de Fisher
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Quanto às ações diante de piora clínica e co-
municação com a equipe de saúde, 105 (88%) 
avisam na ocorrência de falta de ar; 74 (63%) 
avisam quando há edema periférico e 70 (59%) 
quando há aumento recente de peso. Os demais 
realizam: manejo do diurético, redução de líqui-
dos, espera pela melhora espontânea, redução 
de sal, repouso e uso de chás. Apenas 54 (45%) 
pacientes tinha vacinação contra gripe atuali-
zada. Entre os demais, 31 (50,8%) explicaram 
que não haviam recebido orientação do médico 
ou enfermeiro. Sobre o controle de líquidos, 97 
(80%) estavam orientados. Sobre o controle de 
peso, apenas 33 (28%) estavam orientados, em-
bora 107 (89%) tenham relatado facilidade para 
se pesar diariamente.

A consistência interna do questionário de 
adesão foi avaliada por meio do alfa de Cronbach 
(α=0,69). Não houve diferença estatisticamente sig-
nificativa no escore total de adesão entre os grupos, 
com média de 46 (DP = 8), 45,83(±DP = 8,14) no 
grupo A e 46,35(DP = 7,97) no grupo B. Quando 
analisados separadamente, apenas os itens quatro e 
nove tiveram diferença estatisticamente significati-
va, com melhor escore no grupo B; e o item dois, 
sobre peso diário, teve baixa pontuação nos dois 
grupos (Tabela 2).

O fato de não haver diferença significativa na 
adesão ao tratamento e a constatação de aspectos 
que demonstram pior perfil no grupo B, condu-
ziram à inclusão de dados específicos para este 
grupo.

Dos 60 pacientes, 44 (73%) tinham sinais de 
congestão. Destes, 22 (36%) apresentavam sinais 
de baixo débito cardíaco. Pacientes com baixo 
débito cardíaco (seco ou úmido) totalizaram 37 
(61%). A análise descritiva do tempo de interna-
ção mostrou que os pacientes permaneceram 5,9 
(DP = 5,1) dias no Pronto-socorro, sendo então 
transferidos para outras unidades onde permane-
ceram no total, em média 19,6 (DP = 17,8) dias. 
Dois pacientes permaneciam internados na data 
da coleta de dados. Embora 30% dos pacientes 
tenham recebido alta hospitalar após serem tra-
tados no pronto-socorro, a letalidade e a interna-
ção foram muito frequentes (Tabela 3).

Os dados referentes ao perfil clínico mostra-
ram as doenças mais frequentes no grupo A: hi-
pertensão (83%), dislipidemia (43%) e obesidade 
(22%); no grupo B foram: hipertensão (55%), ar-
ritmia cardíaca (38%) e diabetes mellitus (30%). 
As etiologias mais encontradas em ambos os gru-
pos foram isquêmica (27%) e hipertensiva (27%). 
As etiologias mais frequentes no grupo A foram 
hipertensiva (40%) e isquêmica (28%); no gru-
po B as mais frequentes foram: chagásica (30%) 
e valvar (27%). Em relação à classe funcional, 52 
pacientes (86%) do grupo A estava entre classes I 
e II e 57 (95%) do grupo B estavam entre classes 
III e IV. Os medicamentos mais utilizados conse-
cutivamente foram: betabloqueadores, diuréticos, 
inibidores da enzima conversora de angiotensina 
II (IECA), espironolactona, aspirina, digitálicos, 
anticoagulantes, antiarrítmicos e vasodilatadores. 
Houve maior frequência de vasodilatadores no 
grupo B (40%) e de IECA no grupo A (76%). 
Estatística descritiva não demonstrou diferen-
ça significativa nos parâmetros do ecocardiogra-
ma, com fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
(FEVE) de 30%(DP = 9,9). Os pacientes do gru-
po B tiveram piores resultados de ureia, creatinina 
e hemoglobina.

A associação entre a classe funcional e a etiolo-
gia mostrou que 27 (100%) chagásicos e 9 (90%) 
pacientes com etiologia valvar estavam em classe 
funcional III a IV; 21 (63%) com etiologia hiper-
tensiva estavam em classe funcional I e II. Os pa-
cientes com etiologia isquêmica estavam em classe 
funcional I a IV.

