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Editorial

O

raciocínio clínico é uma abordagem analítica, baseada no conhecimento da clínica, que permite reunir e integrar dados para chegar
ao diagnóstico mais preciso e ao melhor plano terapêutico para pacientes/famílias/comunidades. Portanto, o diagnóstico na enfermagem é o
resultado do raciocínio clínico de um enfermeiro – assim como o diagnóstico médico é o resultado do raciocínio clínico de um médico. Não podemos
diagnosticar com precisão sem aplicar o raciocínio clínico e o conhecimento
de específico da área.
Quando focalizamos em primeiro lugar o diagnóstico e a intervenção médica em palestras e trabalhos do curso, o que estamos ensinando aos estudantes?
Se esperamos que enfermeiros em primeiro lugar gerenciem a administração
de medicamentos e executem intervenções médicas, o que estamos enfatizando
como importante na prática da enfermagem? Se focarmos a pesquisa só na gestão de intervenções ou sintomas, o que estamos dizendo sobre a capacidade dos
enfermeiros de diagnosticar e assumir a responsabilidade por sua prática? E se
não temos tempo para avaliar ou diagnosticar pacientes, pois temos poucos enfermeiros e muitos pacientes, muitas prescrições médicas – quem está realmente
cuidando do paciente como um todo e de sua família?
Este é o papel da enfermagem – uma visão holística do paciente/família/comunidade – avaliação e diagnóstico (julgamentos clínicos) relativos a
respostas humanas a condições de saúde/processos vitais ou vulnerabilidade
daquela resposta de indivíduos/famílias/ grupos/ comunidades. Nossos diagnósticos devem ser o fundamento de intervenções de enfermagem baseadas
em evidências para alcançar desfechos pelos quais somos responsáveis. Estamos ensinando e valorizando conceitos/fenômenos de enfermagem de interesse para nossa disciplina? Estamos firmes em nosso papel de defesa da pessoa
como um todo – que vai além de tarefas relacionadas com o diagnóstico médico? Será que a nossa pesquisa reflete a nossa base de conhecimento?
Será que vamos enfrentar o desafio do raciocínio clínico a partir de uma
visão de enfermagem, ou vamos manter o status quo - ensinar conceitos e diagnósticos médicos, que não temos habilitação para diagnosticar, relegando o nosso papel ao cumprimento de intervenções prescritas pelo médico? Precisamos
trabalhar com os nossos colegas médicos para prestar cuidados que integram o
melhor de ambas às áreas, em vez de enfatizar mais uma área que a outra.
T. Heather Herdman
RN, PhD, FNI
Universidade de Wisconsin (Green Bay); Diretora Executiva da Associação
Norte-Americana de Diagnósticos em Enfermagem
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201400065
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Resumo
Objetivo: Verificar se há relação entre a capacidade funcional do idoso e a presença de situações de violência
em seu cotidiano.
Métodos: Trata-se de estudo transversal de base populacional com 237 idosos. Foram utilizados instrumentos
de pesquisa validados e padronizados.
Resultados: A média de idade de 70,25 anos (desvio padrão de 6,94), 69% eram do gênero feminino,
76% eram independentes nas Atividades Básicas de Vida Diária e 54% possuíam dependência parcial em
pelo menos uma atividade instrumental. A violência mais prevalente foi a psicológica e foi estatisticamente
significativa a relação entre ser dependente em Atividades Básicas de Vida Diária e sofrer violência física.
Conclusão: Quando o idoso necessita de ajuda para realizar atividades de autocuidado, maior é a chance de
exposição à situação de maus-tratos do tipo violência física.

Abstract
Objective: To verify whether there is a connection between the functional capacity of the elderly and the
presence of violent situations in their daily lives.
Methods: A population-based cross-sectional study developed with 237 elderly individuals. Standard and
validated research instruments were used.
Results: Mean age of 70.25 years (standard deviation of 6.94), 69% were female, 76% were independent in
basic activities of daily living and 54% had a partial dependence on at least one instrumental activity. The most
prevalent violence was psychological and the relation between being dependent on basic activities of daily
living and suffering physical violence was statistically significant.
Conclusion: When the elderly needs assistance to perform self-care activities, there is a greater chance of
exposure to a situation of abuse, such as physical violence.
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Faustino AM, Gandolfi L, Moura LB

Introdução
O processo natural do envelhecimento, associado
às doenças crônicas, pode favorecer a incapacidade
funcional. Isso leva a um aumento da vulnerabilidade dos idosos, o que os deixa, assim, mais suscetíveis
a sofrer maus tratos.(1)
A definição para incapacidade funcional é a
inabilidade ou a dificuldade em realizar tarefas do
cotidiano do ser humano, as quais normalmente
são indispensáveis para uma vida independente
no meio social. A capacidade funcional seria a
potencialidade em desempenhar as Atividades de
Vida Diária ou determinado ato sem necessidade de ajuda de terceiros, fato que é determinante
para a manutenção da Qualidade de Vida e da
independência.(2)
Os resultados obtidos em avaliações da capacidade funcional possibilitam conhecer o perfil de
idosos, quanto à sua funcionalidade em atividades cotidianas, o que permite identificar situações
que precisam de intervenções para promoção de
saúde, a fim de adiar as incapacidades inerentes
ao envelhecimento.(3)
Violência ou maus-tratos contra idosos podem ser definidos como um ato único ou repetido, ou falta de medidas adequadas em situação
de abuso, ocorrendo dentro de qualquer relacionamento no qual há uma expectativa de confiança e causando dano ou angústia a uma pessoa
idosa.(4)
Em relação à natureza das violências, há uma
tipologia basilar de violências praticadas contra a
pessoa idosa, consistente em violência psicológica
(agressão verbal ou gestual), violência física (uso
de força física com a intenção de machucar, e uso
inapropriado de restrições físicas e químicas),violência sexual (ato ou jogo sexual realizado contra
a vontade ou sem consentimento), abandono (ausência de cuidados por parte do responsável legal),
negligência (caracterizada pela recusa de cuidados
por parte do responsável), exploração financeira e/
ou material (uso não consentido dos bens financeiros e/ou materiais) e autonegligência (algum
tipo de comportamento da pessoa idosa que coloque em risco sua própria saúde e segurança).(5)

Existem alguns fatores de risco em idosos envolvidos em situações de violência já descritos por
vários autores; dentre os quais, merecem destaque:
ter algum tipo de demência, deficiência física, depressão, solidão ou falta de apoio social; fazer uso
de álcool ou drogas ilícitas; viver situações conflitivas com o cuidador; e apresentar diminuição
da capacidade funcional e cognitiva. A presença
desses fatores pode favorecer o aumento da dependência para o autocuidado em Atividades Básicas
e Instrumentais de Vida Diária e aumentar, assim,
a chance de sofrer maus-tratos em seu ambiente
de convívio.(6-8)
Este estudo teve como objetivo verificar se há
relação entre a capacidade funcional do idoso e a
presença de situações de violência em seu cotidiano.

Métodos
Trata-se de um estudo transversal de base populacional, de caráter descritivo observacional, com a
população de pessoas idosas atendidas em um serviço de Atenção Primária a Saúde, na cidade de Brasília (DF), Região Centro-Oeste do Brasil.
Os critérios para inclusão na amostra foram: ter
idade igual ou superior a 60 anos, ser de ambos os
gênero, frequentar os serviços de saúde durante o
período da coleta, não possuir diagnóstico de nenhum tipo de demência e concordar em participar
da pesquisa.
Os idosos foram abordados individualmente,
após consulta médica e em sala privativa, onde as
entrevistas foram realizadas face a face, com duração
média de 50 minutos. A coleta de dados foi realizada durante o período de julho de 2012 a novembro de 2013.
O instrumento utilizado para avaliar o desempenho nas Atividades Básicas de Vida Diária foi a
escala proposta por Katz, que avalia o nível de dependência do sujeito para desempenhar um conjunto de seis atividades diárias de autocuidado: banho,
vestuário, higiene pessoal, transferência, continência e alimentação.(9)
O resultado do escore de Katz pode variar entre
6 a 18 pontos e, para fins de análise, foi utilizada a
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):392-8
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seguinte classificação para a interpretação das pontuações, onde eram dadas as seguintes opções de
respostas: não recebe assistência nenhuma, 3 pontos; recebe assistência parcial, 2 pontos; e não executa a atividade, 1 ponto.(10)
Para avaliação das Atividades Instrumentais
de Vida Diária a escala escolhida foi a de Lawton,
que avalia o desempenho funcional em atividades mais complexas, como usar o telefone, ir a
locais distantes usando algum tipo de transporte, fazer compras, preparar refeições, arrumar a
casa, fazer trabalhos manuais domésticos, lavar
e passar roupas, tomar remédios corretamente
e cuidar das finanças. Os escores podem variar
entre 9 a 27 pontos e, quanto à classificação em
relação ao nível de dependência, temos 27 pontos para independente, de 26 até 18 pontos para
dependência parcial e ≤18 pontos para dependência total.(11)
Para abordagem das violências, foi utilizado
um instrumento de coleta de dados composto
por questões semiestruturadas validadas por um
grupo de juris da área de gerontologia, composto por informações sociodemográficas, pessoais
e quanto às natureza das violências (psicológica,
física, sexual, abandono, negligência, abuso financeiro e autonegligência).
Os resultados foram processados e tabulados no
programa Bioestat, na versão 5.3. Para tratamento
dos dados, foram utilizadas estatística descritiva, e
tabelas de frequência absoluta e percentual. As associações entre as variáveis categóricas foram estudadas por meio do teste qui-quadrado, com nível de
significância 0,05.
O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
A amostra foi composta por 237 idosos, sendo
69,9% do gênero feminino. A média de idade
foi de 70,25 anos (desvio padrão de 6,94), com
intervalo entre 60 a 93 anos. A faixa etária de
maior predominância correspondeu a de 60 e
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69 anos (50,2%). A maioria era de cor branca
(48,1%), 38% dos idosos eram casados, 44,3%
sem nenhum grau de instrução de escolaridade,
62% católicos, 46% com renda de até um salário
mínimo, 89% residiam com pelo menos um familiar e 94,1% tinham filhos, conforme descrito
na tabela 1.
Em relação à situação de saúde dos idosos, a
maioria possuía, ao menos, uma doença crônica
não transmissível, sendo que 81% tinham hipertensão arterial, seguidos por diabetes mellitus tipo 2
(29%), dor crônica (21%), osteoporose (18,5%) e
artrose (14%).
Quanto à capacidade funcional medida pelas
escalas de Katz e Lawton, para as Atividades Básicas
de Vida Diária, a dependência parcial para uma ou
duas atividades atingiu apenas 22% dos idosos, sendo a maioria independente funcional (76%) para
essas atividades. Já para as atividades instrumentais,
54% tiveram avaliação de dependência parcial em
pelo menos uma atividade desempenhada e 6%
eram dependentes totais para usar transportes, tomar seus remédios, cuidar das finanças entre outras
atividades (Tabela 2).
Quanto às violências, cerca de 60% referiram
ter sofrido algum tipo de violência em algum momento da vida após os 60 anos de idade, mesmo
com a obtenção dos maiores escores de independência, tanto na escala de Katz quanto em Lawton.
Já para os escores de maior dependência funcional,
ou seja, maior necessidade de ajuda na realização
das atividades de autocuidado e as mais complexas
do cotidiano, mais de 70% dos idosos relataram
alguma situação de maus-tratos depois que se tornaram idosos (Tabela 2); contudo, na relação entre
as variáveis, não houve valor de significância nos
testes aplicados.
Na análise dos tipos de violência, a de maior
prevalência foi a violência psicológica, com 37%
do tipo humilhação, situações de insultar, falar mal,
gritar e ameaçar o idoso, e 24% do tipo discriminação, ou seja, sofrer abuso por não ser tratado com
respeito (Tabela 3).
Sobre os resultados da relação entre capacidade
funcional e presença de violência, o único tipo de
violência em que houve valor com significância es-
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Tabela 1. Características de pessoas idosas e violência

Variáveis

Gênero

Gênero

Feminino

Masculino

Violência após os 60 anos

Violência após os 60 anos

Sim

Não

Sim

Não

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

Faixa etária, anos
60-69

53(68,80)

24(31,20)

24(58,50)

17(41,50)

70-79

46(69,70)

20(30,30)

13(52,00)

12(48,00)

>80

13(59,10)

9(40,90)

5(83,30)

1(16,70)

55(65,48)

29(34,52)

18(60,00)

12(40,00)

Parda

41(78,85)

11(21,15)

15(57,69)

11(42,31)

Preta

16(55,17)

13(44,83)

9(56,25)

7(43,75)

Sem instrução

46(63,89)

26(36,11)

17(51,52)

16(48,48)

1 ano

10(71,43)

4(28,57)

4(80,00)

1(20,00)

Cor
Branca

Escolaridade, anos

2-4

30(66,60)

15(33,40)

12(63,10)

7(36,90)

5-8

21(80,70)

5(19,30)

5(50,00)

5(50,00)

>9

5(62,50)

3(37,50)

4(80,00)

1(20,00)

36(76,60)

11(23,40)

24(55,81)

19(44,19)

Estado civil
Casado
Viúvo

44(64,71)

24(35,29)

4(66,67)

2(33,33)

Solteiro

11(57,89)

8(42,11)

4(66,67)

2(33,33)

Mora com algum companheiro

4(57,14)

3(42,86)

3(50,00)

3(50,00)

Desquitado ou separado

17(70,83)

7(29,17)

7(63,64)

4(36,36)

70(70,71)

29(29,29)

30(63,83)

17(36,17)

Ocupação
Aposentado
Recebe benefício

11(78,57)

3(21,43)

2(66,67)

1(33,33)

Recebe pensão

12(50,00)

12(50,00)

0(0,00)

1(100,00)

Trabalha

8(72,73)

3(27,27)

5(35,71)

9(64,29)

Recebe apoio familiar/outro

11(64,71)

6(35,29)

5(71,43)

2(28,57)

Renda, salários mínimos
Sem renda

5(100,00)

0(0,00)

1(33,33)

2(66,67)

Até 1

59(66,29)

30(33,71)

8(40,00)

12(60,00)

2-3

40(65,57)

21(34,43)

28(65,12)

15(34,88)

>4

7(87,50)

1(12,50)

2(66,67)

1(33,33)

Não sabe precisar/não tem valor fixo

1(50,00)

1(50,00)

3(100,00)

0(0,00)

Sim

106(69,28)

47(30,72)

41(58,57)

29(41,43)

Não

6(50,00)

6(50,00)

1(50,00)

1(50,00)

101(68,20)

47(31,80)

37(60,60)

24(39,40)

Sozinho

10(62,50)

6(37,50)

5(50,00)

5(50,00)

Acompanhando de outra pessoa não familiar

1(100,00)

0(0,00)

0(0,00)

1(100,00)

21(42,86)

Tem filhos

Acompanhado de algum familiar
Reside com quem

Religião atual
Católica

66(67,35)

32(32,65)

28(57,14)

Evangélica

41(66,13)

21(33,87)

14(63,64)

8(36,36)

Outras

5(100,00)

0(0,00)

0(0,00)

1(100,00)

n=237
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Tabela 2. Índices da capacidade funcional e situação de violência
Sofreu violência

Total
n(%)

p-value

65(36,2)

180(76,0)

0,49

36(67,9)

17(32,1)

53(22,3)

3(75,0)

1(25,0)

4(1,7)

Independente (escore =27)

60(63,1)

35(36,9)

95(40,1)

Dependente parcial (escore entre 26-18)

84(65,6)

44(34,4)

128(54,0)

Dependente total (escore <18)

10(71,4)

4(28,6)

14(5,9)

Atividades de Vida Diária

Sim
n (%)

Não
n(%)

Independente (escore =6)

115(63,8)

Dependente parcial para 1 ou 2 atividades (escore de 7-8)
Dependente parcial para 3 ou mais atividades (escore ≥9)

Atividades Básicas de Vida Diária

Atividades Instrumentais de Vida Diária
0,31

n=237; Teste Qui-quadrado (p<0,05)

Tabela 3. Tipos/naturezas de violência e sua relação com as atividades funcionais
Casos positivos

Casos negativos

Escala Lawton

Escala Katz

n(%)

n(%)

p-value

p-value

Humilhação

88(37,13)

149(62,87)

0,60

0,12

Discriminação

57(24,05)

180(75,95)

0,90

0,08

Violência física

24(10,13)

213(89,87)

0,12

0,02

Violência sexual

10(4,22)

227(95,78)

0,98

0,33

Abandono

56(23,63)

181(76,37)

0,75

0,89

Negligência

37(15,61)

200(84,39)

0,54

0,73

Abuso financeiro

52(21,94)

185(78,06)

0,90

0,59

Autonegligência

28(11,81)

209(88,19)

0,71

0,26

Tipo / naturezas de violência

n=237; Teste qui-quadrado (p<0,05)

tatística no teste realizado foi para a associação entre
Atividade Básica de Vida Diária e violência física
(p=0,02). Quanto maior o escore de Katz, maior a
chance de o idoso sofrer violência física. Em outras
palavras, quanto maior a dependência no desempenho das atividades básicas, maior era a chance de a
pessoa idosa sofrer agressão física corporal, quando,
por exemplo, necessitar de ajuda para manter continência fecal ou urinária, para trocar de roupa ou
para realizar o banho (Tabela 3).