O tempo de conhecimento sobre a doença teve 
média de nove anos (DP = 8) e não se associou à 
ocorrência de internações prévias. No grupo A, 40 
(66%) pacientes negam internações comparado a 
7 (12%) do grupo B. Além disso, dos 53 (88%) 
pacientes que relataram ter buscado o serviço de 
emergência ou permanecido internado no grupo 
B, 16 (27%) experimentaram quatro ou mais in-
ternações. O histórico de internações de acordo 
com a etiologia também teve diferença significa-
tiva: valvar 9 (90%), chagásica 21 (77,8%), isquê-
mica 22 (66,7%), hipertensiva 16 (48,5%) e idio-
pática 3 (75%).
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Tabela 2. Autocuidado

Questão
Grupo A

média(DP)
(n=60)*

Grupo B
média(DP)

p-value

1. Toma regularmente os medicamentos de acordo com a prescrição? 5,58(1,01) 5,23(1,59) 0,312

2. Tem se pesado diariamente? 0,87(0,96) 0,88(1,49) 0,131

3. Restringe adição de sal nos alimentos? 5,28(1,30) 5,18(1,54) 0,732

4 Adiciona tempero, molhos e outros alimentos industrializados com sal em suas refeições? 4,92(1,80) 5,67(0,80) 0,005

5. Tem se alimentado fora de casa sem restringir o sal? 5,13(1,24) 5,30(1,25) 0,167

6. Tem consumido em suas refeições sopas, gelatinas, sorvetes, sucos, leites, chás, cafés, 
refrigerantes, etc. sem considerar a quantidade de líquido?

4,15(2,31) 4,00(2,38) 0,708

7. Restringe a ingestão de líquidos de acordo com a orientação do médico ou da 
enfermeira?

4,50(1,80) 4,30(1,94) 0,67

8. Ingere frutas com alto teor de líquido, tais como laranja, melão, melancia, abacaxi, água 
do côco, etc, sem considerar o líquido?

3,80(2,36) 4,22(1,95) 0,446

9. Ingere alguma bebida alcoólica? 5,65(0,82) 5,82(0,85) 0,038

10. Você faltou em alguma consulta médica, de enfermagem ou exames programados? 5,95(0,22) 5,75(1,10) 0,448

Legenda: Grupo A: pacientes do ambulatório; Grupo B: pacientes do pronto-socorro; DP: desvio padrão

Discussão

Dentre as limitações deste estudo, podemos incluir 
o fato de não termos identificado os sujeitos quan-
to à participação em estudo prévio que envolveu a 
educação prolongada, o que pode ter influenciado 
no escore de adesão. Além disso, a avaliação das 
ações de autocuidado foi autorreferida, podendo 
superestimar os resultados. Não obstante, reconhe-
cemos as limitações de estudos transversais, além do 
fato de estudos descritivos correlacionais descreve-
rem a relação entre as variáveis, sem estabelecer uma 
relação causal.

Este estudo abre novas perspectivas de pesquisas 
para os enfermeiros, como intervenções educativas 
em portadores de insuficiência cardíaca avançada e/
ou específicos para etiologia chagásica; além de es-
tudos com programas de cuidados paliativos nos ca-
sos sem possibilidade de transplante cardíaco.

Os dados corroboram com estudos que afir-
mam a importância do apoio social como neces-
sidade passível de abordagem do enfermeiro, em-
bora os resultados ainda sejam controversos.(11) O 
baixo nível de escolaridade observado pode estar 
associado à insuficiência cardíaca descompensa-
da, pois autores afirmam que poderiam não se 
beneficiar das orientações e intervenções educa-
tivas.(12) Sobre as diferenças de renda, ocupação e 

Tabela 3. Avaliação e tratamento em insuficiência cardíaca 
descompensada

Avaliação e tratamento Grupo B(%)

Perfil hemodinâmico

Perfil A - Quente/seco 1(1,6)

Perfil B - Quente/úmido 22(36,7)

Perfil C - Frio/úmido 22(36,7)

Perfil L - Frio/seco 15(25)

Exames

Eletrocardiograma 58(96,7)

Radiografia de tórax 51(85,0)

Tratamento

Diurético (furosemida) 31(51,7)

Inotrópico (dobutamina) 27(45,0)

Vasodilatador 8(13,3)

Reposição de volume 6(10,0)

Ventilação não invasiva 3(5,0)

Avaliação da equipe de 
subespecialidades

11(18,3)

Desfechos

Transferência para enfermaria 20(33,3)

Alta hospitalar 18(30)

Óbito 11(18,3)

Transferência para unidade de 
terapia intensiva

7(11,7)

Transferência para outro serviço 4(6,7)

Legenda: Grupo B = n=60
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idade entre os grupos, outros estudos destacaram 
a influência, principalmente da baixa renda no 
aumento de readmissões hospitalares.(13) A mé-
dia de idade foi inferior à descrita na literatura 
internacional, dado observado em outro estudo 
nacional.(14) Embora, em nosso estudo, tenham 
sido observados mais idosos no grupo B.

Apesar da etiologia isquêmica ter sido a mais 
frequente, os números são inferiores aos dados in-
ternacionais.(15) Esta diferença pode estar relacio-
nada à maior frequência das etiologias chagásica e 
hipertensiva no contexto brasileiro. Os pacientes 
com insuficiência cardíaca de etiologia chagásica 
apresentaram piores resultados de classe funcional, 
seguido dos pacientes com etiologia valvar, seme-
lhante a estudo brasileiro recente que recomenda 
mais pesquisas para este grupo específico.(16) O uso 
de IECA foi menos frequente no grupo B, embora 
seu uso seja indicado a pacientes com disfunção 
sintomática ou assintomática de ventrículo esquer-
do (VE), com classe de recomendação I e nível de 
evidência A.(9) Fatores como anemia e função re-
nal diminuída são reconhecidos atualmente como 
preditores de mau prognóstico em longo prazo em 
pacientes com IC grave.(17)

Os dados relacionados à ocorrência de inter-
nações não planejadas no último ano estão de 
acordo com resultado de estudo, no qual os au-
tores afirmam que a internação por insuficiência 
cardíaca aguda por si gera mais hospitalização, 
com taxas de readmissões de até 50% dentro dos 
12 meses após alta hospitalar.(3) A maioria dos 
pacientes relatou avisar o médico ou enfermei-
ro sobre os sinais de descompensação, sendo que 
valorizam mais a falta de ar, seguido de edema 
e aumento do peso. No entanto, o grupo B, de-
monstrou manejar melhor o diurético. A taxa de 
vacinação contra influenza e pneumococo foi bai-
xa, semelhante aos resultados de estudo brasilei-
ro,(18) o que sugere a necessidade de medidas para 
incrementar a taxa de vacinação contra infecções 
respiratórias nos pacientes com IC.  Além disso, 
embora a maioria dos pacientes tenha relatado 
facilidade para se pesar diariamente, observou-se 
que a orientação sobre controle de peso é pouco 
adotada pelos profissionais.

Comparado a estudo prévio,(10) o escore total 
de adesão ao tratamento manteve-se na média. O 
fato de não termos encontrado diferença no escore 
de adesão ao tratamento e em comportamentos de 
autocuidado; observarmos diferenças no perfil so-
ciodemográfico e clínico entre os grupos e identi-
ficarmos as características de gravidade dos pacien-
tes do grupo B, sugerem que há outros fatores que 
predispõem pacientes com IC à descompensação e 
readmissões hospitalares.

O perfil hemodinâmico com predomínio de 
congestão é a forma mais comum de apresen-
tação da ICD, conforme dados nacionais e in-
ternacionais.(14,19) Nosso estudo encontrou com 
frequência, a associação de congestão e baixo dé-
bito, além de baixo débito isolado. Diante disso, 
a necessidade de droga vasoativa e a letalidade 
foram muito frequentes, além do tempo prolon-
gado de internação. A gravidade dos pacientes e 
as características encontradas no grupo B refor-
çam observações prévias de que pacientes com 
quadro de choque cardiogênico, insuficiência re-
nal, doença de Chagas, com grande comprome-
timento miocárdico e aqueles mal orientados se 
encontram no grupo com pior evolução.(12,14,16)

Embora não tenhamos encontrado resultados 
negativos quanto à adesão ao tratamento, o tem-
po de internação para compensação dos portado-
res de insuficiência cardíaca em nosso estudo foi 
maior do que o descrito na literatura, em média 
de nove dias para pacientes graves.(15) Sabe-se que 
o tempo de internação para compensação dos 
pacientes é um aspecto importante, pois impli-
ca nos custos do tratamento. Os pacientes mais 
graves e com mais comorbidades necessitam de 
tempo maior para compensação e custarão mais 
para o sistema de saúde.