Discussão
Ainda que o presente estudo tenha buscado a associação do fenômeno da violência e as condições
da capacidade funcional entre idosos, uma das limitações do estudo é que não foi possível estabelecer
uma relação de causa e efeito entre os fatores analisados, o que sugere que o evento tenha sido causado
pela associação de outras variáveis que não foram o
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escopo deste estudo, pois a violência contra idosos
é um fenômeno complexo e multifacetado, tanto
de origem clínica como social e situacional. Desse
modo, a violência contra idosos abrange vários aspectos dos cuidados de enfermagem e, sendo assim,
precisa ser abordada durante a assistência em todos
os ambientes de atuação dos enfermeiros e de outros
profissionais da saúde.
Por meio dos métodos e abordagens empregados, foi possível verificar que, na prática, as avaliações de funcionalidade e dos aspectos da violência
podem ser realizadas em conjunto, por serem complementares, a fim contribuir para a manutenção
da integridade física, mental e social do idoso, por
meio da assistência global ao idoso, realizada por
enfermeiros e pela equipe multiprofissional.
A caracterização da amostra em relação aos dados socioeconômicos, demográficos e de contexto
dos idosos corroborou os achados de outros estudos, cujos métodos de inclusão dos idosos foram
semelhantes aos do presente estudo, em que houve
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uma predominância de idosos do gênero feminino,
de cor branca, na faixa etária entre 60 a 70 anos,
com baixa escolaridade e domicílio com a presença
de algum familiar.(3,12-14)
O fenômeno da feminização da população idosa
pode ser observado em vários estudos e explicado a
partir de alguns fatos marcantes da história, como,
por exemplo, a maior longevidade atingida pela
mulher, que pode estar associada ao maior cuidado
com a saúde e a não exposição, quando jovens, a
situações de risco de morte violenta − essa ocorrência tem maior concentração em homens para essa
geração de idosos.(13,15)
As explicações estão embasadas numa perspectiva de gênero, de espaços simbólicos objetivados e
hábitos de vida em contextos de ocupação socioespacial nos territórios.
Uma característica peculiar é que os idosos estão
vivendo com algum membro de sua família, situação
denominada corresidência. Poucos vivem sozinhos,
sendo esse fato reflexo de possíveis situações como
a da dependência financeira de outros membros da
família em relação ao idoso − o que pode caracterizar um abuso financeiro, visto que a maioria possui
renda própria, ou o inverso, quando os idosos são
financeiramente dependentes de familiares.(16)
Outra realidade é a de preocupação em cuidar de
pessoas idosas em nossa cultura latina, ou seja, a postura de superproteção ao idoso, que, no imaginário
simbólico, é representado como frágil e dependente
de auxílio para a execução de atividades desde as mais
complexas até as básicas de autocuidado, o que minimiza sua autonomia e sua independência muitas vezes
ainda preservada. A condição de morar junto de familiares não oferece uma garantia de que haverá assistência adequada às necessidades do idoso e não se caracteriza como fator de proteção contra maus-tratos.(17,18)
As comorbidades evidenciadas pela presença de
doenças crônicas entre os idosos apresentaram resultados semelhantes aos de outros estudos, sendo a
hipertensão arterial e o diabetes as mais prevalentes
nessa população. Tais comorbidades estão relacionadas principalmente aos hábitos ao longo da vida, ao
processo senescente do envelhecimento, e à senilidade associada, por sua vez, às doenças cardiovasculares e endócrinas, que favorecem o desenvolvimento

dessas patologias e o aparecimento de complicações
incapacitantes.(3,13,19,20)
A avaliação da capacidade funcional nas populações de idosos analisadas em outros estudos com idosos jovens destacou que, nas atividades de vida diária,
elas mostraram maior independência funcional em relação às instrumentais, quando avaliadas, o que pode
estar relacionado ao próprio declínio natural do envelhecimento. Isso ocorre na maioria das populações de
idosos sem doenças neurodegenerativas.(3,13,19,21)
Em relação às situações de violências e à capacidade funcional, é unânime, entre os estudos, que,
com o aumento do grau de dependência, maior é a
chance de o idoso ser vítima de violência, ou seja,
idosos que necessitam de ajuda para o autocuidado
ou para realizar atividades mais complexas do cotidiano, como cuidar de finanças, fazer compras e
outros, principalmente devido às incapacidades físicas, apresentam maior risco de sofrer algum abuso
ou maus tratos, principalmente quando não há uma
boa relação entre os idosos e familiares ou cuidador
− e isso pode vir a favorecer a violência.(16,21,22)
O que foi observado entre os idosos avaliados
é que, apesar de apenas a violência física no modelo estudado ter resultado significativo, na situação de dependência para as Atividades Básicas de
Vida Diária, os outros tipos de violência podem ser
vivenciados, quando há certo declínio nas funções
de maior complexidade associado à presença de prejuízo cognitivo. Isso porque, desse modo, o idoso
ficaria duplamente exposto às condições de abuso,
pois ele está inserido em um contexto que sinaliza a
perda da autonomia e da independência.(16,21-23) Em
outro estudo, a diminuição da capacidade funcional
entre idosos foi associada a episódios de maus-tratos emocionais e financeiros.(12) Novos modelos de
regressão logística multinível precisam ser testados
para desvelar possíveis efeitos entre outras variáveis.
Há de se destacar que a violência psicológica,
seguida do abandono e do abuso financeiro foram
as condições mais relatadas entre os entrevistados.
Alguns estudos já têm como evidência que a maior
dependência nas atividades funcionais está associada a um aumento de chance de o idoso sofrer abuso
emocional e financeiro, por estar mais fragilizado
física e psicologicamente, e por ficar mais vulnerável
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):392-8

397

Capacidade funcional e situações de violência em idosos

às situações que envolvem desde agressões verbais,
ameaças de abuso, assédio ou mesmo intimidação
do idoso. A detecção dessa natureza de maus-tratos,
ainda pouco denunciada ou notificada em nosso
meio, merece a atenção dos profissionais.(14,16,21)
A utilização de estratégias que favoreçam a detecção precoce e a intervenção de enfermagem e de
outros profissionais junto às famílias de idosos que
sofram maus-tratos é uma necessidade que precisa
ser incorporada à prática de enfermagem, principalmente entre populações de idosos com fatores
de risco inerentes ao processo normal de envelhecimento e aqueles em situação de vulnerabilidade.(24)

Conclusão
Ser dependente em atividades básicas de autocuidado
e sofrer violência física foram estatisticamente significativos, ou seja, quando o idoso necessita de auxílio
para realizar atividades de higiene corporal, transferências, auxílio na alimentação, entre outras, maior é a
chance de exposição à situação de maus-tratos físicos.
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Resumo
Objetivo: Identificar a qualidade de vida de idosos frágeis usuários da atenção primária.
Métodos: Estudo quantitativo transversal. A amostra foi calculada com base na estimativa da proporção
populacional e constituída por 203 idosos. Os dados foram coletados mediante questionário de nível de
atividade física para idosos, fadiga/exaustão, qualidade de vida e realização de teste de velocidade da marcha,
força de preensão manual e medição antropométrica.
Resultados: Dos 203 idosos, 39 deles eram frágeis. As médias de qualidade de vida apresentadas pelos
idosos frágeis foram: 60,4 para dor, 61,1 capacidade funcional, 71,1 limitações por aspectos físicos, 71,4
estado geral de saúde, 75 vitalidade, 76,4 saúde mental, 81,1 aspectos emocionais e 85,6 aspectos sociais.
Conclusão: As dimensões da qualidade de vida dos idosos frágeis que apresentaram menores médias foram
dor, capacidade funcional, limitações por aspectos físicos e estado geral de saúde.

Abstract
Objective: Identifying the quality of life of frail elderly patients, users of primary care services.
Methods: A cross-sectional, quantitative study. The sample size was calculated based on the estimate of
population proportion and consisted of 203 elderly. Data were collected by using a questionnaire of physical
activity for the elderly, fatigue/exhaustion, quality of life, and by carrying out a test of gait speed, handgrip
strength and anthropometric measurement.
Results: Among the 203 seniors, 39 were fragile. The mean scores for quality of life presented by the frail
elderly were the following: 60.4 for pain, functional capacity 61.1, limitations due to physical aspects 71.1,
general state of health 71.4, vitality 75, mental health 76.4, emotional aspects 81.1 and social aspects 85.6.
Conclusion: The dimensions of quality of life of the frail elderly that had lower mean scores were pain,
functional capacity, limitations due to physical aspects and general state of health.
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Introdução
O aumento da longevidade da população faz com
que os indivíduos, cada vez mais, reflitam acerca
do processo de envelhecimento e os efeitos deste na
qualidade de vida. Estudo realizado com indivíduos
de 65 anos ou mais, cujo objetivo foi avaliar a percepção dos idosos acerca de sua qualidade de vida,
apontou que a maioria dos idosos considera “ter
saúde” e “não ter incapacidades” como as principais
definições para o termo.(1) Ainda, respostas como
“ter energia”, “ser feliz” e “bom funcionamento dos
sentidos” também foram encontradas.(2) Embora a
qualidade de vida seja definida de diferentes maneiras, há um consenso de que o conceito é multidimensional e inclui as dimensões físicas, psicológicas, sociais, ambientais e espirituais.(2)
Um dos instrumentos mais utilizados para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde é o SF36 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form
Health Survey), elaborado a partir do Medical Outcomes Study (MOS), questionário publicado em inglês no ano de 1990 e específico para a população
idosa. No Brasil, o SF-36 foi traduzido e validado
em um estudo que analisou a qualidade de vida de
indivíduos com artrite reumatoide.(3) Segundo a autora, ele foi adequado para a utilização na população brasileira, considerando às condições culturais e
socioeconômicas locais.
O SF-36 é um questionário de fácil aplicação.
Sua reprodutibilidade e validade o torna um parâmetro adicional a ser utilizado na avaliação da qualidade de vida de indivíduos com diferentes patologias, na pesquisa e assistência.(3) Uma das condições
de saúde, avaliada no presente estudo, associada ao
SF-36 foi a síndrome da fragilidade física em idosos.
A síndrome da fragilidade física pode ser definida como “uma síndrome médica com múltiplas
causas e contributos, que se caracteriza por diminuição de força, resistência e reduzida função fisiológica que aumenta a vulnerabilidade do indivíduo
e desenvolve maior dependência e/ou morte”.(4)
Nessa ênfase física, a fragilidade pode ser avaliada,
segundo os autores, por meio de cinco componentes físicos: perda de peso não intencional, redução
da força de preensão, diminuição das atividades físi-
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cas, autorrelato de fadiga e diminuição da velocidade da marcha. Os idosos que apresentarem três ou
mais dessas características são considerados frágeis,
aqueles que apresentarem uma ou duas são pré-frágeis e aqueles que não apresentarem nenhuma são
idosos não-frágeis.(5)
Embora as relações entre envelhecimento, fragilidade e qualidade de vida tenham sido pouco
exploradas, um recente número de estudos liga a
síndrome da fragilidade a pior qualidade de vida.
(6,7)
Estudos que avaliaram a síndrome da fragilidade
por meio dos cinco componentes físicos e a qualidade de vida por meio do SF-36, observaram que
os idosos frágeis obtiveram menores pontuações
em quase todas as dimensões da qualidade de vida
quando comparados aos demais participantes.(8-10)
Entretanto, ainda não é consenso de que a síndrome da fragilidade influencia de maneira negativa na
qualidade de vida dos indivíduos.
Os idosos frágeis apresentam uma condição
de vulnerabilidade a desfechos opostos de saúde e,
portanto, podem expressar diferentes combinações
de qualidade de vida. Pouco se sabe a respeito da
qualidade de vida de idosos frágeis brasileiros, sobre os aspectos específicos que são afetados, os déficits, as compensações pessoais e os recursos de que
dispõem. Logo, tornam-se necessários estudos que
investiguem a qualidade de vida associada à fragilidade. Por meio dos resultados desses estudos será
possível dar suporte a uma vida mais independente aos idosos e embasar ações preventivas realizadas
pelos profissionais de saúde, com foco nos aspectos
relacionados à fragilidade e qualidade de vida.(11)
Diante do exposto e do déficit de estudos nacionais que avaliam a síndrome da fragilidade pelo
fenótipo físico, o objetivo do presente estudo foi
identificar a qualidade de vida de idosos frágeis
usuários da atenção primária.

Métodos
Trata-se de estudo do tipo quantitativo de corte
transversal, realizado em uma Unidade Básica de
Saúde , serviço de atenção primária situado na cidade de Curitiba, estado do Paraná, região sul do
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Brasil. A população alvo foi composta por idosos,
com idade igual ou superior a 60 anos no período
de janeiro a abril de 2013.
Para a seleção dos idosos, adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: a) ter idade igual ou
superior a 60 anos completos; b) obter pontuação
superior ao ponto de corte (de acordo com o nível
de escolaridade) na aplicação da testagem cognitiva
do MiniExame do Estado Mental.(12,13) Foram critérios de exclusão: a) possuir diagnósticos prévios
de doenças ou déficits físicos e mentais graves que
impedissem a participação nas etapas de entrevista e
avaliação do fenótipo de fragilidade; b) já ter participado da pesquisa anteriormente.
A amostra foi recrutada por conveniência e os
indivíduos foram convidados a participar do estudo
na ordem de chegada ao serviço. Em ambiente reservado, realizou-se o teste do MiniExame do Estado Mental, para o rastreamento da alteração da função cognitiva (cognitive screening) dos idosos.(12,13)
Neste estudo, foi utilizada a versão validada com
os seguintes pontos de corte: 13 para analfabetos,
18 para média e baixa escolaridade e 26 para alta
escolaridade.(13) O MiniExame do Estado Mental
compreende 11 itens, agrupados em sete categorias:
orientação temporal, orientação espacial, registro de
três palavras, atenção e cálculo, lembrança das três
palavras, linguagem e capacidade construtiva visual.
A pontuação é de zero a 30.
A coleta de dados compreendeu a avaliação da
síndrome da fragilidade e avaliação da qualidade de
vida relacionada à saúde dos idosos. Com o objetivo
de tornar efetiva a especificidade dos idosos brasileiros, foram realizadas duas alterações na avaliação
das medidas do fenótipo de fragilidade. De acordo
com pesquisadores americanos e seus colaboradores,
para identificar o nível de atividade física é aplicado o Minnesota Leisure Activity Questionnaire e na
avaliação do nível de energia, especificamente para
o componente de fadiga/exaustão, esses autores utilizam duas questões da Escala de Depressão do Centro
de Estudos Epidemiológicos – CES-D.(5) No presente estudo, para o componente atividade física, foi
aplicado o Questionário de Nível de Atividade Física
para Idosos – CuritibAtiva.(14) O nível de energia foi
conhecido por uma questão da Escala de Depressão

Geriátrica – GDS, e por uma escala visual graduada,
utilizando-se uma régua numerada.(15)
O componente de perda de peso não intencional foi avaliado pelo autorrelato de perda de peso
igual ou maior do que 4,5 kg ou 5% do peso corporal no último ano. A lentidão foi mensurada pelo
teste de velocidade da marcha medida em segundos
(distância de 4 m) e ajustada para gênero e altura. A
força de preensão manual foi medida com dinamômetro na mão dominante e ajustada para gênero e
índice de massa corporal – IMC.
Para avaliar a qualidade de vida relacionada
à saúde foi utilizado o Medical Outcomes Study –
MOS, Short Form 36 – SF-36. Esse é um instrumento constituído de 36 questões, sendo uma de
comparação entre a saúde atual e prévia e 35 classificadas em oito domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade,
aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. A pontuação final varia de zero a 100, sendo os
escores mais altos indicadores de percepção positiva
da saúde. O instrumento foi validado para a língua
portuguesa e denomina-se “Brasil – SF-36”.(3)
O tamanho da amostra foi determinado com
base na estimativa da proporção populacional.
Foram considerados grau de confiança de 95%
(α=0,05), variância 0,12 e erro amostral fixado em
cinco pontos percentuais. Acrescentou-se ao tamanho da amostra 10%, pelas possibilidades de perdas e recusas, o que resultou em um plano amostral
constituído por 203 idosos.
Os dados foram organizados no programa computacional Excel® 2007 e utilizou-se o software EpiInfo versão 6.04 para a análise estatística dos dados:
distribuição de frequência absoluta e percentual,
média e desvio padrão.
O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
Participaram do estudo 203 idosos, dos quais 39
(19,2%) foram classificados como frágeis, 115
(56,7%) pré-frágeis e 49 (24,1%) não frágeis.
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):399-404
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A maior média da qualidade de vida dos idosos
frágeis foi para as dimensões psicossociais - referentes aos aspectos sociais, aos aspectos emocionais, à
vitalidade e à saúde mental. A menor média foi para
as dimensões físicas - relativas à dor, à capacidade
funcional, às limitações por aspectos físicos e ao estado geral de saúde) (Tabela 1).
Tabela 1. Qualidade de vida dos idosos frágeis
Dimensões da qualidade de
vida

Idoso frágil
Média(DP)

Variação observada

Capacidade Funcional

61,1(27,9)

0 – 100

Limitações por aspectos físicos

71,1(41,1)

0 – 100

Dor

60,4(30,7)

0 – 100

Estado geral de saúde

71,4(17)

32 – 97

Vitalidade

75(24,4)

15 – 100

Aspectos sociais

85,6(25,6)

0 – 100

Aspectos emocionais

81,1(36,5)

0 – 100

Saúde mental

76,4(23,4)

20 – 100

Verifica-se no quadro 1 a qualidade de vida dos
idosos frágeis por posição. Observa-se que a dimensão dor da qualidade de vida é a pior avaliada e a
dimensão aspectos sociais é a melhor avaliada.

Diminuição da qualidade de vida

Quadro 1. Qualidade de vida dos idosos frágeis por posição
Posição da dimensão
(da menor para a maior pontuação)

Idosos frágeis
(pontuação)

1ª Posição

Dor (60,4)

2ª Posição

Capacidade funcional (61,1)

3ª Posição

Limitações aspectos físicos (71,1)

4ª Posição

Estado geral de saúde (71,4)

5ª Posição

Vitalidade (75)

6ª Posição

Saúde mental (76,4)

7ª Posição

Aspectos emocionais (81,1)

8ª Posição

Aspectos sociais (85,6)