Conclusão

Os resultados mostram que os pacientes praticam 
ações de autocuidado, com dificuldade na percep-
ção de piora clínica relacionada ao aumento recente 
do peso e edema periférico; comunicação com equi-
pe de saúde; controle de peso e vacinação contra in-
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fluenza. Entretanto, não houve diferença significati-
va entre o autocuidado de pacientes do ambulatório 
e do pronto-socorro.

Os principais fatores precipitantes de descom-
pensação são características sociodemográficas e fa-
tores de gravidade, incluindo o perfil hemodinâmi-
co com predomínio de congestão pulmonar, seguida 
de baixo débito cardíaco, relacionados à prolongada 
internação e alta letalidade neste grupo.
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Resumo
Objetivo: Analisar as situações limitadoras e potencializadoras da prática assistencial das equipes de Saúde 
da Família à mulher em situação de violência.
Métodos: Trata-se de uma pesquisa participante com 30 profissionais de seis equipes de saúde da família. 
A produção dos dados foi resultado de oito reuniões-oficinas. A análise dos dados se deu segundo a técnica 
de conteúdo temática.
Resultados: O acolhimento mostra-se potencializado com a escuta qualificada e elaboração de plano 
assistencial compartilhado com a usuária respeitando sua decisão e seu contexto familiar. Está limitado 
pelo entendimento de que a mulher deve relatar a violência para que seja possível propor uma intervenção. 
Recomenda-se retomar conceitos e práticas de gênero, direitos humanos e sociais para fortalecer ações 
acolhedoras.
Conclusão: A visita domiciliar e o vínculo entre os profissionais e a usuária são considerados potencializadores 
do acolhimento e, como limite, observa-se a dificuldade de obter o relato da mulher que sofreu violência e de 
comprometê-la em um projeto assistencial.

Abstract
Objective: Analyzing the limiting and potentializing situations during the assistance of the Family Health teams 
to women in situations of violence.
Methods: This is a participatory research carried out with 30 professionals from six Family Health teams. Data 
production was the result of eight workshop-meetings. The technique of thematic content was used for data 
analysis.
Results: User embracement is potentialized by qualified hearing and the elaboration of an assistance plan 
shared with users also respecting their decisions and their family context. It is limited by the understanding 
that women should report the violence to enable the proposition of an intervention. It is recommended to 
resume concepts and practices of gender as well as human and social rights to strengthen supportive actions.
Conclusion: Home visits and the bonding between professionals and users are considered potentializers of 
user embracement and the limitation is the difficulty of obtaining the report of women who suffered violence 
and engage them in a care project.

Descritores
Violência contra a mulher; Programa 
saúde da família; Enfermagem em 
saúde pública; Enfermagem em 
atenção primária; Enfermagem prática

Keywords
Violence against women; Family health 
program; Public health nursing; Primary 
care nursing; Nursing, practical

Submetido
11 de Dezembro de 2013

Aceito
18 de Dezembro de 2013



609Acta Paul Enferm. 2013; 26(6):608-13.

Silva EB, Padoin SM, Vianna LA 

Introdução

A violência contra a mulher passou a ser considera-
da problema de saúde e de saúde pública em 1996, 
e como uma questão global.(1) Caracterizada tam-
bém como violência de gênero por estar atrelada a 
estereótipos de comportamento desiguais de gênero 
masculino e feminino construídos socialmente de 
acordo com a cultura e época.(2)

No Brasil, o problema é tratado como uma 
questão de saúde com ações direcionadas à assis-
tência interdisciplinar às mulheres as quais ocorrem 
com inúmeros desafios, especialmente nas ações que 
identificam os casos nos diversos tipos de serviços 
de saúde e na articulação das práticas assistenciais 
curativas e preventivas.(2)

As práticas assistenciais são voltadas ao tra-
tamento das consequências da violência, sobre-
tudo aos danos físicos e psicológicos, reforçando 
a ideia de que seria esta a face do problema que 
caberia ao setor. Essa perspectiva baseia-se no 
modelo de saúde fortemente alicerçado na bio-
logia, o que dificulta o desenvolvimento de uma 
prática social, a qual requer conhecimento e ha-
bilidades tecnológicas que não são de domínio 
de todos os profissionais.(3)