Discussão
Os limites dos resultados do estudo estão relacionados ao desenho transversal que não permite estabelecer relações de causa e efeito. Por outro lado os
resultados poderão orientar cuidados de enfermagem em gerontologia na prática do cuidado com
o idoso frágil, pré-frágil e não frágil. As pesquisas
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sobre a síndrome da fragilidade e qualidade de vida
dos idosos subsidiam o estabelecimento de cuidados
para combater com êxito a fragilidade e, consequentemente, resultar na melhoria da qualidade de vida
desses indivíduos.
A distribuição da frequência da fragilidade neste
estudo, quando comparada aos estudos internacionais e nacionais, se mostra significativamente alta
(19,2%). Estudo realizado com 606 estadunidenses
de 65 anos ou mais, sendo 301 de ascendência mexicana e 305 de ascendência europeia, obteve 12,2%
e 7,3% de idosos frágeis, respectivamente.(16) Outra
pesquisa, desenvolvida na Espanha, com uma amostra de 814 idosos (65 anos ou mais), obteve 10,3%
de idosos frágeis.(17) O estudo pioneiro realizado no
Brasil sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros, constituído por uma amostra de 3.413 idosos com 65
anos ou mais, revelou 9,1% idosos frágeis.(18)
A diferença cultural é considerada um fator
determinante. Pesquisadores afirmam que a distribuição desigual da fragilidade nos diferentes locais,
além de refletir possíveis diferenças na saúde entre
os países e regiões, pode ser atribuída também às
características culturais que influenciam a percepção de saúde e a interpretação dos itens subjetivos
das escalas utilizadas para avaliar a fragilidade.(19)
Questões referentes aos hábitos de vida, alimentação, hidratação, presença de morbidades e uso de
medicamentos, também podem ter influenciado na
divergência dos resultados.
As dimensões da qualidade de vida dos idosos
frágeis mais afetadas pela síndrome da fragilidade assemelham-se às encontradas em investigação
realizada com uma amostra composta por 1.008
idosos estadunidenses de ascendência mexicana de
74 anos ou mais.(8) O estudo relacionou a síndrome da fragilidade à qualidade de vida dos idosos
utilizando-se do Medical Outcomes Study – MOS,
Short Form 36, e concluiu que os idosos frágeis da
amostra obtiveram menores médias no aspecto capacidade funcional, limitações por aspectos físicos
e estado geral de saúde.
O próprio caráter biológico da síndrome da
fragilidade justifica o significativo déficit na dimensão física da qualidade de vida dos idosos frágeis. No ciclo da fragilidade, os problemas físicos
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como a sarcopenia, as múltiplas doenças, o uso excessivo de medicamentos e as desregulações neuroendócrinas possuem relação direta com a fragilidade e, consequentemente, interferem na qualidade de vida destes indivíduos. Ainda, o declínio
de diferentes componentes físicos que ocorre na
síndrome pode contribuir com esse resultado. Estudos mostraram que a diminuição da atividade
física,(20,21) força de preensão manual,(9,10) velocidade da marcha(9,10) e energia(2,9) estão relacionados diretamente com a diminuição da qualidade
de vida. Identificar os componentes de fragilidade
que se associam à qualidade de vida dos idosos
frágeis é um primeiro passo importante, visto que
permitirá a detecção precoce de problemas envolvidos e o estabelecimento de intervenções e ações
preventivas.(11)
Diferente de outros estudos a dimensão dor
apresentou-se com a média mais baixa de todas as
dimensões investigadas (60,4 pontos).(8,10) A dor no
envelhecimento está relacionada a sintomas que são
precursores do declínio da saúde e funções corporais. As alterações físicas inerentes à fragilidade do
idoso podem ser associadas a uma redução na qualidade de vida relacionada à saúde, com obtenção de
menores médias para a dimensão dor do SF-36.(9) A
identificação precoce de dor e o uso de analgésicos
podem ser fatores importantes na prevenção de fragilidade e aumento da qualidade de vida.
Estudo revela que a prática de atividade física é capaz de melhorar a condição de fragilidade
no idoso e, consequentemente, a capacidade funcional.(22) Desse modo, prescrições de atividades
físicas, conforme a possibilidade dos indivíduos
poderiam atuar tanto na prevenção da síndrome
da fragilidade quanto no aumento da qualidade de
vida dos idosos frágeis. Ainda, estar engajado em
atividades físicas pode melhorar a saúde mental
e promover contatos sociais,(20) o que é benéfico
também para as dimensões psicossociais da qualidade de vida dos idosos.
As dimensões psicossociais obtiveram as melhores pontuações na qualidade de vida dos frágeis, fruto das relações sociais mantidas pela maioria deles.
As principais características desse perfil psicossocial
é residir com familiares ou com o cônjuge e não

se sentir sozinho. Muitos idosos brasileiros ainda
possuem um papel importante na manutenção de
si e de sua família.(20) Esses fatores fazem com que
os idosos mantenham uma vida social ativa, diminuam o isolamento, a dependência e obtenham melhores pontuações na qualidade de vida referente as
dimensões psicossociais. Os fatores de risco que envolvem as relações sociais apresentam forte associação com dependência moderada ou grave. Embora
a síndrome da fragilidade seja um fator de risco para
a dependência, manter relações sociais pode diminuir ou adiar esse quadro.
Estudo nacional realizado com 113 participantes entre 60 e 98 anos, apontou que os idosos que
possuíam preocupação rotineira com a rede de amigos e familiares possuíam maior qualidade de vida.
(21)
Segundo o autor, a capacidade do idoso em manter-se prestativo à sociedade e aos seus entes queridos transcende as limitações e deficiências físicas. Já
a incapacidade de alterar o meio físico transformase em ineficácia, desmotivação e menores índices de
qualidade de vida.

Conclusão
Os idosos frágeis apresentaram menores médias
para as dimensões físicas da qualidade de vida como
dor, capacidade funcional, limitações por aspectos
físicos e estado geral de saúde. As maiores médias
obtiveram nas dimensões psicossociais, referentes
aos aspectos sociais, aos aspectos emocionais, à vitalidade e à saúde mental.
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Resumo
Objetivo: Adaptar culturalmente o instrumento EBPQ para a língua portuguesa e avaliar suas qualidades
psicométricas.
Métodos: Foram seguidos os passos de adaptação cultural de instrumentos de medida. Foi verificada a
confiabilidade por meio da avaliação da consistência interna e da estabilidade pelo teste-reteste e a validade
de constructo com abordagem de grupos contrastados.
Resultados: Obteve-se Coeficiente Alfa de Cronbach elevado em todos os domínios (0,91 – 0,68) e
Coeficiente de Correlação Intraclasse satisfatório (0,90). Na avaliação da validade de constructo, houve
diferença significativa entre os grupos de enfermeiros com diferentes formações.
Conclusão: As etapas de adaptação cultural de instrumentos de medida foram concluídas com sucesso.
A versão brasileira obtida apresenta propriedades psicométricas confiáveis para a sua utilização nessa
população.

Abstract
Objective: To culturally adapt the instrument “Evidence-Based Practice Questionnaire” (EBPQ) to the
Portuguese language and assess its psychometric qualities.
Methods: The steps of cultural adaptation of measurement instruments were followed. Reliability was verified
through internal consistency, stability by test-retest, and construct validity by the contrasted groups approach.
Results: High Cronbach’s alpha (0.91 to 0.68) and satisfactory Intraclass Correlation Coefficient (0.90) were
obtained in all domains. In assessing construct validity, significant differences were found between groups of
nurses with different backgrounds.
Conclusion: The steps of cultural adaptation of measurement instruments have been successfully completed.
The Brazilian version obtained presents reliable psychometric properties for its use in this population.
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Introdução
A prática baseada em evidências (PBE) é uma tecnologia que vem ganhando popularidade a fim de
melhorar a efetividade clínica. Seu exercício implica no uso da melhor evidência clínica disponível
sobre o cuidado individual ao paciente e implica
na integração do conhecimento clínico profissional com os achados científicos mais consistentes e
confiáveis, resultantes do avanço da investigação
clínica.(1)
O processo da prática baseada em evidências é
atualmente incorporado em cinco passos: 1. converter a necessidade de informação em uma questão
de pesquisa que pode ser respondida; 2. encontrar
a melhor evidência para responder a questão clínica; 3. avaliar criticamente a evidência segundo sua
validade, aplicabilidade e impacto; 4. integrar a evidência com o conhecimento clínico, os valores dos
clientes e circunstâncias e informações do contexto
prático; e 5. avaliar a efetividade e a eficiência da informação encontrada com a aplicação dos passos 1
a 4 e pensar em formas de melhorar o desempenho
profissional.(2)
No contexto da enfermagem, a prática baseada em evidências surgiu, aparentemente, com o
Grupo Cochrane, jornais como Evidence-Based
Nursing e centros como o Joanna Briggs Institute
for Evidence-Based Nursing.(3) A enfermagem baseada em evidências é definida como “o cuidado
relativo à incorporação da evidência de pesquisa
com o conhecimento clínico e preferências do paciente dentro das decisões da saúde individual dos
pacientes.(4)
Entretanto, na enfermagem, a assistência clínica parece não ter sido beneficiada com a produção
de conhecimentos. Ainda encontram-se dificuldades pessoais como motivação e divulgação de achados científicos e situacionais, como limitação de
recursos e organização inadequada do tempo.(1,5-7)
Para a Prática baseada em evidências ser bem-sucedida, são necessárias estratégias individuais e organizacionais, dirigidas aos fatores que interferem na
sua utilização.(8)
Com relação à produção de conhecimento da
enfermagem acerca da PBE e sua aplicação, diver-
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sos instrumentos de medida tem sido desenvolvidos com o objetivo de avaliar a utilização e as barreiras existentes para a adoção da prática baseada
em evidências.(9)
Uma avaliação sobre prática baseada em evidências foi proposta em 1998 por meio do instrumento denominado “Evidence-Based Practice
Questionnaire” (EBPQ). Este instrumento foi
desenvolvido no Reino Unido com a finalidade
de avaliar atitudes, conhecimento e implantação
da prática baseada em evidências de médicos e
outros profissionais da área da saúde.(10) A análise das propriedades psicométricas do EBPQ foi
posteriormente realizada em uma amostra de enfermeiros de vários níveis de formação e mostrou
ser uma ferramenta válida e confiável.(11) Trata-se
de um questionário auto-respondido rápido e de
fácil entendimento que explora o uso da prática
baseada em evidências no cotidiano por profissionais da saúde.
Esse instrumento tem sido utilizado em pesquisas internacionais, com o objetivo de avaliar
a prática, os conhecimentos e atitudes de enfermeiros assistenciais e estudantes. Os resultados
mostram informações relevantes sobre a adoção
da prática baseada em evidências entre esses profissionais e apontam estratégias para sua disseminação.(12-15)
O EBPQ foi adaptado e validado recentemente para a língua espanhola, obtendo-se uma versão
reduzida, porém adequada para a utilização nesta
cultura.(13) Esta versão foi utilizada em estudo na Espanha para diagnosticar os fatores que enfermeiros
percebem como facilitadores para a prática baseada
em evidências.(16)
Considerando a inexistência de instrumentos
no Brasil destinados à avaliação da prática Baseada em Evidências entre enfermeiros e a importância
desta informação para investigar a sua aplicação no
cuidado clínico como uma ferramenta que proporciona qualidade à assistência, esse estudo objetiva
disponibilizar uma versão do Evidence-based Practice Questionnaire (EBPQ) para a população brasileira
por meio do processo de adaptação cultural do instrumento, bem como da avaliação de suas propriedades de medida.
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Métodos
O Evidence-Based Practice Questionnaire (EBPQ)
possui 24 itens pontuados numa escala de um a sete
(escala tipo Likert). O escore do instrumento é calculado somando-se os valores das respostas de cada
uma das questões, totalizando 168 pontos, com a
maior pontuação indicando atitudes mais positivas em relação à prática baseada em evidências. Os
escores podem ser avaliados, ainda, por domínios,
calculando-se a média aritmética. Os itens são caracterizados em três dimensões:
1. Prática da Enfermagem Baseada em Evidências:
seis questões ou 42 pontos;
2. Atitudes relacionadas à Prática Baseada em Evidências: quatro questões ou 28 pontos;
3. Conhecimentos e habilidades associados à Prática Baseada em Evidências: 14 questões ou 98
pontos.
No final, o instrumento apresenta questões relacionadas à caracterização dos sujeitos da pesquisa
quanto aos aspectos sociodemográficos e dados relacionados à formação, experiência profissional e área
de atuação.
No estudo original, o instrumento apresentou alfa de Cronbach de 0,87 no instrumento
como um todo e validade convergente satisfatória
(p<0,001).(11)
Após o consentimento do autor, foram seguidos
os passos essenciais de adaptação cultural, recomendados por publicações especializadas a fim de assegurar a sua qualidade.(17)
Primeiramente, foi realizada a tradução por dois
tradutores e de forma independente. Um dos tradutores estava ciente dos objetivos e conceitos que
envolvem o instrumento a ser traduzido e o outro
tradutor realizou a tradução sem conhecimento
prévio destes conceitos e objetivos. As duas versões traduzidas do instrumento foram confrontadas
pelo orientador, pesquisador e um mediador, após a
identificação de discrepâncias, obtendo uma única
versão do instrumento, a versão síntese.
Posteriormente, a versão obtida na síntese foi
vertida novamente para o inglês por dois tradutores
que não participaram da primeira etapa e cuja língua materna é a mesma do instrumento de origem,

obtendo assim a retro-tradução 1 e a retro-tradução
2. Esses tradutores não receberam informações sobre os conceitos e propósitos do instrumento.
Terminada a fase de retro-tradução, um comitê
composto por sete pessoas bilíngües e especialistas
da área de pesquisa em enfermagem consolidaram
todas as versões produzidas em uma única versão
que foi utilizada no pré-teste. Foi construído um
instrumento específico para a realização dessa avaliação contendo as versões: original, síntese das
traduções e retro-traduções. O comitê avaliou as
equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual de cada item ou questão do EBPQ.
Para calcular o índice de concordância entre o
comitê de juízes foi utilizado o Índice de Validade
de Conteúdo (IVC).(18) Foi considerado satisfatório
um Índice de concordância igual ou acima de 90%.
(19)
Desta forma, por meio da avaliação do comitê
de juízes pode-se verificar a validade de conteúdo
do questionário.
A realização do Pré-teste envolveu uma amostra de 30 enfermeiros de um Hospital Público.
Nesta fase, foi avaliada a compreensão do instrumento, identificando conceitos ou questões de difícil entendimento.
Fizeram parte deste estudo enfermeiros de um
Hospital Público de uma Universidade Pública, situados no interior do Estado de São Paulo, Brasil.
Para análise dos dados, os sujeitos foram divididos
em dois grupos. No Grupo 1 foram incluídos os
enfermeiros, alunos e docentes que já concluíram
o Mestrado ou com Doutorado concluído ou em
andamento de ambas as instituições. No Grupo 2
foram incluídos os enfermeiros que possuíam somente graduação e que não estavam cursando qualquer curso de pós-graduação no momento da coleta
de dados.
Foram excluídos os enfermeiros que possuíam
curso de especialização latu sensu concluído ou em
andamento. Também foram excluídos os sujeitos
que estavam em férias ou licença durante o período
de coleta de dados.
Foi realizada uma amostragem por conveniência, de modo que o número de sujeitos de cada grupo grupos ficasse equivalente. O tamanho amostral
foi obtido por meio do cálculo de tamanho amosActa Paul Enferm. 2014; 27(5):405-11
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tral para o alfa de Cronbach, totalizando aproximadamente 160 indivíduos.(20)
A confiabilidade foi avaliada por meio da consistência interna e da estabilidade. Para a avaliação
da consistência interna, foi utilizado o Coeficiente
alfa de Cronbach. Para a estabilidade, avaliada por
meio do teste-reteste, no qual o questionário foi
aplicado em duas ocasiões distintas com intervalo
de 10 a 15 dias, utilizou-se o Coeficiente de Correlação Intraclasse.(21)
Foi verificada a validade de constructo com
abordagem de grupos conhecidos, a fim de determinar o grau em que o instrumento demonstrou
pontuações diferentes para grupos cada grupo. Esperou-se encontrar maiores escores do instrumento
no grupo 1, de enfermeiros com Mestrado ou Doutorado em relação aos enfermeiros com Graduação
completa. A validade foi avaliada por meio do teste
não-paramétrico de Mann-Whitney.
O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
Após a avaliação das Equivalências Semântico-idiomática, Conceitual e Cultural do EBPQ pelos
juízes, mudanças mínimas relacionadas aos termos
traduzidos foram sugeridas, como a substituição da
palavra “persevero” por “mantenho”.
Na avaliação da equivalência, os itens 1 e 14
obtiveram um percentual de concordância de 57%;
o item 18, de 71% e os itens 3, 4, 7, 9, 12, 16,
19, 20, 23, 28 e 29 obtiveram percentual de 85%.
As sugestões foram analisadas em uma reunião
de discussão com a pesquisadora, a orientadora e
membros do grupo de pesquisa na área de adaptação cultural de instrumentos de medida. Todos os
outros itens obtiveram um percentual de concordância acima de 90%.
Participaram do pré-teste 30 enfermeiros de
um Hospital Público que exerciam atividades de
assistência e/ou gerência em enfermagem. V e rificou-se que o tempo médio de preenchimento
do questionário foi de nove minutos, sendo que
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o tempo mínimo foi de seis e o máximo de 21
minutos.
Sete enfermeiros apresentaram dificuldade de
entendimento na questão 01, em relação à palavra
“lacuna”. Essa dificuldade foi revista, sendo decidido acrescentar a palavra “falta”, como sinônimo de
lacuna para melhor interpretação da questão.
Participaram do estudo 158 enfermeiros, sendo
81 do grupo 1 (enfermeiros com pós-graduação em
Mestrado ou Doutorado) e 77 do grupo 2 (enfermeiros do Hospital Público sem pós-graduação).
Os sujeitos apresentaram idade entre 23 e 66 anos,
sendo 148 (84%) mulheres e 10 homens (16%). O
tempo de formação dos profissionais variou de 01
a 43 anos. No grupo 1, a maioria dos sujeitos era
proveniente da Faculdade de Enfermagem, 64,2%
possuíam Mestrado, 29,6% tinham Doutorado e
6,2%, Pós-doutorado. No grupo 2, todos os enfermeiros trabalhavam no Hospital Público, sendo
que 70 (90,9%) exerciam funções assistenciais e 7
(9,0%) eram gerentes de unidades (Tabela 1).
Descrição dos dados do questionário de
Prática Baseada em Evidências
A pontuação média final para a escala de Prática
Baseada em Evidências e Efetividade Clínica para
enfermeiros foi de 129,15 para o Grupo 1 (enfermeiros com pós-graduação em Mestrado ou Doutorado) e de 111,24 para o Grupo 2 (enfermeiros do
Hospital Público com Graduação completa).
Nos dois grupos, o domínio que apresentou
maior pontuação média por item foi o Domínio
2 - Atitudes relacionadas à Prática Baseada em Evidências (5,92 e 5,35, para os Grupos 1 e 2, respectivamente), seguido do Domínio 1 - Prática da
Enfermagem Baseada em Evidências (5,38 e 4,54)
e por último, Domínio 3 - Conhecimentos e habilidades (5,22 e 4,46).
Confiabilidade
Consistência Interna
Quanto à consistência interna, foi avaliada a confiabilidade de cada questão em relação ao domínio do instrumento primeiramente para todos os sujeitos (n=156) e,
posteriormente, para cada grupo de enfermeiros.
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Tabela 1. Caracterização sócio-demográfica, segundo a divisão em grupos (n=158)
Grupo 1 (n=81)

Variável

Grupo 2 (n=77)

Média (DP*)

Variação observada

Média (DP*)

Variação observada

p-value

Idade

41,4(10,7)

25,0 – 66,0

39,1(10,2)

23,0 – 61,0

0,1368

Tempo de formação

18,2(10,5)

3,0 – 43,0

14,1(10,0)

1,0 – 32,0

0,0076

Tempo de trabalho

17,5(10,6)

1,0 – 43,0

12,6(9,9)

1,0 – 30,0

0,0021

Variável

n(%)

n(%)

Feminino

75(92,6)

73(94,8)

Masculino

6(7,4)

4(5,2)

Hospital Público

31(38,3)

77(100,0)

Faculdade de Enfermagem

50(61,7)

0(0)

Assistencial

15(18,7)

70(90,9)

Gerente

14(17,5)

7(9,9)

Docente

24(30,0)

0(0)

Aluno

27(33,7)

0(0)

Graduação

0(0)

77(100,0)

Mestrado

52(64,2)

-(-)

Doutorado

24(29,6)

-(-)

5(6,2)

-(-)

Sexo

Local de trabalho

Função

Formação

Pós-doutorado
*DP – Desvio Padrão

O instrumento apresentou valores satisfatórios
para avaliação da consistência interna. Na amostra
geral, o domínio 3 apresentou o valor de alfa de
Cronbach mais elevado (0,92), que avalia os Conhecimentos e Habilidades associados à prática
baseada em evidências. O domínio 1, que avalia
a prática da Enfermagem Baseada em Evidências
entre os enfermeiros, mostrou alfa de Cronbach de
0,86. As questões que indagam as atitudes relacionadas à PBE (domínio 2) obtiveram o valor mais
baixo (0,68).
Estabilidade (teste-reteste)
Para avaliação da confiabilidade no que se refere à
estabilidade temporal, foi utilizada uma amostra de

50 enfermeiros. Observou-se elevada estabilidade
do questionário para todos os domínios e para o
instrumento como um todo (ICC=0,90) (Tabela 2).
A avaliação da validade de constructo por
meio da abordagem de grupos conhecidos mostrou que os sujeitos do grupo 1 (Mestrado ou
Doutorado) apresentaram médias significativamente maiores quando comparados com os sujeitos do grupo 2 (Graduação). Considerando a
pontuação total do instrumento, o grupo 1 também apresentou maiores valores quando comparados com os do grupo 2. Com isso, observa-se
que o instrumento foi capaz de demonstrar diferenças nos escores entre os grupos conhecidos
(Tabela 3).

Tabela 2. Coeficientes de correlação intraclasse (ICC) e respectivos intervalos de confiança (IC 95%) (n=50)
Domínios

Número de itens

ICC*

IC 95%**

1

Prática Baseada em Evidências

6

0,84

0,74 - 0,91

2

Atitudes relacionadas à PBE

4

0,85

0,75 - 0,91

3

Conhecimentos e habilidades associadas à PBE

14

0,86

0,77 - 0,92

24

0,90

0,83 - 0,94

EBPQ total
*ICC – Coeficiente de correlação intraclasse; **IC – intervalo de confiança de 95%
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Tabela 3. Comparação entre os escores médios dos itens e da pontuação dos domínios
Grupo 1 (n=81)

Domínios

Média (DP*)

Pontuação total

Média (DP*)

Pontuação total

p-value

1

Prática Baseada em Evidências

5,38(1,05)

32,31

4,57(1,19)

27,29

2

Atitudes relacionadas à PBE

5,92(0,82)

23,68

5,34(1,07)

21,42

0,0004

3

Conhecimentos e habilidades da PBE

5,23(0,71)

73,16

4,46(0,84)

62,53

<0,0001

5,38(0,71)

129,15

4,64(0,83)

111,24

<0,0001

EBPQ total

Discussão
Como outros estudos de validação, o estudo realizado
tem limitações no que se refere à validade de medidas
auto-relatadas, pela impossibilidade de se agregar medidas diretas da prática baseada evidências, como a observação da prática dos profissionais de acordo com seus
achados de pesquisa. Além disso, por se tratar de um
primeiro estudo no Brasil a utilizar um instrumento de
medida para avaliação das práticas baseadas em evidências entre os enfermeiros, outros estudos sobre o EBPQ
devem ser produzidos na realidade nacional, a fim de
garantir maior validade por meio de outras abordagens
metodológicas, da ampliação dos locais e do número e
características dos enfermeiros.
No entanto, a análise individual e organizacional
sobre as barreiras na incorporação da tomada de decisão sobre o cuidar individual do paciente, por meio da
utilização do EBPQ, pode facilitar o entendimento e
o direcionamento da formação de habilidades tecnológicas necessárias para a escolha assistencial cientificamente adequada. O estudo realizado disponibilizou
um instrumento adaptado culturalmente para a língua
portuguesa com avaliação satisfatória de validade e confiabilidade a fim de criar uma ferramenta para o desenvolvimento e a avaliação da implementação da Prática
Baseada em Evidências em programas ou iniciativas
educacionais e por instituições interessadas em reconhecer o seu uso ou conhecimento pelos profissionais.
Para a realização da adaptação cultural, foram
empregadas as etapas recomendadas por protocolos internacionais.(22) Na avaliação pelo comitê de
juízes, constatou-se um percentual de concordância
(IVC) acima de 90% para a maioria dos itens.
As pontuações médias por domínios encontradas
na versão brasileira foram semelhantes com as pontuações de outros estudos que utilizaram o EBPQ.(23)
O estudo realizado obteve maior pontuação média
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Grupo 2 (n=77)
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<0,0001

por item no domínio relacionado à opiniões e atitudes relacionadas à Prática Baseada em Evidências, o
que representa boa aceitabilidade e opiniões positivas
sobre o tema entre os enfermeiros nacionais. Estudo
realizado com enfermeiros da Califórnia e com diversos níveis de formação também encontrou a maior
pontuação média neste domínio.(12)
As menores médias de pontuação foram encontradas no domínio de conhecimentos e habilidades
relacionadas à Prática baseada em evidências Os
itens questionam a frequência de avaliação crítica
da literatura e a elaboração de questões de pesquisa.
Esse dado corrobora com outras pesquisas que também utilizaram o EBPQ para avaliar a percepção de
enfermeiros sobre o tema.(13)
Com relação à avaliação das propriedades psicométricas do EBPQ, este apresentou valores elevados
para a consistência interna na análise do instrumento
como um todo, com maior precisão para o domínio
de conhecimentos e habilidades (0,92), seguido do
domínio sobre a aplicação das práticas baseadas em
evidências (0,86) e, por último, das atitudes (0,68). A
pontuação do alfa de Cronbach para o domínio sobre
atitudes justifica-se pelo baixo número de itens do
mesmo. Resultados semelhantes foram encontrados
em estudos internacionais e nos estudo original.(9,12,24)
Na análise da confiabilidade por meio da estabilidade, obteve-se ICC de 0,90 para o questionário como um todo, o que demonstra a estabilidade
temporal do instrumento.
A avaliação da validade de constructo indicou
diferenças significativas entre os grupos para os domínios de prática, atitudes e conhecimentos sobre a
prática baseada evidências (p<0,0001). Esse resultado representa que a utilização da prática baseada
em evidências ainda é uma realidade acadêmica e
científica e a aplicação do trabalho em pesquisa no
campo de atuação prático ainda é imaturo.
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Estudo encontrou pontuações mais elevadas do
EBPQ entre enfermeiros com Mestrado, Doutorado,
enfermeiros gestores e educadores e pontuações mais
baixas entre os domínios do instrumento e enfermeiros graduados. Maiores níveis educacionais e de formação, como Mestrado tendem a mostrar resultados
mais satisfatórios em relação ao conhecimento e utilização da prática baseada evidências.(7,13,14,24,25)
Finalizadas as etapas necessárias para a disponibilização do questionário para o contexto brasileiro, sugere-se que possa ser uma ferramenta útil
para avaliações de estratégias educacionais e de instituições de saúde preocupadas com a qualidade da
assistência. Além disso, a utilização do instrumento
pode ser uma medida de avaliação pessoal dos profissionais sobre sua prática, despertando o pensamento crítico sobre a qualidade de sua prática.

Conclusão
Conclui-se que o processo de adaptação cultural foi
realizado com sucesso o que o Questionário de Prática
Baseada em Evidências e Efetividade Clínica apresenta
resultados satisfatórios de validade e confiabilidade.
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Resumo
Objetivo: Avaliar se antieméticos são eficazes na prevenção ou tratamento da emese induzida pela
quimioterapia antineoplásica, em domicílio.
Métodos: Foram incluídas 42 mulheres com câncer de mama, em quimioterapia moderadamente emetogênica,
submetidas à dexametasona/ondansetrona antes de cada ciclo. A frequência de náuseas e vômitos foi obtida
por instrumento aplicado nos tempos pré-quimioterapia e 24h, 48h, 72h e 96h pós-quimioterapia. O uso de
antieméticos foi considerado conforme adesão à prescrição médica.
Resultados: Todas as pacientes (n=42, 100%) relataram emese em algum momento. Apenas cinco casos
(11,9%) foram antecipatórios. Nas primeiras 24h (emese aguda), 38 (90,5%) apresentaram náuseas
associadas (n=20, 47,6%) ou não (n=18, 42,8%) a vômitos e, após este período (tardio), a emese foi referida
por todas, apesar da utilização regular (n=20, 47,6%) ou não (n=22, 52,4%) de antieméticos (ondansetrona,
dexametasona, metoclopramida e/ou dimenidrinato).
Conclusão: Os antieméticos não foram eficazes na prevenção ou no tratamento da emese induzida pela
quimioterapia, em domicílio.

Abstract
Objective: Evaluating if antiemetics are effective in the prevention or treatment at home, of chemotherapyinduced emesis.
Methods: In total, were included 42 women with breast cancer in moderately emetogenic chemotherapy,
using dexamethasone/ondansetron before each cycle. The frequency of nausea and vomiting was obtained by
applying the instrument in the pre-chemotherapy period, and 24h, 48h, 72h and 96h after chemotherapy. The
use of antiemetics was considered in accordance with adherence to medical prescription.
Results: All patients (n = 42, 100%) reported emesis at some point. Only five cases (11.9%) were anticipatory.
In the first 24 hours (acute emesis), 38 (90.5%)ayed), emesis was reported by all despite the regular use (n
= 20, 47.6%) or not (n = 22, 52.4%) of antiemetics (ondansetron, dexamethasone and metoclopramide/or
dimenhydrinate).
Conclusion: Antiemetics were not effective in the prevention or treatment at home, of chemotherapy-induced
emesis.

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.
Conflitos de interesses: os autores declaram não haver conflito de interesses.
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Introdução
Náuseas e vômitos podem ser manifestados em uma
grande variedade de condições como, por exemplo,
nos casos de intoxicação medicamentosa.(1) Na quimioterapia antineoplásica, as drogas utilizadas são
potentes indutores de náuseas e vômitos, os quais
representam os efeitos adversos mais desconfortáveis e estressantes no ponto de vista dos próprios
pacientes.(2)
Diversos medicamentos são aplicados na prevenção e tratamento da emese induzida pela quimioterapia. Antagonistas dos receptores serotoninérgicos
(5-HT3), tais como ondansetrona e granisetrona,
são amplamente prescritos, tanto no âmbito hospitalar, quanto ambulatorial e domiciliar.(1) Contudo, apesar da eficácia comprovada, os antagonistas
5-HT3 não apresentam resultados satisfatórios em
cerca de 20 a 30% dos pacientes em tratamento antiemético.(3) Neste contexto, recomenda-se o uso de
corticoides associado ao antagonista 5-HT3, tendo
em vista maior eficácia no controle da emese.(4) Outras drogas como cloridrato de metoclopramida e
dimenidrinato também têm sido utilizadas, contudo, sem eficácia claramente definida.(5)
Apesar da introdução de drogas antieméticas
consideradas eficazes, tais como antagonista dos
receptores NK-1 - aprepitante, ainda se observa
um controle inadequado das náuseas e vômitos
induzidos pela quimioterapia (NVIQT) podendo
persistir até cerca de cinco dias após a QT.(3,6) Sem
profilaxia eficaz, náuseas e vômitos prolongados
podem resultar em desidratação, desequilíbrio
eletrolítico, desnutrição, pneumonia aspirativa e aumento nas taxas de hospitalização. Além
disso, esses sintomas podem ser tão angustiantes
que acabam afetando a qualidade de vida dos pacientes, levando-os até mesmo a interrupção do
tratamento. Portanto, a terapia antiemética eficaz
e bem tolerada é essencial para os pacientes que
recebem quimioterapia intensiva.(7)
Desta forma, podemos considerar que apesar
das recomendações feitas por meio de consensos,
a ocorrência de NVIQT ainda é frequente, provavelmente devido à ineficácia das drogas antieméticas ou da combinação entre elas. Diante disto,

esse estudo tem por objetivo avaliar o impacto das
drogas antieméticas atualmente utilizadas, sobre
o controle da emese em pacientes com câncer de
mama em tratamento quimioterápico de moderada emetogenicidade.

Métodos
Estudo observacional e longitudinal, realizado no
ambulatório de quimioterapia do Hospital do Câncer da Universidade Federal de Uberlândia, estado
de Minas Gerais, região sudeste do Brasil, durante o
período de fevereiro a novembro de 2013.
Quarenta e duas mulheres com diagnóstico
inicial de câncer de mama, independente do estadiamento tumoral e em tratamento quimioterápico (inicial ou em andamento) foram incluídas. A
amostragem foi não probabilística, por conveniência e de forma consecutiva até completar o número
de sujeitos, conforme cálculo amostral (IC 95% e
erro alfa 2 de 5%).
Todas as pacientes foram acompanhadas por
três ciclos consecutivos de quimioterapia - adriamicina (A) e ciclofosfamida (C) associada ou não
a fluorouracil (AC ou FAC, respectivamente) totalizando 126 ciclos avaliados. Imediatamente
antes de cada ciclo, todas receberam tratamento antiemético idêntico (ondansetrona plus dexametasona) administrado por via intravenosa,
conforme o Consenso Brasileiro de Náuseas e
Vômitos.(8)
Os dados clínicos foram obtidos nos registros
em prontuário clínico, tais como: idade (anos),
estadiamento tumoral (inicial – I, IIa; avançado – IIb, III ou IV), drogas antineoplásicas e antieméticos (nome genérico) prescritos para uso em
domicilio. Sendo estes últimos dados atualizados
conforme acompanhamento.
O acompanhamento para mensurar a frequência diária de náuseas e vômitos e a rotina de
uso dos antieméticos foi iniciado antes da realização de cada ciclo de quimioterapia (tempo
pré QT) e por quatro dias após. O instrumento
de pesquisa foi elaborado pelos autores, baseado
no Functional Living Index of Emesis,(8) e a entreActa Paul Enferm. 2014; 27(5):412-8
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vista foi realizada, antes do início da sessão de
quimioterapia e 24, 48, 72 e 96 horas (dias um,
dois, três e quatro, respectivamente) após o término da quimioterapia, quando as pacientes já
estavam em seu domicílio, através de ligação telefônica. A aplicação desse instrumento, seguindo esse mesmo procedimento, foi realizada por
três ciclos consecutivos de quimioterapia.
Foi considerada emese antecipatória aquela
apresentada antes da realização da sessão de quimioterapia; aguda aquela que ocorreu nas primeiras
24 horas pós-quimioterapia e tardia, as náuseas e/
ou vômitos que ocorreram após 24 horas do ciclo
realizado.(9)
Na análise dos dados, três grupos de pacientes
foram formados em acordo com a rotina de uso
dos antieméticos em seu domicílio: (1) Regular:
uso conforme prescrição médica, seguindo posologia prescrita; (2) Irregular: uso não obedecendo à
associação de antieméticos e/ou a posologia recomendada e (3) Automedicação: acréscimo de algum
antiemético em sua rotina de uso, além de utilizar
o que havia sido prescrito ou utilizando apenas o
antiemético que julgava mais eficaz.
A análise estatística foi realizada por meio da
ferramenta Microsoft Office Excel 2007 e do software
GraphPad Prism 5. Os resultados foram expressos
em média ± desvio padrão (±DP) e mediana com
valores mínimo e máximo ou frequências absolutas
e relativas.
O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
Foram incluídas 42 mulheres com idade média
(±DP) de 48,3 ± 10,1 anos, variando de 29 a 73. O
câncer de mama foi diagnosticado, em sua maioria,
já em fase avançada (n=26, 61,9%). Em todos os casos houve relato de náuseas e/ou vômitos em algum
momento do tratamento quimioterápico, apesar
da utilização regular (n=20, 47,6%) ou não (n=22,
52,4%) de antieméticos por 100% da população estudada (Tabela 1).
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Tabela 1. Faixa etária, estadiamento tumoral, e ocorrência e
tratamento de emese
Variáveis

Medidas ou frequências

Idade (anos)
Média ± DP
Mediana (min - máx)

48,3 ± 10,1
46(29-73)

Estadiamento tumoral
Inicial+

16(38,1)

Avançado*

26(61,9)

Náuseas e/ou vômitos
Nenhum**
Somente náuseas

14(33,33)

Somente vômitos

-

Náuseas e vômitos

28(66,7)

Tipos de náuseas e/ou vômitos*
Antecipatório
Náuseas
Náuseas e vômitos
Agudo

5(11,9)
4(9,5)
1(2,4)
38(90,5)

Náuseas

18(42,8)

Náuseas e vômitos

20(47,6)

Tardio

42(100)

Náuseas

22(52,4)

Náuseas e vômitos

20(47,6)

Rotina de uso de antieméticos domiciliar
Regular**

20(47,6)

Irregular***

20(47,6)

Automedicação****

2(4,8)

Estádios I, IIa; *Estádio IIb, III e IV; **Sem episódio de NVIQT; *Classificação de náuseas e/ou vômitos
em acordo com o momento de ocorrência, pré (emese antecipatória) e/ou pós (emese aguda – primeiras
24h - ou tardia – após 24h) quimioterapia; **Uso do antiemético em acordo com a prescrição, seguindo a
posologia prescrita; ***Uso do antiemético prescrito, porém, não obedecendo a associação de antieméticos
e/ou a posologia recomendada; ****Acréscimo de algum antiemético em sua rotina de uso, além de utilizar
o que havia sido prescrito ou utilizando apenas o antiemético que julgava mais eficaz
+

Considerando o momento de ocorrência da
emese, apenas cinco casos (11,9%) foram antecipatórios. No entanto, nas primeiras 24h pós QT, 38
(90,5%) mulheres apresentaram náuseas associadas
(n=20, 47,6%) ou não (n=18, 42,8%) a vômitos, e
após esse período, a emese foi referida por todas as
pacientes (n=42, 100%) (Tabela 1).
Ao relacionar as náuseas e os vômitos à regularidade de uso dos antieméticos (Tabela 2),
observou-se que dentre o grupo que seguiu regularmente a prescrição médica (n=20), em quase
100% (n=19, 95,0%) a emese ocorreu nas primeiras 24 horas e se manteve após esse período
(emese tardia). Resultado semelhante foi observado para os grupos em uso irregular (n=20) ou
de automedicação (n=2), onde a emese aguda e
tardia ocorreu em 85,0% (n=17) e 100% (n=2)
dos casos, respectivamente.
Considerando o total de ciclos avaliados isoladamente (n=126), foram elencados nove esquemas antieméticos, em acordo com a associação ou não entre as
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Tabela 2. Tipo de náuseas e vômitos segundo o uso domiciliar
de antieméticos
Regular**
(n=20)
n(%)

Irregular***
(n=20)
n(%)

Automedicação
(n=2)
n(%)

Somente náuseas

-

-

-

Somente vômitos

-

-

-

Náuseas e vômitos

-

-

-

Somente náuseas

1(5,0)

2(10,0)

-

Somente vômitos

-

-

-

Náuseas e vômitos

-

1(5,0)

-

Somente náuseas

7(35,0)

4(20,0)

-

Somente vômitos

-

-

-

Náuseas agudas e NV tardios*

2(10,0)

4(20,0)

1(50,0)

NV agudos e náuseas tardias*

3(15,0)

4(20,0)

1(50,0)

Náuseas e vômitos

7(35,0)

5(25,0)