A Atenção Básica de Saúde é um dos setores 
de saúde que visa atender as mulheres em situação 
de violência a partir do reconhecimento dos casos 
confirmados e suspeitos. Essas ações incluídas no 
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 
oportunizam acolher a violência juntamente com 
outras demandas da mulher, tornando-se parte da 
prática assistencial.(4)

O conhecimento dos limites e das potencialida-
des da prática assistencial das Equipes de Saúde da 
Família são questões que subsidiam reflexões para 
o planejamento de ações que transformem e forta-
leçam as fragilidades evidenciadas, incluindo quase 
sempre uma revisão do modelo assistencial e das di-
retrizes que pautam as práticas.(5)

O acolhimento como postura e prática promove 
a construção da relação de confiança e compromisso 
dos usuários com as equipes e os serviços, objetivan-
do as respostas resolutivas aos problemas identifica-
dos através da escuta. Esse pressuposto é a base para 

uma prática assistencial mais assertiva à mulher em 
situação de violência.

Diante do exposto, o estudo buscou analisar as 
situações limitadoras e potencializadoras da prática 
assistencial das equipes de saúde da família à mulher 
em situação de violência.

Métodos

O desenho da pesquisa é pesquisa participante cujo 
enfoque é a construção e troca de conhecimento co-
letivo com a integração entre o saber prático e o cien-
tífico. A pesquisa participante promove a análise gru-
pal do conhecimento e a forma como vai ser utilizado 
na realidade; examina criticamente a informação, es-
tabelece as causas dos problemas, as possibilidades de 
solução, e propõe encaminhamentos.

O estudo foi realizado nos meses de setembro a 
dezembro de 2012, em um município situado na re-
gião noroeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Foram incluídos 30 profissionais ativos , entre 
os 67 que participam das equipes de saúde da famí-
lia  Salienta-se que neste tipo de estudo o critério da 
representatividade do grupo se dá qualitativamen-
te tendo em vista representação social que eles tem 
para o tema investigado.

Os dados foram coletados como se segue: 1) rea-
lização de Seminário Introdutório com apresenta-
ção do projeto e aplicação de um questionário com 
questões sociodemográficas. O grupo foi divido em 
cinco subgrupos, os quais discutiram o tema vio-
lência contra a mulher e a prática assistencial no 
contexto do estudo; 2) análise crítica dos proble-
mas considerados prioritários com a realização de 
dois encontros: no primeiro discutiram-se as situa-
ções limitadoras e potencializadoras da prática as-
sistencial. No segundo discutiram-se os problemas, 
causas, soluções e ações para enfrentamento desses 
e 3) programação e execução de um plano de ação, 
seguiram-se de mais dois encontros, três oficinas pe-
dagógicas e o Seminário Final. Nos encontros foram 
elaborados o problema da prática e o planejamento 
das oficinas pedagógicas. O seminário final objeti-
vou avaliar o conhecimento e a transformação da 
prática assistencial.



610 Acta Paul Enferm. 2013; 26(6):608-13.

Violência contra a mulher: limites e potencialidades da prática assistencial

Os dados foram gravados, transcritos e poste-
riormente analisados pelo método de análise de 
conteúdo de Bardin.

O desenvolvimento do estudo atendeu as reco-
mendações nacionais e internacionais de ética em 
pesquisa envolvendo seres humanos.

Resultados

Acolhimento, vínculo e visita domiciliar: 
potencialidade para a prática

Os participantes oferecem a unidade das equi-
pes de saúde da família às mulheres que sofrem vio-
lência como local de atendimento e encaminham à 
enfermeira e ou à equipe para atender.

Ao elaborarem o projeto de enfrentamento com 
a mulher, os profissionais respeitam a decisão e o 
contexto em que elas vivem, como o desejo da rea-
bilitação do marido quanto ao alcoolismo,  o que é 
constatado na fala:

Teve um caso que [...] ela achava melhor nós inter-
nar ele, fazer uma internação compulsória para tratar 
o alcoolismo e a dependência química do que fazer re-
gistro na polícia. Eu orientei bem certo quais eram os 
serviços, mas acabei concordando com ela, [...] então 
optamos por tratar o alcoolismo e depois, quem sabe, se 
continuar, aí sim.