-

Tipos de náuseas e/ou vômitos

xametasona e cloridrato de metoclopramida (n=4,
3,2%), ou apenas associado a cloridrato de metoclopramida (n=9, 7,2%). Os esquemas A e B foram os
mais frequentes (32,5% e 31,7%, respectivamente)
comparados aos demais.
Observou-se que houve uma grande ocorrência
de emese aguda e/ou tardia (n=106, 84,1%) para
os diferentes esquemas antieméticos. Apenas duas
pacientes relataram a não utilização de antieméticos em um dos três ciclos analisados e uma outra
paciente referiu não ter usado nenhuma medicação
em dois ciclos consecutivos (dados não expressos
na Tabela 3). Para esses casos, foram encontrados
relatos tanto da ocorrência de emese (náuseas tardias, náuseas e vômitos tardios) como de ausência
da mesma.
Em 18 (14,3%) ciclos de quimioterapia não
se observou emese, sendo que na grande maioria
destes (n=16, 88,9%) utilizou-se alguma droga
antiemética, associada ou não entre si (Tabela 3).
Os ciclos sem episódios eméticos foram realizados
por 12 mulheres distintas, sendo que seis destas
(50,0%) apresentaram dois ciclos sem queixa de
emese e o restante (n=6, 50,0%) com apenas um
ciclo sem queixa. Ressalta-se que apesar desses
relatos, todas as pacientes em algum momento
apresentaram náuseas e/ou vômitos, sendo que, na

+

Agudo

Tardio

Agudo e tardio

*NV- náuseas e vômitos; **Uso do antiemético em acordo com a prescrição, seguindo a posologia prescrita;
***Uso do antiemético prescrito, porém, não obedecendo à associação de antieméticos e/ou a posologia
recomendada; +Acréscimo de algum antiemético em sua rotina de uso, além de utilizar o que havia sido
prescrito ou utilizando apenas o antiemético que julgava mais eficaz; O hífen (-) indica que não houve
ocorrência para o grupo

drogas: (A) ondansetrona; (B) ondansetrona e dexametasona; (C) ondansetrona, dexametasona e cloridrato
de metoclopramida; (D) cloridrato de metoclopramida; (E) cloridrato de metoclopramida e dexametasona;
(F) ondansetrona e cloridrato de metoclopramida; (G)
dexametasona; (H) dexametasona e dimenidrinato; (I)
dimenidrinato (Tabela 3).
Ondansetrona foi utilizada após 94 ciclos, de
forma isolada (n=41, 32,5%) ou associado a dexametasona (n=40, 31,7%), ou em conjunto com de-

Tabela 3. Ocorrência de emese e esquemas de drogas antieméticas utilizadas
Esquemas
Emese
Sem emese

A**

B***

C****

D+

E+

F+++

G++++

H*****

I******

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

6(14,6)

6(15,0)

-

-

-

-

3(37,5)

1(33,3)

-

Agudo
Náuseas

2(4,9)

1(2,5)

-

-

-

-

1(12,5)

1(33,3)

-

Vômitos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NV*

-

1(2,5)

-

-

-

-

-

-

-

Náuseas

2(4,9)

6(15,0)

-

-

1(16,7)

1(11,1)

3(37,5)

-

-

Vômitos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(4,9)

3(7,5)

1(25,0)

2(20,0)

-

1(11,1)

-

-

-

Náuseas

13(31,7)

9(22,5)

-

4(40,0)

1(16,7)

2(22,2)

1(12,5)

1(33,3)

-

Vômitos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tardio

NV*
Agudo e tardio

NA e NVT#

2(4,9)

3(7,5)

1(25,0)

2(20,0)

4(66,7)

1(11,1)

-

-

NVA e NT##

7(17,1)

7(17,5)

2(50,0)

2(20,0)

-

1(11,1)

-

-

-

NV*

7(17,1)

4(10,0)

-

-

-

3(33,3)

-

-

1(100)

41(32,5)

40(31,7)

4(3,2)

10(7,9)

6(4,8)

9(7,2)

8(6,3)

3(2,9)

1(0,8)

Total

*Náuseas e vômitos; #Náuseas agudas e náuseas e vômitos tardios; ##Náuseas e vômitos agudos e náuseas tardias; **Uso de somente ondansetrona; ***Uso de ondansetrona associado à dexametasona; ****Associação de
ondansetrona, dexametasona e cloridrato de metoclopramida; +Uso de somente de cloridrato de metoclopramida; ++Uso de cloridrato de metoclopramida associado à dexametasona; +++Uso de ondansetrona associado a
cloridrato de metoclopramida; ++++Uso de somente dexametasona; *****Uso de dexametasona associado à dimenidrinato; ******Utilização de apenas dimenidrinato; O hífen (-) indica que não houve ocorrência para o grupo
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maioria das vezes, foi utilizado esquema antiemético idêntico ao prescrito nos ciclos em que elas não
referiram episódios eméticos.

Discussão
O limite dos resultados deste estudo está relacionado ao desenho observacional que não permite o estabelecimento de relações de causa e efeito.
O enfermeiro atuante na área de oncologia
deve conhecer os quimioterápicos utilizados,
seus possíveis efeitos colaterais e o impacto desencadeado pelo tratamento, visando garantir
uma assistência de qualidade. Sendo assim, é se
suma importância apresentar às equipes de oncologia, a alta incidência de emese mesmo com
uma terapia antiemética instituída, visando contribuir para o tratamento de pacientes em condições semelhantes.
Apesar dos serviços especializados utilizarem
drogas antieméticas, tanto em nível ambulatorial
quanto domiciliar, em acordo com os consensos, o
controle desses sintomas ainda não são satisfatórios.
(3,6,10)
Tal afirmativa foi demonstrada nos resultados
desse estudo, quando se observou que todas as participantes apresentaram náuseas acompanhadas ou
não de vômitos, seja pré ou pós quimioterapia. Um
estudo com 178 pacientes americanos também demonstra a grande ocorrência de emese, visto que em
seus resultados, 34% e 58% dos participantes experimentaram náuseas e vômitos agudos e tardios,
respectivamente.(11)
Tem se discutido e aceito que o perfil emetogênico
das drogas quimioterápicas é o principal responsável
pela intensidade e duração de emese.(8) Das 42 pacientes
acompanhadas, todas experimentaram episódios eméticos
revelando que apesar de um dos esquemas ser composto pelo antineoplásico fluorouracil, o acréscimo
desse quimioterápico não alterou o perfil emetogênico
do protocolo (dados não demonstrados). Sabe-se que
nos esquemas de quimioterapia compostos por mais
de uma droga, o grau de emetogenicidade é dado pela
combinação do quimioterápico com maior grau emetogênico, acrescido do grau de emetogenicidade das
demais drogas.(9)
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A gestão da emese, principalmente no momento
tardio do pós quimioterapia, representa um desafio.
(12)
Sabe-se que os antagonistas 5-HT3 de primeira
geração, como ondansetrona, droga esta utilizada
na maioria dos ciclos avaliados nesse estudo, muitas vezes não conseguem controlar adequadamente
os sintomas tardios.(10) Além disso, outras drogas
como cloridrato de metoclopramida em doses elevadas associado a dexametasona são menos eficazes
que o uso em conjunto de um antagonista 5-HT3
e dexametasona,(13) reforçando o conceito de que
antieméticos como o cloridrato de metoclopramida
e também dimenidrinato são de baixo índice terapêutico,(8) sendo o uso desse último fármaco pouco
relatado. Destaca-se que todas as mulheres entrevistadas nesse estudo apresentaram emese tardia, o que
evidencia o controle precário proporcionado pelos
antieméticos utilizados por essa população.
Também foi observando que a regularidade
do uso do antiemético prescrito não influenciou
no controle da emese. Porém, alguns trabalhos
defendem a idéia de que devido ao uso irregular
dos medicamentos prescritos, alguns pacientes
podem não estar se beneficiando do tratamento
de profilaxia.(11) As mulheres que utilizaram os
antieméticos prescritos de modo irregular, alegaram que seguiram essa rotina por não possuir o
hábito de utilizar qualquer medicação de maneira regular, por considerar desnecessário frente ao
incomodo causado pela emese e devido aos efeitos colateriais dos antieméticos.
Além das características dos agentes quimioterápicos e rotina de uso do antiemético prescrito, fatores intrínsecos ao paciente também aumentam os
riscos para o desenvolvimento de náuseas e vômitos,
são eles: sexo feminino, idade menor que 50 anos,
história de baixo consumo de álcool, história de
náuseas e vômitos em tratamentos quimioterápicos
prévios, história de doença do movimento, náuseas
e vômitos durante gravidez prévia.(10,14) Destaca-se
que nesse estudo, a população avaliada foi composta
por somente mulheres, com média de idade inferior
a 50 anos, podendo estes, serem fatores contribuintes para a alta incidência de emese.
Por não serem controlados adequadamente, as
náuseas e os vômitos interferem na qualidade de vida
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e na adesão ao tratamento proposto.(7) Em estudo,
autores indicam que, sem o uso de terapia antiemética profilática, a quimioterapia pode desencadear
náuseas e vômitos graves, gerando nos pacientes a
vontade de interrompê-la.(11)
Além do impacto negativo na qualidade de vida
e influencia sobre a adesão ao tratamento, a emese
pode exercer uma carga sobre o sistema de saúde,
gerando aumento de custos, seja com outros medicamentos, consultas médicas não agendadas e internações que podem ser necessárias.(11)
O objetivo da terapia antiemética é a prevenção
completa da emese. Nesse contexto, torna-se necessária a adesão a novas práticas que possibilitem
o melhor controle desses sintomas. Estudos mostraram que combinações de novas drogas, como
a palonosetrona (antagonista dos receptores serotoninérgicos de segunda geração) e o aprepitante
(antagonista dos receptores NK-1) podem oferecer
uma melhor proteção.(10,11,15)
Além de drogas, medicinas complementares e
práticas integrativas podem ser associadas ao tratamento, como: fitomedicamentos, homeopatia,
acumpuntura, relaxamento, aromoterapia e outros. Ressalta-se que além de proporcionar esses
atendimentos, as pacientes devem ser orientadas
quanto a efetividade dos mesmos e encorajadas a
realizá-los.(8)
Também é de grande importância da consulta
de enfermagem. O enfermeiro, membro de uma
equipe multiprofissional, é ponte facilitadora no
atendimento de qualidade e formador de um canal de comunicação e orientação, consequentemente, auxiliando de maneira efetiva no controle da emese. Esse profissional deve ser capaz de
identificar os riscos aos quais as pacientes estão
submetidas, visando planejar uma assistência direcionada a prevenção e minimização desses efeitos colaterais.
Os resultados mostraram que os antieméticos
não foram capazes de prevenir ou tratar a emese
induzida pela quimioterapia, o que mostra que
apesar das recomendações feitas por meio de consensos, as náuseas e os vômitos permanecem como
um dos efeitos colaterais mais prevalentes do tratamento quimioterápico.

Diante do exposto, é necessário otimizar o tratamento antiemetogênico, disponibilizando novas
drogas com comprovada efetividade, novas modalidades de terapias alternativas e complementares e
a instituição da consulta de enfermagem sistematizada, impactando em maior controle da emese e
consequentemente influenciado de maneira positiva na qualidade de vida das pacientes.

Conclusão
Os antieméticos não foram eficazes na prevenção ou
no tratamento da emese induzida pela quimioterapia, em domicílio.
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Resumo
Objetivo: Realizar a validação transcultural e avaliação das propriedades psicométricas do Questionário sobre
as dimensões de qualidade e satisfação de pacientes com cuidados primários de saúde.
Métodos: Estudo metodológico de adaptação cultural e avaliação das propriedades psicométricas com
participação de 398 usuários de uma unidade de atenção primária. A validade de construto foi verificada
através da análise fatorial em componentes principais e avaliação da consistência interna determinada pelo
alfa de Cronbach com uso do SPSS.
Resultados: Identificou-se estrutura fatorial equivalente ao instrumento original emergindo seis fatores
que explicam 70,81% da variância total. Todos os valores de consistência interna foram superiores a 0,84
denotando propriedades psicométricas adequadas.
Conclusão: Os resultados evidenciam uma adequação cultural e linguística do instrumento na versão em
português do Brasil, mostrando-se adequado para avaliar a satisfação dos usuários atendidos em unidades
primárias de saúde.

Abstract
Objective: To develop the cross-cultural validation and assessment of the psychometric properties of the
Questionnaire about the quality and satisfaction dimensions of patients with primary health care.
Methods: Methodological cultural adaptation and assessment study of the psychometric properties, involving
398 users from a primary care service. The construct validity was verified through principal components factor
analysis and internal consistency assessment as determined by Cronbach’s alpha, using SPSS.
Results: A factorial structure was identified that is equivalent to the original instrument, showing six factors
that explain 70.81% of the total variance. All internal consistency coefficients were higher than 0.84, indicating
appropriate psychometric properties.
Conclusion: The results show that the Brazilian Portuguese version of the instrument is culturally and
linguistically appropriate to assess the satisfaction of users attended in primary care services.
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Introdução
A atenção primária é o primeiro nível de oferta de
cuidados para um bom desempenho dos sistemas
de saúde, e o que oferece atenção voltada às pessoas
e seus problemas mais comuns. Evidências demonstram melhores indicadores de saúde e de satisfação
dos usuários, além de menores custos com saúde em
países cujos sistemas de saúde são orientados pela
atenção primária.(1,2)
A satisfação de usuários é considerada, um dos
principais objetivos dos serviços de saúde, ocupando um lugar progressivamente mais relevante na
avaliação e garantia da qualidade dos serviços de
saúde para que se possa oferecer no sistema de saúde, os cuidados necessários, acessíveis e adequados
às expectativas da população que diretamente utiliza o serviço público de saúde.(2-4)
A satisfação com o serviço de saúde é influenciada por vários fatores como a cultura local, o conhecimento do funcionamento do serviço, as atitudes
dos profissionais diante das demandas apresentadas
pelos usuários, a confiança no profissional de saúde, as experiências passadas na utilização do serviço,
atendimento de suas necessidades, êxito do tratamento, dentre outros. Dada a subjetividade e multidimensionalidade que envolve a satisfação, este é
um conceito de difícil operacionalização, em função
de expectativas e demandas atendidas pelos serviços
que passam pelos aspectos técnicos e interpessoais
do cuidado. Quanto mais satisfeito o usuário está
com o serviço de saúde, mais ele pode estar receptivo às orientações profissionais para a melhoria de
sua saúde e escolher aquele serviço como sua referência de tratamento.(4,5)
Os instrumentos utilizados na avaliação da satisfação com serviço de saúde muitas vezes são insuficientes para dimensionar aquilo que realmente
querem mensurar, principalmente se o objeto de
medida apresenta características subjetivas, e que o
consenso neste campo ainda é difícil,(6,7) devendo ser
sempre consideradas as especificidades do serviço e
da clientela avaliados, principalmente se utilizados
instrumentos oriundos de outros países e realidades
sociais, o que requer adequação a outra realidade
sociocultural. A validação cultural e linguística dos
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instrumentos permite assegurar a validade e fiabilidade dos instrumentos adaptados, avaliando-se o
que se pretende conhecer em um outro contexto,
cultura e época, e permite a comparação de resultados com outras populações.(8,9)
Este estudo objetivou realizar a validação transcultural para o Brasil da versão portuguesa do Questionário sobre as dimensões de qualidade e a satisfação de pacientes com os cuidados primários de
saúde elaborado por Raposo, Alves e Duarte.(10)

Métodos
Estudo metodológico de adaptação cultural e avaliação das propriedades psicométricas da versão
portuguesa do Questionário sobre as dimensões de
qualidade e a satisfação de pacientes com os cuidados primários de saúde elaborado por Raposo, Alves
e Duarte.(10) A versão original apresenta 33 itens organizados em cinco dimensões: instalações do centro de saúde, atendimento administrativo, serviço
de enfermagem, atendimento médico e atendimento no geral, enunciados sobre a forma de uma escala
tipo Likert de concordância com 7 pontos, que varia
entre 1-discordo totalmente; 2-discordo bastante;
3-discordo pouco; 4-nem concordo, nem discordo;
5-concordo um pouco; 6-concordo bastante; até ao
7-concordo totalmente.
O estudo foi realizado em uma Clínica da Família, na área de planejamento 3.1, município
do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil, situada em
uma região que recentemente sofreu um processo
de pacificação, com presença constante da polícia
militar para erradicação dos conflitos sociais que
comumente ocorriam.
Adaptação cultural e linguística
Inicialmente solicitou-se e obteve-se autorização
expressa dos autores do questionário para realização do processo de validação e posterior utilização
junto à população brasileira. Para efetuarmos o
processo de adaptação cultural e linguística (Cross
cultural adaptation) foram seguidos as diretrizes
propostas por estudos internacionais(9,11) e nacionais(12) que incluem 5 etapas: tradução, primeira
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versão de consenso, retro tradução, comitê de especialistas e pré-teste.
Fase I e Fase II
Foram efetuadas nesta primeira etapa duas traduções independentes (T1 e T2 do instrumento da
língua original (língua fonte) para português do
Brasil, realizada por uma das enfermeiras pesquisadoras e um médico, ambos com atuação na área
de Atenção Primária, onde foram verificadas possíveis dificuldades de compreensão de palavras que
pudessem ser adaptadas semanticamente ao nosso
contexto. Também foi solicitado aos tradutores que
avaliassem a dificuldade de cada item da escala, e
para tanto foi elaborada uma pontuação variou de
zero (muito difícil) a 10 (muito fácil). Palavras ambíguas ou com significado pouco claro foram assinaladas no questionário apresentando-se propostas
de melhoria para versão brasileira, por não serem de
uso corrente no Brasil.
A partir das traduções independentes, uma retro
tradução foi realizada por uma socióloga com fluência na língua portuguesa de Portugal que levou em
consideração o questionário original, os itens que
mantinham equivalência semântica das questões
(mesmo significado), equivalência conceitual (mesmos conceitos nas duas culturas) e apresentação
simples e direta das questões. Pequenas modificações foram efetuadas, mantendo-se os objetivos do
estudo, e incorporadas às sugestões dos tradutores
que resultou na versão de consenso.
Fase III e IV
A versão original em português, a versão de consenso da tradução para o português do Brasil e
a retro tradução para o português de Portugal,
foram comparadas por um painel de peritos (comitê de especialistas) constituído por uma epidemiologista brasileira, uma pesquisadora de
enfermagem brasileira que atua com a estratégia
saúde da família, um professor de enfermagem
português doutor com atuação na área de gestão de serviços, e uma professora portuguesa de
enfermagem, pesquisadora na área de qualidade
de serviços de saúde com experiência na utilização do questionário original. Foram analisadas

todas as questões da versão de consenso, visando
avaliar em que medida o conteúdo de cada item
refletia o sentido e conteúdo da versão original.
As decisões tomadas seguiram as propostas de
Guillemin,(11) visando à equivalência entre a versão original e a versão brasileira tendo em conta
quatro áreas: equivalência semântica, equivalência idiomática, equivalência experiencial e equivalência conceitual.
As palavras ou expressões com significações diferentes foram retiradas ou ajustadas de modo a refletir na versão traduzida o mesmo conteúdo da versão
original concorrendo para a validade do instrumento. Foram eliminadas inconsistências grosseiras e/
ou erros conceituais da tradução e seguido o acordo
por consenso que resultou em uma versão com índice de concordância de 100%. Seguiu-se a avaliação
das discrepâncias, homogeneizando-se a redação
baseada no consenso. Como exemplo temos as frases originais “Por norma o tempo de espera para ser
tratado é curto” modificada para “Os enfermeiros/
médicos respeitam o horário de atendimento”; “Os
gabinetes de atendimento têm espaço suficiente”
modificada para “Os consultórios para atendimento
têm espaço suficiente”.
Fase V e VI
A versão de consenso foi aplicada a vinte usuários de uma clínica da família que não integrou o
estudo, constituindo-se na fase final do processo
de adaptação cultural. Na fase de pré-teste não
foram assinaladas dificuldades de compreensão
e de interpretação das questões, portanto os pesquisadores não consideraram necessário o re-teste, passando imediatamente a aplicação da versão
de consenso.
Etapa de Campo
Aplicou-se o questionário por meio de entrevista a
398 usuários que atendiam aos critérios de inclusão e procuraram a Clínica da Família com demandas de saúde. As entrevistas ocorreram nos turnos
da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira no período de 05/08 a 28/11 de 2013, antes do atendimento médico ou do enfermeiro, ou durante a
espera para a realização de algum procedimento na
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):419-26
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clínica. As entrevistas tiveram duração média de
15 minutos e foram realizadas por bolsistas treinados para este procedimento.
No início da coleta de dados apresentavamse brevemente os objetivos do estudo, procedimentos da entrevista, explicação da garantia de
confidencialidade e anonimato dos participantes. Seguia-se a leitura e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, documento
obrigatório em pesquisas com seres humanos,
com informações detalhadas das etapas, métodos
da pesquisa, possíveis riscos à pessoa e as condutas para evitá-los. A compreensão de todo o seu
teor com a assinatura consentida, garante a autonomia dos participantes pela observância dos
princípios éticos da pesquisa.
Os dados foram organizados em um banco
de dados e as análises estatísticas geradas no programa Statistical Package for the Social Sciences
versão 20.0, incluíram análises descritivas e de
tendência. Para análise da consistência interna,
ou seja, o grau em que todos os itens medem um
mesmo constructo da escala foi utilizado o alpha
de Cronbach.
O desenvolvimento deste estudo atendeu as
normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres humanos.

Resultados
Caracterização dos respondentes
A amostra constituiu-se por 74,1% de respondentes do gênero feminino e 25,9% do gênero
masculino. A média de idades foi de 41 anos com
desvio padrão de 15,72 anos variando entre 18 e
84 anos. Quanto à cor da pele/raça autorreferida,
48,6% são de cor parda, 28% cor preta, 21,2% cor
branca e 1,5% indígena. 9,3% vivem sós. Entre
os entrevistados 36,7% dos usuários apresentam
o segundo ciclo do ensino básico (5ª a 9ª série),
24,6% o primeiro ciclo do ensino básico (1ª a 4ª
série). Da amostra entrevistada, 55,8% não informou possuir ocupação formal.
Em termos de rendimento mensal em salários mínimos 38,4% recebem entre 1 e 2 salários,
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32,4% não possuíam renda e 11,8% informaram
ter algum tipo de auxílio financeiro do governo.
Já quanto à frequência com que costumam ir à
unidade de Saúde 35,5% informou frequência
de 2 vezes a 6 vezes ao ano, 25,6% de 1 vez por
mês e 12,7% semanalmente, sendo que 59,7%
informou como motivo do comparecimento a
consulta de rotina.
Em relação à satisfação com a localização da
unidade 93,7% estão satisfeitos ou muito satisfeitos, no entanto 5,3% dos usuários sentem dificuldades em chegar à unidade de saúde, 72,9% demoram
até 15 minutos para chegar a mesma e 94,2% não
possuem gastos neste deslocamento.
Apenas 17,1% os usuários conseguem marcar
consulta no mesmo dia, 29,2% demoram entre 2 a
4 semanas para conseguir consulta médica e 28,4%
entre 1 a 2 meses. No que diz respeito à demora
na sala de espera para consultar-se com o médico
58,8% são atendidos na primeira hora e 15,2% esperam mais de 2 horas por esta consulta.
Quanto ao tempo de demora em conseguir
uma consulta com o enfermeiro 35,9% dos usuários a conseguem no mesmo dia. Apesar de 74,9%
ter a consulta com o enfermeiro dentro de 30 dias,
25,1% informou esperar entre 1 mês e 6 meses.
42,4% informou esperar até 30 minutos na sala de
espera para consultar com o enfermeiro.
Na análise da escala de satisfação dos usuários
iniciamos pela avaliação dos itens da escala segundo a dispersão das respostas, verificando-se que os
usuários posicionaram a sua avaliação em todos os
níveis de concordância da escala, o que denota um
adequado poder discriminativo dos itens (Tabela 1).
Estes apresentam valores genericamente bem acima
do ponto médio da escala denotando satisfação global dos usuários.
As questões que apresentaram os valores médios
mais baixos são relativas ao tempo médio de espera
para o atendimento tanto pelos médicos como pelos enfermeiros. Assinala-se também um valor médio de 4,85 na questão “Esta unidade de saúde está
muito próxima de uma unidade de saúde perfeita”
denotando que apesar dos usuários se sentirem satisfeitos, reconhecem que a unidade não atende a
todas as suas expectativas.
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Tabela 1. Mínimo, máximo, média e desvio padrão dos itens do questionário Satisfação do usuário com os cuidados primários de
saúde n=398
Item

Variáveis da Escala de Satisfação

Mínimo

Máximo

Média

Desvio padrão

1

Instalações tem boa aparência

1

7

6,25

1,06

2

Instalações tem temperatura agradável

1

7

6,06

1,31

3

Instalações são confortáveis

1

7

6,13

1,12

4

Instalações apresentam-se limpas

1

7

6,30

1,02

5

Banheiros apresentam boas condições de higiene

1

7

5,99

1,23

6

Consultórios para atendimento têm espaço suficiente

1

7

6,21

1,16

7

A clínica tem instalações adequadas a pessoas com deficiência

1

7

5,63

1,59

8

Os serviços encontram-se bem sinalizados

1

7

5,99

1,37

9

Horário funcionamento é adequado as suas necessidades

1

7

5,70

1,66

10

Nesta clínica há informação sobre cuidados de saúde

1

7

5,72

1,67

11

Os Agentes Comunitários são atenciosos

1

7

6,05

1,39

12

Os Agentes Comunitários interessam-se pelos seus problemas e pela sua resolução

1

7

5,85

1,52

13

Os Agentes Comunitários explicam claramente o que o Senhor deve fazer

1

7

5,94

1,51

14

Normalmente se espera pouco pelo atendimento

1

7

5,11

1,80

15

Os enfermeiros são atenciosos

1

7

6,11

1,24

16

Os enfermeiros interessam-se pelos seus problemas e pela sua resolução

1

7

5,94

1,35

17

Os enfermeiros fazem tudo o que podem para resolver o seu problema

1

7

5,87

1,49

18

Os enfermeiros explicam-lhe claramente o tratamento que terá de fazer

1

7

5,97

1,43

19

Os enfermeiros são competentes nos tratamentos que lhe fazem

1

7

6,01

1,42

20

Normalmente o enfermeiro está disponível para lhe tratar

1

7

5,60

1,62

21

Os enfermeiros respeitam o horário de atendimento

1

7

5,20

1,73

22

Normalmente se espera pouco para ser atendido

1

7

4,61

1,87

23

Os médicos são atenciosos

1

7

6,40

1,15

24

Os médicos interessam-se pelos seus problemas e pela sua resolução

1

7

6,36

1,15

25

Os médicos explicam-lhe claramente os tratamentos que terá de fazer

1

7

6,41

1,12

26

Os médicos fazem tudo o que podem para resolver o seu problema

1

7

6,26

1,26

27

Os médicos são competentes nos tratamentos que lhe fazem

1

7

6,29

1,27

28

Os médicos respeitam o horário de atendimento

1

7

5,48

1,79

29

Normalmente se espera pouco para ser atendido

1

7

4,76

1,88

30

De modo geral o Sr (a) se sente satisfeito com os serviços desta unidade de saúde

1

7

5,70

1,55

31

Esta unidade de saúde corresponde as suas necessidades

1

7

5,70

1,52

32

Esta unidade de saúde está de acordo com suas expectativas

1

7

5,38

1,68

33

Esta unidade de saúde está muito próxima de uma unidade de saúde perfeita

1

7

4,85

1,85

Validade de constructo
A validade de constructo de um conceito como a
satisfação em constante mudança e evolução, para
além da sua subjetividade, apesar de complexa,
revela-se decisiva para que possa ser considerada
uma medida de credibilidade. A dimensionalidade do instrumento foi avaliada pela análise fatorial
em componentes principais (ACP) seguindo-se a
avaliação da consistência interna pelo método da
determinação do alfa de Cronbach e as correlações
dos itens com os fatores. Estipulou-se para ACP,
na interpretação do fator, carga fatorial mínima de
±0,30. O número de fatores com autovalor (eigenvalue) superior a um e o Cattell’s Scree test determinaram o número de fatores a extrair.
Obtivemos seis fatores na análise fatorial em
componentes principais. A matriz gerada evidenciou um índice de Kaiser Meyer-Olkin (KMO) de

0,919 com significância para o teste de esfericidade
de Bartlett (BTS) (c2=11171,324, p=0,000), sendo
indicador da adequação da amostra e da matriz de
correlações à fatorização. A análise revelou seis fatores com eingenvalue superior a 1, que explicam
70,82 % da variância, respectivamente 20,31%
para o primeiro fator, 12,72% para o segundo fator,
12,57% para o terceiro fator, 10,58% para o quarto
fator, 9,43% para o quinto fator e 5,20% para o
sexto fator. Algumas pequenas alterações relativas à
escala original foram assinaladas, não desvirtuando
nenhum dos fatores.
Em relação à caracterização dos fatores originais
com os deste estudo (Tabela 2), os mesmos foram
organizados em F1- Atendimento do enfermeiro;
F2- Atendimento Médico; F3-Instalações da Unidade de Saúde; F4-Satisfação Global; F5-Atendimento Administrativo; F6-Atendimento Médico:
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horário tempo de espera. A média e o desvio padrão
para cada um dos fatores foi respectivamente: F11,26 e 5,69; F2- 6,35 e 1,06; F3- 6,04 e 086; F41,37 e 5,48; F5-5,73 e 1,34; F6-1,70 e 5,12.
O fator “Atendimento Médico”, da escala original, foi dividido em dois fatores: ao primeiro denominamos de “F2- Atendimento Médico”, que
agrupa aspectos como o interesse pelos problemas e
sua resolução, a explicação dos tratamentos a realizar, a atenção e a competência do profissional para
resolver os problemas apresentados pelo usuário na
consulta. O segundo fator denominado “F6-Atendimento Médico: Horário e tempo de espera”, refere-se a aspectos relativos ao tempo de espera e ao

cumprimento do horário por parte dos médicos. Assinala-se também ligeira ambiguidade fatorial com
valores muito próximos de 0,30 na questão “Nesta clínica há informação sobre cuidados de saúde”.
Esta apresenta, no entanto, maior saturação no F4
- “Satisfação Global” do que no factor F3- “Instalações da Unidade de Saúde” agrupando-se a questões
relativas às expectativas e à satisfação do usuário.
Confiabilidade
A confiança relativamente à permanência dos resultados fornecidos em várias aplicações de uma determinada escala ou teste, à qual está sempre associado
um erro que é necessário reduzir, designa-se de fide-

Tabela 2. Satisfação do usuário: Percentagem de variância explicada, saturações fatoriais, comunalidades (h²) e consistências
internas por fator
Fatores, % variância explicada e comunalidades
Item

Variáveis da Escala do nível de Satisfação

F1
20,31%

F2
12,72%

F3
12,57%

F4
10,58%

F5
9,43%

F6
5,20%

h2

17

Os enfermeiros fazem tudo o que podem para resolver o seu problema

0,908

0,911

18

Os enfermeiros explicam-lhe claramente o tratamento que terá de fazer

0,900

0,896

19

Os enfermeiros são competentes nos tratamentos que lhe fazem

0,899

0,905

16

Os enfermeiros interessam-se pelos seus problemas e pela sua resolução

0,891

0,861

15

Os enfermeiros são atenciosos

0,885

0,860

20

Normalmente o enfermeiro está disponível para lhe tratar

0,883

0,858

21

Os enfermeiros respeitam o horário de atendimento

0,847

0,846

22

Normalmente se espera pouco para ser atendido

0,798

24

Os médicos interessam-se pelos seus problemas e pela sua resolução

0,768
0,857

0,858

25

Os médicos explicam-lhe claramente os tratamentos que terá de fazer

0,807

0,786

23

Os médicos são atenciosos

0,799

0,775

26

Os médicos fazem tudo o que podem para resolver o seu problema

0,798

0,801

27

Os médicos são competentes nos tratamentos que lhe fazem

0,774

0,753

3

Instalações são confortáveis

0,718

0,591

4

Instalações apresentam-se limpas

0,690

0,536

1

Instalações tem boa aparência

0,658

0,490

2

Instalações tem temperatura agradável

0,641

0,446

5

Banheiros apresentam boas condições de higiene

0,618

0,489

6

Consultórios para atendimento têm espaço suficiente

0,582

0,491

7

A clínica tem instalações adequadas a pessoas com deficiência

0,578

8

Os serviços encontram-se bem sinalizados

0,488

9

Horário funcionamento é adequado as suas necessidades

31

Esta unidade de saúde corresponde as suas necessidades

0,306

0,451

0,317

0,470
0,367

0,307

0,411

0,814

0,823

32

Esta unidade de saúde está de acordo com suas expectativas

0,782

0,824

30

De modo geral o Sr (a) se sente satisfeito com os serviços desta unidade de saúde

0,773

0,797

33

Esta unidade de saúde está muito próxima de uma unidade de saúde perfeita

10

Nesta clínica há informação sobre cuidados de saúde

0,315

0,734

0,717

0,333

0,335

12

Os Agentes Comunitários interessam-se pelos seus problemas e pela sua resolução

0,879

0,802

11

Os Agentes Comunitários são atenciosos

0,862

0,871

13

Os Agentes Comunitários explicam claramente o que o Sr deve fazer

14

Normalmente se espera pouco pelo atendimento

29

Normalmente se espera pouco para ser atendido

28

Os médicos respeitam o horário de atendimento

Alpha de Cronbach

0,390

0,815

0,802

0,604

0,593

0,349
0,94*

0,94*

0,84*

0,91*

0,88*

0,96*

0,94*

0,93*

0,94*

0,93*

0,809

0,821

0,753

0,815

0,84*

F1- Atendimento do enfermeiro ; F2- Atendimento Médico; F3- Instalações da Unidade de Saúde; F4- Satisfação Global; F5-Atendimento Administrativo; F6-Atendimento Médico (Horário e tempo de espera); *Valores obtidos
pela presente pesquisa; ** Valores obtidos por Raposo, Alves e Duarte (2009)
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dignidade ou confiabilidade. Para o efeito, segue-se
o método da consistência interna, obtido através da
correlação média entre todos os itens e o valor final
do teste ou do fator em questão tendo em conta os
itens que o compõem. O alfa de Cronbach é o teste mais utilizado quando os itens se apresentam de
forma não dicotômica sendo uma boa estimativa da
fidelidade na maioria das situações.
Como linha de referência considera-se o valor de 0,80, embora se possa aceitar valores superiores ou iguais a 0,60, quando o número de
itens é baixo. Os resultados mostraram que todos os fatores apresentam valores de consistência
interna superiores a 0,88, demonstrando que o
instrumento possui confiabilidade, tal como o
instrumento original.
Verifica-se também valores médios superiores
ao ponto médio da escala, realçando-se um maior
nível de satisfação no Fator 2 “Atendimento Médico” e um menor nível de satisfação no Fator 6“Atendimento Médico Horário e tempo espera”
relativo ao horário e tempo de espera para atendimento médico.
Estudo correlacional
A validade dos itens foi avaliada pela correlação de
Pearson item/fatores, com e sem sobreposição do
item, as correlações bicaudais r de Pearson entre
fatores e a análise de componentes principais estão
apresentados na tabela 3.
Todos os itens apresentam valores correlacionais sem sobreposição mais elevados com a
dimensão a que teoricamente pertencem do que
com outras dimensões, sugerindo uma interdependência entre fatores, evidenciando que a escala
é representativa dos fatores relativos à satisfação
dos usuários e tem familiaridade suficiente para
constituírem distintas dimensões (validade convergente discriminante). As correlações são mais
fortes com o fator/dimensão a que teoricamente
pertencem do que com outro, sendo abonatório
da homogeneidade de conteúdo dos itens dentro
de cada um. Destaca-se que globalmente apresentam valores superiores a 0,70, à exceção dos
itens 1,2,6,8,9 e 10 (0,528; 0,533; 0,591; 0,521 e
0,523, respectivamente).