Avaliar a situação de risco com a mulher e pro-
por medidas de segurança e encaminhamento a lo-
cais protegidos é outra intervenção citada:

Avaliar situação de risco, [...] na realidade ava-
liar toda a situação de risco significa ver o caso, re-
pensar junto com a pessoa agredida, porque muitas 
vezes ela vai para casa, não denuncia e não chega a 
voltar para a gente, porque ela morre. Então, avaliar 
a situação de risco e, muitas vezes, o serviço social 
nem pode deixar mais voltar para casa. Eu acho que 
deveria proteger a vítima.

Na assistência singular como prática assisten-
cial, considerando as especificidades de cada caso, o 
protocolo deve ser avaliado e usado sem rigor, o que 
é confirmado nesta fala:

Nós tivemos quatro casos lá e as ações foram dife-
rentes, bem particular de cada situação, de cada famí-
lia e das possibilidades que a família tem.

O vínculo dos profissionais é uma condição para 
escuta e relato da violência, como se pode observar 
na fala:

Vínculo da equipe com as famílias, [...], a pessoa 
confia mais para falar, o contato direto com os agen-
tes comunitários e as famílias, o comprometimento da 
equipe com os casos.

A visita domiciliar é um recurso para detectar 
a violência contra a mulher. Durante o cotidiano 
de trabalho, conseguem identificar os sinais da vio-
lência e abordar a mulher, o que é confirmado com 
a fala:

Notificação compulsória, atendimento 
pelo relato e pelo desabafo: limites da 
prática

Quanto à notificação compulsória, o gru-
po menciona que não é padronizada em todas 
as unidades e nem todos os profissionais sabem 
como usá-la. O setor de Vigilância Epidemio-
lógica não registra no Sistema de Informação 
e Agravos de Notificação (SINAN), não sendo 
possível visibilizar os casos.

O atendimento, pelo relato na unidade de saúde, 
é uma condição que limita a atuação dos profissio-
nais, porque as mulheres não expressam a violência 
vivida, o que é confirmado na fala:

Dificilmente vá chegar uma mulher lá no posto fa-
lando para todo mundo que o marido bateu. É até... 
Muitas vezes, a pessoa até percebe que ela tá com algu-
ma marca, e pergunta o que aconteceu. E ela fala que 
bateu em algum lugar, caiu, mas dificilmente a mu-
lher admite que foi espancada pelo marido [...] Muitas 
têm vergonha, porque não é fácil chegar num lugar, 
entre pessoas estranhas, e falar da intimidade delas e 
dizer que o marido bate, que o marido agride.

Os profissionais percebem o relato da violência 
como um desabafo e identificam que as mulheres 
não desejam seguir com um plano de enfrentamen-
to da violência, situação expressa nas falas:

Discussão

Os limites do resultado deste estudo referem-se ao 
desenho da pesquisa cujo material empírico é o dis-
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curso coletivo dos participantes quanto ao tema vio-
lência contra a mulher que pode ser passível de viés 
do sujeito.

Os resultados contribuem para que enfermei-
ros reflitam sobre prática assistencial das equipes de 
saúde da família à mulher em situação de violência 
na perspectiva do acolhimento apontando poten-
cialidades e limites que precisam ser superados.

O acolhimento apresenta-se em três dimen-
sões: postura, técnica e de reorientação dos 
serviços.(6) Integra-se a esses planos a noção de 
humanização nas relações entre trabalhadores e 
usuários. O acolhimento é incorporado à aces-
sibilidade organizacional, que, por sua vez, deve 
ter estratégias que facilitem a entrada da usuária 
no Serviço.(6) É essencial que a mulher perceba 
que o serviço se interessa pelo seu problema e 
que a equipe deseja apoiá-la no enfrentamento.
(7) Esse suporte é dado pelo enfermeiro, consi-
derado detentor de um bom conhecimento de 
manejo em casos confirmados de violência con-
tra a mulher. A responsabilidade na organização 
do serviço na unidade faz com que essa categoria 
profissional se comprometa, repasse o conheci-
mento e trabalhe em equipe multidisciplinar.(8) 
O acolhimento, como postura, deve acontecer 
em qualquer local e em qualquer momento da 
prática.(6)

 É preciso cuidar ao determinar os lo-
cais e os profissionais para acolherem a mulher 
na unidade de saúde da família,para não confun-
dir com triagem.