Tabela 3. Correlações entre os itens e os fatores com e sem
sobreposição
Item

Sem sobreposição do item

F1

F2

F3

F4

F5

F6

p15

0,785

0,824

0,625

0,588

0,452

0,284

0,428

p16

0,823

0,859

0,635

0,563

0,514

0,330

0,434

p17

0,865

0,896

0,670

0,558

0,530

0,351

0,399

p18

0,840

0,875

0,675

0,543

0,509

0,365

0,406

p19

0,861

0,891

0,679

0,566

0,596

0,439

0,423

p20

0,815

0,860

0,572

0,551

0,586

0,366

0,468

p21

0,765

0,825

0,527

0,490

0,563

0,351

0,642

p22

0,660

0,747

0,460

0,480

0,552

0,387

0,622

p23

0,859

0,653

0,903

0,477

0,492

0,371

0,459

p24

0,890

0,622

0,925

0,464

0,494

0,340

0,471

p25

0,830

0,595

0,880

0,429

0,507

0,338

0,502

p26

0,846

0,623

0,897

0,424

0,549

0,396

0,478

p27

0,818

0,635

0,878

0,459

0,509

0,435

0,466

p1

0,528

0,374

0,308

0,612

0,292

0,263

0,226

p2

0,533

0,388

0,304

0,637

0,299

0,236

0,266

p3

0,631

0,415

0,289

0,705

0,388

0,230

0,300

p4

0,616

0,389

0,290

0,686

0,377

0,323

0,267

p5

0,625

0,448

0,340

0,709

0,386

0,362

0,320

p6

0,591

0,485

0,446

0,676

0,408

0,347

0,299

p7

0,626

0,483

0,324

0,733

0,440

0,343

0,305

p8

0,521

0,494

0,327

0,633

0,408

0,354

0,280

p9

0,523

0,468

0,435

0,656

0,475

0,327

0,340

P10

0,498

0,443

0,345

0,442

0,642

0,396

0,320

P30

0,792

0,604

0,519

0,494

0,857

0,557

0,447

P31

0,818

0,547

0,530

0,473

0,875

0,505

0,486

P32

0,855

0,578

0,535

0,527

0,905

0,506

0,582

P33

0,773

0,464

0,434

0,429

0,856

0,469

0,535

P11

0,776

0,313

0,298

0,360

0,433

0,852

0,185

P12

0,849

0,325

0,331

0,442

0,506

0,906

0,280

P13

0,817

0,444

0,472

0,411

0,515

0,885

0,317

P14

0,679

0,390

0,385

0,399

0,561

0,810

0,392

P28

0,834

0,547

0,524

0,382

0,518

0,297

0,925

P29

0,841

0,540

0,465

0,415

0,559

0,370

0,932

*Valores obtidos pela presente pesquisa; ** Valores obtidos por Raposo, Alves e Duarte (2009)

Discussão
Neste estudo descreveram-se as cinco fases do processo
de adaptação transcultural e contributos para validação para o português brasileiro do Questionário sobre
as dimensões de qualidade e a satisfação de pacientes
com os cuidados primários de saúde. Produziu-se um
instrumento equivalente à versão portuguesa para uso
no Brasil, garantindo sua equivalência idiomática e semântica. A avaliação das propriedades psicométricas
do instrumento pelo estudo da validade de construto
mostrou que as questões abordadas no instrumento
medem aquilo que se pretende medir. A consistência
interna determinada pelo alfa de Cronbach, superior a
0,84 em todas as dimensões denotou elevada fiabilidade do instrumento, como encontrado em outros estudos que utilizaram a psicometria para mensuração de
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):419-26
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fenômenos subjetivos que envolvem comportamentos
e avaliação de serviços.(13-18)
Para os enfermeiros utilizar um instrumento que
avalie a satisfação com seu trabalho individualmente e da equipe, contribuirá com o conhecimento do
impacto de suas atividades, com adequação de ações
e aumento de sua visibilidade social no contexto da
assistência primária, adotando-se estratégias de melhoria contínua da qualidade e comunicação para a
efetividade do cuidado.
Globalmente, da análise da correlação de cada item
com os fatores, verificou-se que cada item se correlaciona mais fortemente com o fator a que pertence do
que com outros fatores, sendo sinal de validade.(14,15) Os
resultados, apesar de apresentarem valores médios elevados em todas as dimensões, evidenciam na dimensão
Atendimento do Médico em termos de horário e tempo de espera, valores médios mais baixos, o que contribui para uma avaliação negativa do serviço de saúde.
A opção pela entrevista na clínica para facilitar a
participação dos usuários, principalmente pela baixa escolaridade da população que utiliza o serviço
de saúde, com possibilidade de haver dificuldade na
leitura das questões, pode ter levado a um viés decorrente da participação única de usuários presentes na unidade de saúde, influenciando o padrão de
respostas dos participantes, sendo uma limitação na
avaliação dos resultados.
Colaborações
Paz EPA; Parreira PMSD; Lobo AJS; Palasson RR e
Farias SNP declaram que contribuíram com a concepção do projeto, análise e interpretação dos dados, redação do artigo, revisão crítica relevante do conteúdo
intelectual e aprovação final da versão a ser publicada.

Conclusão
O instrumento Satisfação dos Usuários com os Cuidados Primários de Saúde nas etapas do processo
de adaptação cultural na sua versão traduzida para
o Brasil mostrou-se psicometricamente adequado,
equilibrado e eficaz para uso em unidades primárias
como as de saúde da família, apresentando-se equivalente à versão original de Portugal.
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Resumo
Objetivo: Conhecer os aspectos biopsicossociais e as condições do sistema de saúde de idosos hospitalizados
e classificar o grau de complexidade assistencial.
Métodos: Trata-se de estudo quantitativo, cuja amostra por conveniência foi constituída por 279 idosos.
Utilizou-se o método Interdisciplinary Medicine Instrument (INTERMED), ferramenta que identifica aspectos
biopsicossociais e condições do sistema de saúde e classifica a complexidade do paciente. Os dados foram
submetidos à análise descritiva.
Resultados: Predominou idosos do gênero feminino, aposentados, de cor branca, baixa escolaridade,
casados e satisfeitos com as condições de saúde. A média de idade foi 72,3 anos. O domínio biológico foi
o mais comprometido. Quanto à complexidade assistencial, 34,8 % dos pacientes requerem assistência
multiprofissional.
Conclusão: Os idosos apresentaram elevada complexidade assistencial, com maior comprometimento nos
domínios biológico e sistema de saúde.

Abstract
Objective: To investigate the biopsychosocial aspects and aspects of the health system of hospitalized elderly
and to classify their degree of care complexity.
Methods: This was a quantitative study whose convenience sample consisted of 279 elderly. The
Interdisciplinary Medicine Instrument (INTERMED) method was used, a tool that identified biopsychosocial
aspects and conditions of the health system and classified the complexity of the patient. The data were
submitted to descriptive analysis.
Results: The prevailing profile was of elderly women, retired, white, with low educational levels, married
and satisfied with their life conditions. The mean age was 72.3 years. The biological domain was the most
compromised. As for the complexity of care, 34.8% of the patients required multiprofessional care.
Conclusion: The elderly had high care complexity, with the biological and health system domains being the
most compromised.
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Introdução
A gestão da atenção ao idoso tem sido alvo de
discussões entre profissionais, gestores e pesquisadores na área do envelhecimento. A literatura
indica que os idosos, em especial os mais longevos e dependentes, necessitam de cuidados de
longa duração e da avaliação das necessidades
biopsicossociais a curto, médio e longo prazo,
prevenindo desfechos adversos em saúde: quedas, insuficiência de cuidados, incapacidades,
institucionalizações, hospitalizações recorrentes
e óbito.(1-3)
Nas últimas duas décadas, alguns pesquisadores realizaram estudos com o intuito de levantar
fatores agravantes no estado de saúde/doença do
paciente hospitalizado; melhorar a qualidade da
assistência prestada a ele e ainda, reduzir os custos.(4-6)
Neste contexto, uma das propostas que se
apresenta como um instrumento para melhorar
a comunicação entre a equipe interprofissional e
para caracterizar a complexidade assistencial para
fins clínicos, científicos e educacionais é o método Interdisciplinary Medicine Instrument (INTERMED), ferramenta que pode oferecer respostas positivas na avaliação dos pacientes que necessitam
de cuidados, bem como na colaboração dos ajustes
necessários entre a prestação de serviços de saúde
em geral e a de saúde mental.(7) A validade deste
instrumento está documentada no atendimento de
vários tipos de pacientes.(8-10)
Em comparação com os cuidados habituais,
intervenções de enfermagem dirigidas com base
em pontuações do INTERMED resultaram em
melhorias na qualidade de vida, no momento da
admissão e alta, em pacientes de clínica geral e em
pacientes idosos que necessitam de cuidados interdisciplinar.(6-8,11)
Partindo da premissa da importância de proporcionar a integralidade do cuidado aos idosos
hospitalizados, este estudo teve como objetivos:
conhecer os aspectos biopsicossociais e as condições do sistema de saúde de idosos hospitalizados e classificar o seu grau de complexidade
assistencial.
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Métodos
Trata-se de estudo exploratório descritivo, transversal e de caráter quantitativo realizado na clínica
médica do Hospital Universitário da Universidade
de São Paulo, São Paulo, capital, sudeste do Brasil.
A população foi composta pelos idosos internados na referida unidade, e que atenderam aos
seguintes critérios de inclusão: ter 60 anos ou
mais de idade e possuir, no ato da coleta de dados,
condições para compreender e responder à entrevista. A amostra foi por conveniência, composta
por 279 idosos.
Para caracterização dos participantes levantouse dados sociodemográficos (nome, gênero, idade,
ocupação, etnia, renda, estado civil e convívio familiar) e ainda, uma questão relacionada à avaliação da
autopercepção do estado de saúde.
Para a coleta de dados utilizou-se o método
INTERMED, ferramenta baseada em dados do
prontuário médico e de entrevista semi-estruturada realizada junto ao paciente, que é concebida
por uma anamnese de dados referentes aos aspectos biológicos, informações sobre cuidados relacionadas aos aspectos psicossociais e do sistema
de saúde.(7)
Esse método classifica os dados em quatro
domínios relacionados com os aspectos biopsicossociais e do sistema utilizado para os cuidados de saúde/doença. Cada domínio tem cinco
variáveis, relacionadas à “história”, “estado atual
“e” vulnerabilidade”. As vinte variáveis resultantes são classificadas de 0 a 3. A somatória dessas
variáveis resultará em um escore que pode variar
de 0 a 60, indicando a complexidade assistencial
do paciente.(7)
Neste estudo os pacientes foram classificados
pelo INTERMED como “complexo” e “não-complexo” com base no ponto de corte igual a 20 para a
necessidade de tratamento integrado.(10,11)
O INTERMED possui vantagens em relação
a outros instrumentos por: ser de rápida aplicação,
com duração média entre 15 e 20 minutos; explorar muitas informações do paciente, possibilitando
o conhecimento e avaliação histórica, atual e futura
de quatro aspectos, biológico, psicológico, social e
sistema de saúde e possibilitar a coleta de informa-
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ções por outras pessoas envolvidas no cuidado com
o paciente, como familiares e cuidadores, em casos
que o paciente esteja impossibilitado de responder
às questões por prejuízo cognitivo grave ou por outras disfunções.(6,9)
Os dados foram analisados por meio do Programa software Statistic Package for Social Science
(SPSS) versão 17 for Windows. Realizou-se análise
descritiva.
O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
O perfil sociodemográfico dos 279 idosos está
apresentado na tabela 1. A maioria dos participantes referiu ser do gênero feminino, casado, de
etnia branca e possuir religião. A idade média foi
de 72,3 anos. A amostra se concentrou nas faixas mais baixas de escolaridade e renda. Mais da
metade afirmou ser aposentada. A renda familiar
foi de 1 a 3 salários mínimos. Quanto aos aspectos espirituais, a maioria afirmou possuir religião
e considera muito importante tê-la. Em relação
ao convívio familiar, verifica-se que 31,2% residem com o cônjuge. Os resultados revelaram que
a maioria dos idosos considerou o seu estado de
saúde comprometido.
As variáveis do INTERMED mostradas na tabela 2 indicam maiores pontuações no domínio
biológico relacionado à cronicidade porque 60,9%
dos participantes apresentavam mais que uma doença crônica e, no domínio sistema de saúde, relativo
à variável organização do cuidado, pois 94,3% dos
idosos estavam sem previsão de alta hospitalar no
momento da entrevista. Também, no domínio sistema de saúde, 36,2% dos idosos possuíam risco de
impedimentos ao cuidado de saúde.
Conforme a tabela 3 observa-se que o domínio
biológico é o mais comprometido e ainda, que o
escore total do INTERMED, valor que caracteriza
a complexidade assistencial do paciente, variou de 3
a 43. Também a média do escore total do INTERMED foi 18,13.

Tabela 1. Perfil sóciodemográfico dos idosos hospitalizados
Variável

n(%)

Gênero
Feminino

151(54,1)

Masculino

128(45,9)

Total

279(100)

Etnia (referida)
Branco(a)

181(65)

Negro(a)

46(16,4)

Pardo(a)

49(17,5)

Asiático(a)

3(1,1)

Escolaridade
0 anos

59(21,1)

1 a 4 anos

167(59,7)

5 a 8 anos

18(6,5)

9 a 11 anos

18(6,5)

12 a 15 anos

17(6,2)

Estado Civil
Casado(a)

124(44,4)

Solteiro(a)

97(34,8)

Viúvo(a)

26(9,3)

Divorciado(a)

25(9,0)

Amigado(a)

7(2,5)

Ocupação
Aposentado(a)

178(63,8)

Pensionista

34(12,2)

Trabalha

30(10,8)

Não trabalha e nem é aposentado(a)

37(13,2)

Rendimento Familiar
< 1 Salário Mínimo

102(36,6)

1 a 3 Salários Mínimos

129(46,2)

3,5 a 5 Salários Mínimos

26(9,3)

> 5 Salários Mínimos

22(7,9)

Religião
Possui Religião
Não

25(9)

Sim

254(91)

Grau de importância
Muito importante

216(77,1)

Razoavelmente importante

39(14,2)

Pouco importante

24(8,7)

Reside
Sozinho

52(18,6)

Cônjuge

87(31,2)

Filho(s)

50(17,9)

Neto(s)

3(1,1)

Cônjuge e outros

45(16,1)

Filho(s) e Neto(s)

34(12,2)

Outros

8(2,9)

Autopercepção da saúde
Boa

135(48,6)

Regular

104(37,4)

Ruim

39(14)
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Tabela 2. Pontuação das variáveis dos domínios biopsicossociais e sistema de saúde
Pontuação

Variáveis
Domínio biológico

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

0

1

2

3

História
Cronicidade

21(7,5)

20(7,2)

68(24,4)

170(60,9)

Dilema diagnóstico

78(28)

131(47)

55(19,7)

15(5,3)

Estado atual
Gravidade dos sintomas/Comprometimento
Desafio diagnóstico/Terapêutico

5(1,8)

62(22,2)

162(58,1)

50(17,9)

42(15,1)

161(57,7)

68(24,4)

8(2,8)

16(5,7)

102(36,6)

113(40,5)

48(17,2)

0

1

2

3

Vulnerabilidade
Complicações e ameaça à vida
Domínio psicológico
História
Barreiras de enfrentamento

176(63,1)

69(24,7)

22(7,9)

12(4,3)

Disfunção psiquiátrica

195(69,9)

54(19,4)

28(10)

2(0,7)

Estado atual
Resistência ao tratamento

236(84,6)

31(11,1)

12(4,3)

-(-)

159(57)

54(19,4)

60(21,5)

6(2,1)

143(51,2)

89(31,9)

42(15,1)

5(1,8)

0

1

2

3

Problemas no trabalho e lazer

130(46,6)

112(40,1)

12(4,3)

25(9)

Disfunção social

185(66,3)

59(21,1)

15(5,4)

20(7,2)

Instabilidade residencial

157(56,3)

100(35,8)

38(13,6)

7(2,5)

Apoio social precário

164(58,8)

63(22,6)

16(5,7)

14(5)

146(52,4)

111(39,8)

16(5,7)

6(2,1)

0

1

2

3

Sintomas psiquiátricos
Vulnerabilidade
Ameaça à saúde mental
Domínio social
História

Estado atual

Vulnerabilidade
Vulnerabilidade social
Sistema de Saúde
História
Acesso ao cuidado

184(65,9)

49(17,6)

13(4,7)

33(11,8)

Experiência do tratamento

211(75,6)

42(15,1)

19(6,8)

7(2,5)

Estado Atual
Organização do cuidado

11(3,9)

4(1,4)

1(0,4)

263(94,3)

Coordenação do cuidado

257(92,1)

20(7,1)

1(0,4)

1(0,4)

178(63,8)

80(28,7)

12(4,3)

9(3,2)

Vulnerabilidade
Impedimentos do Sistema de saúde/ Plano de saúde

Tabela 3. Escores dos domínios do INTERMED
Domínio

Média

Desvio-padrão

Mínimo

Máximo

Biológico

8,17

2,49

3

14

Psicológico

2,51

3,01

0

12

Social

3,04

3,15

0

15

Sistema de Saúde

4,33

1,84

0

11

Total

18,13

7,24

3

43

Teste t = 0

Discussão
Uma das limitações deste estudo é o viés de prevalência, própria dos estudos transversais. Outra
limitação é o não aprofundamento da compreensão da dimensão subjetiva dos fatores relacionados
aos domínios biológico, psicológico, social e de
sistema de saúde por utilizar um instrumento de
mensuração quantitativa.
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Todavia, embora este estudo tenha sido de delineamento transversal e em uma população específica de idosos de um hospital de ensino, os indicadores observados por meio do INTERMED
se aproximaram de estudos internacionais, o que
confirma a importância do uso deste instrumento
pela equipe multiprofissional na identificação da
complexidade assistencial, da vulnerabilidade social e do sistema de saúde para atenção ao idoso
hospitalizado.(8-11)
O perfil dos idosos investigados neste estudo
caracterizou-se com idade média de 72,3 anos, predominantemente do gênero feminino e com rendimentos socioeconômicos na faixa de três salários
mínimos, perfil que se aproximou ao observado na
literatura.(12-15) O aumento da longevidade é uma
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resposta da evolução das ciências médicas, contudo,
a qualidade de vida destes, se apresenta como um
dos maiores desafios nos países em desenvolvimento, onde a pobreza e a desigualdade social ganham
destaque.(16)
O empobrecimento da rede de suporte social,
aliado ao perfil econômico reduzido e às piores condições objetivas (grau de dependência) e subjetivas
de saúde (satisfação com relação à própria saúde
e condição de vida) podem predispor os idosos a
desfechos negativos de saúde que onerarão a rede
assistencial, caso cuidados de longa duração devidamente planejados não sejam implantados em sua
complexidade e abrangência.(17)
Verificou-se neste estudo que a maioria dos idosos reside com a família (cônjuge, filhos, netos),
portanto constitui-se o seu apoio mais próximo,
todavia chamou a atenção a elevada proporção de
idosos que referiram morar sozinhos em seus domicílios, chegando a 18,6% da amostra, acima do descrito na literatura.(18) Assim, existe a necessidade de
reestruturação dos serviços de saúde para que abarquem a supervisão em domicílio desses idosos.(19)
É inquestionável que o engajamento social do
idoso na família, na comunidade e nos grupos de
atividade social, possibilitam melhorias na auto-estima e na motivação para a vida.(20,21)
Neste estudo, a maioria dos idosos possui percepção negativa do seu estado de saúde, superior ao
resultado de estudo brasileiro.(22)
Diversos fatores contribuem para confirmar esse
tipo de percepção, sendo as principais as doenças e
as perdas físicas e mentais. O aparecimento de sinais e sintomas incapacitantes, expressos pela imagem do corpo, pela menor agilidade e pela perda
da força, corrobora para insatisfação com estado de
saúde.Todavia, algumas práticas podem melhorar
essa condição, sobretudo as práticas de atividades
físicas e cuidados regulares de saúde.(21)
Quanto à complexidade assistencial, observouse que a média do escore total foi 18,13. No entanto, identificou-se que 34,8 % dos pacientes tiveram pontuação total do INTERMED superior a 20
pontos, indicando necessidade de cuidado integrado. Estes achados são semelhantes a estudo internacional.(23) Identificou-se ainda que 6,1% desses pa-

cientes foram classificados como sendo de alta complexidade com escore superior a 30. Existe evidência
de melhores resultados de saúde na sequência de intervenção direcionada para pacientes identificados
como complexos pelo INTERMED.(12)
Dessa forma, recomenda-se que esses pacientes
de maior complexidade sejam acompanhados no
pós-alta hospitalar por uma equipe multiprofissional que possibilitará a integralidade do cuidado visando melhorias dos aspectos biopsicossociais.(24)
Ademais, a coordenação do cuidado pode ser facilitada com a utilização do INTERMED, pois tem
colaborado nos resultados clínicos dos pacientes e
na sua satisfação com a assistência.(13,14)
Constatou-se que os idosos estudados apontam
problemas no sistema de saúde, destacando a variável organização do cuidado, Estes dados indicam
que existem dificuldades para a organização do cuidado integral ao idoso, que devido as suas condições
de vulnerabilidade decorrente do processo natural
de envelhecimento requerem múltiplos cuidados.
Estudos demonstram que com frequência os idosos
são portadores de múltiplas doenças, que podem
provocar limitações e dependência.(4)
Nesse sentido, destaca-se que os profissionais do
sistema de saúde devem estar preparados para auxiliar o idoso na organização do seu cuidado, com
oferta de serviços que deve ser variada para atender
as suas múltiplas necessidades. É relevante a construção de redes de atenção ao idoso. Assim, vale ressaltar que o enfermeiro poderá facilitar o acesso a
programas de gerenciamento de cuidados integrais.
Esforços têm sido feitos para melhorar a saúde,
a utilização do serviço e os custos com novos modelos de gerenciamento, atenção integral à saúde para
pessoas com condições de saúde complexas.(12)
Verificou-se neste estudo que os idosos convivem com uma série de alterações biológicas, psicológicas e sociais que aumentam a susceptibilidade
às doenças e podem até provocar incapacidades. O
domínio biológico foi o mais afetado, sobretudo decorrente da condição de cronicidade das doenças.
Esse fato é condizente com o resultado esperado
para pacientes idosos, internados em hospital, que
na maioria das vezes são frágeis e possuem maior
complexidade assistencial.(22)
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O domínio psicológico foi menos comprometido. No entanto, deve-se estar atento a necessidade
de avaliação da presença de sintomas depressivos em
idosos, pois estudo realizado com idosos no domicílio mostrou que 23,9% tinham esses sintomas e
foram associados às variáveis sociodemográficas, de
saúde, comportamentais e sociais desses idosos.(25)
Salienta-se a importância de retomar a concepção humanista para focalizar o processo saúdedoença na pessoa idosa, de modo a incorporar os
pressupostos do cuidado compreensivo e ampliar as
relações entre indivíduos e estruturas sociais envolvidas nas ações promocionais, mantenedoras e recuperadoras da saúde. Deve existir um modelo que
atenda além dos interesses do mercado, o modelo
assistencial, que consiste na organização das ações
para a intervenção no processo saúde-doença, articulando os recursos físicos, tecnológicos e humanos, na tentativa de alcançar a resolutividade dos
problemas de saúde em uma coletividade.(26-28)
É necessário repensar sobre as responsabilidades das instituições diante das demandas reais da
sociedade e dos profissionais nas diversas áreas de
assistência às pessoas idosas, famílias e comunidade,
de modo a introduzir modificações no modelo de
atenção e equipamentos sociais de apoio.