É possível acolher a mulher em situação de vio-
lência por meio da proposição de um plano de ação 
que respeite a decisão da própria mulher.(7) Orien-
tações como a denúncia do agressor, medidas prote-
tivas como o afastamento dele da casa e o apoio de 
instituições são informações que ela precisa receber, 
mas a decisão final é dela.(1) A mulher pode escolher 
entre seguir ou não as orientações. Punir o agres-
sor de acordo com a legislação nem sempre será a 
sua primeira opção. Para a mulher a dependência 
química e de bebidas alcoólicas são vistas como de-
flagradoras de episódios de violência por parceiro 
íntimo, e o tratamento pode resolver. Essa concep-
ção faz com que a opção seja o encaminhamento do 
parceiro ao tratamento. Os profissionais precisam 

estar preparados para compreender a perspectiva 
da mulher e, assim, incluir o agressor no plano de 
enfrentamento, deixando o aspecto punitivo e edu-
cativo da legislação para outro momento da assis-
tência.(9) Esse modo de intervir mostra a capacidade 
que os profissionais têm de se colocar no lugar do 
outro, evidenciando a dimensão do acolhimento 
como postura na relação de ajuda. A receptividade 
e solidariedade com que os profissionais recebem as 
demandas da mulher facilitam o diálogo.(6) No en-
tanto, destaca-se que o acolhimento não pode ser 
visto como recepção e bondade.

Ao avaliar o risco, os profissionais utilizam o dis-
positivo técnico-assistencial do acolhimento no qual 
se supõe considerar as percepções do usuário sobre 
suas condições de adoecimento. A avaliação da si-
tuação de risco foi mencionada em estudo realizado 
na região sudeste do Brasil com encaminhamento 
ao setor de Assistência Social.(8) A mulher em risco 
de morte pode ser encaminhada a abrigos, e aquela 
com ideação ou tentativa de suicídio, a atendimento 
especializado. Ainda, recomenda-se identificar jun-
to à mulher formas de proteção e recursos próprios, 
da família e da comunidade, que possam ampará-la 
na iminência de uma violência severa.(1)

Quanto à assistência singular, a diversidade 
de situações de violência mostra a necessidade 
de planos de solução distintos, de tal forma que 
um protocolo padrão e fixo não seria recomen-
dado.(4) Protocolos tradicionais com orientações 
tecnicistas de ação impedem que o problema 
seja abordado por meio da escuta qualificada. A 
resposta mais apropriada à demanda seria insti-
tuir, na prática assistencial, tecnologias leves que 
considerem a inter-relação e intersubjetividades 
para com a usuária.(3) A escuta e o diálogo en-
tre profissional e usuária buscam a identificação 
das demandas e das soluções alternativas que se 
traduzem em formas de lidar com a situação, as 
quais são próprias para cada condição.(7) O aten-
dimento singular se baseia na elaboração de pro-
jetos terapêuticos individuais, com equipes de 
referência responsáveis, o que é preconizado pelo 
acolhimento como postura e prática.

Na análise do vínculo, os profissionais se apro-
ximam das usuárias e estabelecem uma relação 
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acolhedora por meio da escuta empática, o vínculo 
se constrói e promove o relato da violência vivida. 
Essa construção é observada por parte do agente 
comunitário de saúde.(10) O estabelecimento do 
vínculo e a escuta dialógica à mulher em situação 
de violência é uma prática assistencial potencial, 
mas, muito ainda é preciso fazer para garantir um 
acolhimento eficiente.(5) Pois, mesmo com o vín-
culo entre o profissional ea usuária do serviço e os 
sinais evidentes da violência, dificilmente a mulher 
assume que o ferimento foi provocado pelo parcei-
ro.(8) O vínculo precisa ser utilizado para concreti-
zar o projeto de enfrentamento da violência, visto 
que, por si só, não consegue uma transformação 
qualitativa da vida das mulheres.(5)

A visita domiciliar foi considerada uma das ati-
vidades referidas pelos profissionais deste estudo 
para o reconhecimento da violência, assim como 
por profissionais de outra unidade de básica de saú-
de.(5) A frequência com que os agentes comunitários 
de saúde que visitam as famílias que estão sob seus 
cuidados e a forma como dialogam e participam da 
vida dessas pessoas faz com construam uma rela-
ção comprometida com um projeto de melhoria de 
vida. Esse contato próximo, de confiança, somado 
à formação profissional centrada em ações de pro-
moção à saúde, o torna apto para detectar e acolher 
questões como a violência contra a mulher.(10)  Nes-
se aspecto, sugere-se que as ações sejam informar às 
mulheres sobre os direitos e serviços disponíveis na 
comunidade e externos a ela.(10)

Os médicos não foram mencionados como in-
tegrantes no acolhimento, porque não participaram 
das discussões. Alguns estudos trazem o médico 
como profissional que dá suporte à equipe nas ques-
tões clínicas da situação; eventualmente um ou ou-
tro por ser mais sensível, consegue abordar o agravo 
com uma escuta qualificada, mas não considera essa 
prática como conduta de rotina que deve ser discu-
tida e melhorada.(3,11)

Na legislação brasileira, a Lei Maria da Penha 
contribuiu para o incremento do reconhecimento 
da violência e, como consequência, a notificação 
como conduta, em serviços de saúde.(9) Para in-
centivar a adoção da notificação nos serviços, no 
ano de 2011 foi publicada uma portaria que defi-

ne a notificação compulsória de doenças, agravos 
e eventos em todo o território nacional e esta-
belece o fluxo, critérios e responsabilidades dos 
profissionais.(11)  O descaso do serviço de vigilân-
cia quanto à implementação da notificação e do 
registro no sistema pode ser justificado pela visão 
dos profissionais em relação ao problema, não 
considerado como prioridade, e subestimando a 
realidade desse contexto. A gestão municipal não 
apresenta uma política institucional comprome-
tida com o combate à violência contra a mulher, 
não atendendo à dimensão do acolhimento como 
reorganização do serviço.(9)

Estudos revelam que as mulheres vão até a uni-
dade de saúde ou são visitadas por profissionais das 
equipes de saúde da família não falam sobre a vio-
lência sofrida.(3,5,10)  Uma das possibilidades é que 
as mulheres não relatam porque a atenção que rece-
bem é quase sempre quanto aos problemas físicos, 
portanto não compreendem a violência como uma 
demanda a ser atendida na unidade.(5)  Além dis-
so, a falta de privacidade no local do acolhimento, 
pode também ser o motivo para as mulheres não 
relatarem sobre a violência. A violência é descober-
ta sem intenção, frequentemente em consultas para 
avaliação de quadros depressivos ou uso excessivo 
do serviço.(12)

Constata-se uma dificuldade tanto das mulhe-
res em relatar a violência como dos profissionais 
em perguntar e acolher. O silêncio da mulher que 
não relata a violência é considerado problema uni-
camente da mulher, e não de responsabilidade do 
profissional; investigar um caso suspeito requer 
muito empenho e isso não cabe nas condições da 
prática assistencial.(3) A quietude da mulher e a au-
sência de uma política institucional são obstáculos 
identificados por profissionais deste e de outro es-
tudo para acolher.(13)

O desabafo para a mulher pode significar um 
momento de acolhida, em que ela pode falar com 
alguém sobre o que vivencia, e talvez diminuir a an-
siedade. Para algumas mulheres o simples fato de 
estar na unidade e de ser ouvida é a única possi-
bilidade de enfrentamento.(5) Isto, porque sua rede 
social é limitada a familiares e amigos, os quais nem 
sempre estão solidários a acolher.(14) Há declarações 
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espontâneas de relato de violência vivenciada pelas 
mulheres mais como um acesso à escuta oferecida 
pelo serviço do que propriamente como uma de-
manda de saúde. É preciso transformar a expressão 
da violência como demanda de saúde e desdobrá-la 
em acolhimento. 

A conduta prescritiva de alguns profissionais 
não constrói um projeto de enfrentamento que leve 
em consideração as necessidades e subjetividades 
da mulher.(5) Os sinais de violência de gênero mais 
sutis raramente são interpretados como problema 
pelo profissional. A ausência de compromisso pro-
fissional com o problema em si reitera a ideia de que 
a mulher é responsável pela situação, portanto ela 
mesma deve resolver e a solução está fora da unida-
de básica de saúde.(8)

Conclusão

A visita domiciliar e o vínculo entre os profissio-
nais e a usuária são considerados potencializa-
dores do acolhimento e, como limite, observa-se 
a dificuldade de obter o relato da mulher que 
sofreu violência e de comprometê-la em um pro-
jeto assistencial.
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