Conclusão
Os resultados deste estudo evidenciam a importância do método INTERMED porque pemite à equipe multiprofissional o utilizarem de forma eficaz na
identificação da complexidade assistencial e da vulnerabilidade biopsicossocial e do sistema de saúde
do idoso hospitalizado.
O conhecimento dos aspectos biopsicossociais
e do sistema de saúde dos idosos hospitalizados torna-se importante porque fornece parâmetros que
norteiam possibilidades de melhorias nas práticas
de saúde, nos programas e na implementação de
políticas públicas.
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Resumo
Objetivo: Desvelar as formas de expressão da violência intrafamiliar vivenciada por idosos com
comprometimento da capacidade funcional.
Métodos: Estudo descritivo, de caráter exploratório e natureza qualitativa guiada pelo método da história
oral, analisou as formas de violência, identificando através da história oral dos idosos sua relação com a
dependência de outrem e da análise de conteúdo proposta por Bardin, como técnica de análise sistemática e
objetiva de descrição dos conteúdos das mensagens para categorização dos dados.
Resultados: A história oral desvela que os idosos se dão conta que a dependência ao outro os expõem a
situações de violência, expressas pela negligência, violência psicológica e apropriação indevida de bens.
Conclusão: A expressão da violência intrafamiliar vivenciada por idosos com comprometimento da capacidade
funcional foi desvelada sinalizando que há relação entre a dependência de outrem e a vivência de violência
intrafamiliar.

Abstract
Objective: To reveal forms of domestic violence experienced by older people with impaired functional capacity.
Methods: This descriptive, exploratory study, using a qualitative approach guided by the oral history method,
analyzed forms of violence. The oral histories told by older adults were used to identify the relationship between
violence and dependence on someone else. The content analysis proposed by Bardin was used as a technique
of systematic and objective analysis to describe the contents of the messages to categorize the data.
Results: Oral histories reveal that older adults are aware of the fact that their dependence on other people
exposes them to situations of violence, expressed as negligence, psychological abuse and misappropriation
of assets.
Conclusion: The expression of domestic violence experienced by older adults with impaired functional capacity
was revealed, which indicates a relationship between depending on other people and suffering domestic
violence.
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Introdução
O Brasil tem experimentado, nas últimas décadas,
o aumento da expectativa de vida, em que a realidade do envelhecimento da população tornou-se
um dos principais desafios da modernidade.(1) O
cenário se torna mais agravante quando, somado
as desigualdades sociais, tem-se a falta de informações, o preconceito e o desrespeito à pessoa idosa.
A velhice carrega os estigmas da incapacidade funcional e social do indivíduo, reduzindo o idoso,
muitas vezes, a um fardo para os seus responsáveis,
concorrendo assim, à exclusão familiar e social, e à
violência intrafamiliar.(2)
Considera-se violência intrafamiliar toda e qualquer ação ou omissão que prejudique o bem-estar,
a integridade física e psicológica, ou a liberdade e o
direito ao pleno desenvolvimento de um integrante do núcleo familiar. Pode ser cometida dentro ou
fora de casa, por qualquer membro da família que
esteja em relação de poder com a pessoa agredida e
inclui também as pessoas que exercem a função de
pai ou mãe, mesmo sem laços de sangue.(3)
Mediante o consenso internacional envolvendo todos os países participantes da Rede Internacional de Prevenção contra Maus-Tratos em Idosos, a Organização Mundial de Saúde elencou sete
tipos de violências: abuso físico ou maus-tratos
físicos (reporta-se ao uso de força física); abuso ou
maus-tratos psicológicos (envolve agressões verbais
ou gestuais); a negligência (recusa, omissão ou fracasso por parte do responsável no cuidado com a
vítima); a autonegligência (negação ou fracasso de
prover a si mesma cuidado adequado); o abandono
(ausência, por parte do responsável, de assistência
necessária ao idoso, a quem caberia prover custódia física e cuidado); abuso financeiro (exploração
imprópria ou ilegal e/ou uso não consentido dos
recursos financeiros de um idoso), e o abuso sexual
(ato ou jogo sexual, destinado a estimular a vítima
ou utilizá-la para obter excitação sexual e práticas
erótico-sexuais).(4)
Considerando a complexidade da violência e as
consequências para a saúde do idoso, vários autores
têm enfatizado a necessidade de ações para o enfrentamento imediato desse fenômeno.(5)

Neste sentido, o conhecimento dos fatores de
risco para ocorrência da violência permite identificar precocemente idosos que vivenciam esse agravo
e/ou prevenir que tal situação aconteça no âmbito
doméstico. Pesquisa que investigou a rede de proteção ao idoso no município do Rio de Janeiro,
através da análise de 763 registros de ocorrências
da delegacia do idoso e 135 do Núcleo Especial de
Atendimento à Pessoa Idosa, aponta a importância
da implementação de medidas de vigilância à saúde,
com enfoque na prevenção de doenças e agravos e
promoção da saúde, sobretudo, a partir da manutenção de uma convivência familiar pacífica entre os
idosos e seus familiares.(6)
Diante do exposto, o estudo objetivou desvelar
as formas de expressão da violência intrafamiliar vivenciada por idosos com comprometimento da capacidade funcional.

Métodos
O desenho da pesquisa é pesquisa descritiva, de caráter exploratório e natureza qualitativa guiada pelo
método da história oral temática, cujo enfoque é a
utilização de narrativas transformadas do oral para
o escrito, norteando processos sociais ao favorecer
investigações no âmbito da memória cultural e individual. A história oral permite estabelecer uma relação dialógica, porém, não consiste em uma conversa, mas em um encontro programado e destinado,
sobretudo, à gravação.
O estudo foi realizado nos meses de março e
abril de 2012 em um município situado na região
sudoeste do estado da Bahia, Brasil.
Foram incluídas 15 pessoas idosas cadastradas
numa Unidade de Saúde da Família do município.
A escolha dos colaboradores obedeceu aos seguintes
critérios de inclusão: possuir idade igual ou superior
a 60 anos; residir com familiares; apresentar comprometimento da capacidade funcional e demonstrar condições cognitivas para responder ao instrumento de coleta de dados.
Os dados foram coletados através da entrevista
individual, guiada por um roteiro semiestruturado. A questão de pesquisa foi: Como é sua relação
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):434-9
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com seus familiares hoje, após o comprometimento da capacidade funcional? Todas as entrevistas
foram gravadas através de um aparelho eletrônico
tipo MP4 e, posteriormente, transcritas na íntegra. A realização das entrevistas se deu na residência dos idosos, em um espaço da casa que garantisse a privacidade dos mesmos e a confidencialidade
das informações.
Os dados foram organizados com base na técnica de Análise de Conteúdo Temática Categorial de
Laurence Bardin, percorrendo as três fases básicas:
a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação,
que viabilizou o delineamento do tema “Expressão
da violência vivenciada por idosos” e das seguintes
categorias: negligência, violência psicológica, exploração financeira e violência física.
O desenvolvimento do estudo atendeu as recomendações nacionais e internacionais de ética em
pesquisa envolvendo seres humanos.

Resultados
Caracterização dos idosos colaboradores
do estudo
Os idosos entrevistados se caracterizam por ter
idade entre 65 a 88 anos, com predomínio de
mulheres (73,4%). No que diz respeito ao estado
civil, 60,0% não convivem com as (os) companheiras (os), sendo viúvos, separados ou divorciados. O grau de instrução variou de não alfabetizado ao ensino fundamental incompleto. Em relação aos problemas de saúde os mais frequentes
foram: Hipertensão Arterial Sistêmica (80,0%),
Artrite/Artrose/Osteoporose/Artrite reumatoide
(40,0%), Diabetes mellitus (33,3%), Lombalgia
(20,0%) e Cardiopatia (6,6%).
Todos os colaboradores apresentavam comprometimento da capacidade funcional para realização
das Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs), relacionadas com a dependência familiar para
atividades como: limpar a casa, cuidar da roupa, da
comida, usar equipamentos domésticos, fazer compras, usar transporte pessoal ou público, controlar a
própria medicação e finanças.
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idosos
Os idosos com comprometimento da capacidade
funcional entrevistados expressaram a vivência da
violência nas relações familiares, apresentadas a partir das categorias a seguir:
Negligência
Os idosos referem que são negligenciados pelos
seus familiares, que deixaram de prover as necessidades de cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social, o que é constatado nas falas:
[...] quando deixa o idoso com fome, preso
dentro de casa. Tem hora que falo com Deus
para me levar logo e acabar com esse sofrimento.
(E-3: Mulher).
Não saio de casa, não me levam na igreja, nem
para passear, passo o dia nesta garagem. Tem dia que
eu quero até morrer. Não aguento mais ficar presa
igual bicho (...) nem sei porque eles deixaram você
entrar aqui, ninguém nunca entra, eu nunca converso com ninguém. (E-7: Mulher).
Antes minha vida era melhor, eu me virava sozinho e ai o povo aqui não mandava em mim. Eles
me respeitavam, me obedeciam. Agora eu vivo largado pelo quarto, nem conversar eu posso. (E-8:
Homem).
[...] é tão triste querer fazer uma coisa e não
poder [...] e é mais triste ainda ouvir o que os
outros falam quando eu peço alguma coisa. (E11: Mulher).
Nem ao médico me leva. Sou uma prisioneira:
vivo dentro desta casa. A única coisa que ainda tenho direito é assistir televisão. (E-13: Mulher).
Violência psicológica
Quanto à violência psicológica os idosos relatam
que sofrem rejeição, depreciação, desrespeito, conforme falas a seguir:
Tem momentos que eles (filhos) dizem coisas
que é pior que uma agressão, sabia? Palavras que
ofendem. A gente fica magoada. Não deixar de não
se ofender. (E-3: Mulher).
As palavras que ela (filha) fala dói mais que
pancada. É pior! Quando bate, passa. Já a palavra,
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ofende. Fica o tempo todo na cabeça da gente. (E-9:
Mulher).
Um dia meu neto me chamou de desgraça. Isso
porque eu pedi para ele desligar o computador porque eu queria assistir o jornal. (E-12: Homem).
[...] Agora o que eu recebo é xingamento, é
mandar eu calar a boca, é dizer que eu só presto
pra dar trabalho, é pirraçar para me dar até uma
água [...] eu não faço isso porque quero, se eu não
tivesse nessa cama, eu mesmo ia fazer minhas coisas. (E-13: Mulher).
Exploração financeira
A exploração financeira foi referida pelos idosos do
estudo, que expuseram o receio de sofrerem esse
tipo de violência através da apropriação indevida de
seus bens.
Tenho medo de piorar, pois já sou maltratado,
e ele reclama, vive gritando comigo. Outro dia ele
queria vender minha casa. (E-3: Mulher).
Tenho medo de piorar e ele me colocar num asilo para poder ficar com minha casa. (E-10: Mulher).
Do jeito que as coisas estão, tenho medo de
meus netos me colocarem na rua para ficar com minha casa. (E-12: Homem).
Nunca pensei que iria trabalhar a vida inteira
para criar meus filhos, para quando ficar velho, eles
tomarem meu dinheiro e ainda me xingarem (…).
(E-15: Homem).

Discussão
Os limites do resultado deste estudo referem-se ao
desenho da pesquisa cujo material empírico e a história oral dos idosos colaboradores quanto ao tema
violência intrafamiliar vivenciada por idosos com
comprometimento da capacidade funcional que
pode ser passível de viés do sujeito.
Os resultados contribuem para que os enfermeiros reflitam sobre sua prática assistencial aos
idosos com comprometimento da capacidade
funcional em domicílio, na perspectiva da prevenção da violência intrafamiliar apontando os
tipos de violência vivenciada pelos idosos que
precisam ser superadas.

A história oral dos idosos entrevistados aponta que os mesmos se dão conta de que a dependência ao outro o expõe a situações de violência, expressas aqui pela negligência, violência
psicológica e exploração financeira, sobretudo,
por meio da apropriação indevida de bens. Tais
expressões da violência praticada contra o idoso
também foram reveladas em estudo desenvolvido com base nas produções científicas publicadas
em 2001 a 2008, a qual apontou ainda o abuso
físico e sexual.(6)
A violência por negligência é apontada em estudo como a forma mais comum de violência intrafamiliar praticada contra os idosos. Tal estudo revelou que, dos 424 documentos analisados quanto
aos casos de violências, cerca de 40% referia-se a
negligência.(7)
Estudo exploratório realizado entre os anos de
2002 a 2005 analisou a presença, frequência e tipos
de maus-tratos sofridos por idosos, através de denúncias telefônicas e observou que quando se fala
em negligência, o número de denúncias é pouco expressivo, representando apenas 13% do total de denúncias no ano de 2002. Destes, a grande maioria
se referia a negligência sofrida dentro de instituições
voltadas para o cuidado a pessoa idosa.(8)
Tais estudos evidenciam que a violência contra
o idoso não é praticada apenas pelos membros da
família, mas, também, por funcionários dos serviços
de saúde, inclusive pelos próprios profissionais da
saúde. Vale salientar a importância do olhar atento
por parte destes profissionais, no sentido de identificar negligências para com os idosos, principalmente àquelas que se dão no espaço do doméstico,
tido como de proteção, mas que vêm se desvelando
cenário de maus tratos familiares.
Outra expressão de violência doméstica contra
a pessoa idosa, apontada neste estudo, diz respeito
à violência psicológica. Pesquisa realizada com idosos residentes nas áreas de abrangência de Saúde
da Família no Rio de Janeiro, Brasil, revelou que,
entre os idosos pesquisados, 43% relataram pelo
menos um episódio de violência psicológica no último ano.(5) Outra pesquisa realizada em Fortaleza,
Ceará, Brasil, que teve como lócus o acervo de um
serviço de denúncia de violência contra idoso reveActa Paul Enferm. 2014; 27(5):434-9
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lou percentual de 35,2% de queixas relacionadas à
violência psicológica.(9)
No que tange a exploração financeira, nossos
achados expressam que os idosos têm receio de sofrerem esse tipo de violência através da apropriação indevida de seus bens, principalmente a casa.
Para expressar esta forma de violência, um estudo
qualitativo realizado com 13 idosos revelou vivência de violência financeira por idosos. Um deles
referiu que os familiares pouco o procuravam e,
quando o faziam, estavam interessados em sua
aposentadoria.(10)
Nessas situações, além da violência financeira, deve-se pensar na questão psicológica, já que o idoso,
algumas vezes, abate-se com a impotência da situação, criando uma avalanche de perdas: financeiras,
psíquicas e até físicas, algumas vezes irreversíveis.(11)
Nesse contexto salienta-se que, as queixas de
abuso financeiro estão relacionadas à prática de
outras formas de violência, como psicológica e física, podendo causar lesões e até levar a morte.(10)
Corroborando, estudo realizado em Camaragibe,
Pernambuco, Brasil, verificou que, em uma amostra
de 315 idosos, 66 referiram sofrer de maus-tratos.
O tipo de violência mais comum foi à psicológica
(62,1%), seguida da física (31,8%).
Os idosos são vulneráveis à violência física e verbal não somente na família, mas, também em instituições, bem como a maus tratos, ao abandono, à
discriminação e ao isolamento. Sofrem pela pouca
divulgação de seus direitos na constituição e também pela ausência de serviços públicos especializados e específicos para idosos, com prioridade nos
atendimentos.(12)
De acordo com o Estatuto do Idoso, o envelhecimento é um direito pessoal e sua proteção um direito
social, cabendo ao Estado garantir a proteção à vida e
à saúde do idoso, sendo dever do mesmo e da sociedade zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando
-o a salvo de qualquer tratamento desumano, aterrorizante, violento, vexatório ou constrangedor. Caberá
punição, na forma da lei, ao que cometer negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, por
ação ou omissão ao idoso.(13)
Assim sendo, os maus-tratos contra o idoso representam uma grave violação de seus direitos en-
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quanto cidadãos, demonstrando assim, o retrocesso
da evolução social quanto às afirmações dos direitos
humanos. No tocante a violência intrafamiliar, esta
é a que mais contraria os princípios desses direitos
que resguardam e protegem a pessoa idosa, no entanto, ainda é praticada por vários motivos, dentre
os quais se destacam: 1. Ausência efetiva pelos órgãos competentes de colocar na prática o que está
descrito no Estatuto e outras leis de proteção ao
idoso; 2. Medo da pessoa idosa de revelar os abusos
que sofre.
Estudo revela que, entre outros sentimentos que
podem ser expressos pelos idosos, se apresentam
o temor da retaliação ou represália, especialmente
no âmbito familiar; a culpa de gerar um conflito;
a vergonha da situação; e o medo de ser internado
em um asilo. A vivência com os agressores pode não
só afetar a saúde do idoso, como constituir um dos
grandes empecilhos para que a vítima denuncie.(14)
Ainda em seu Artigo 4° o Estatuto refere que
“Nenhum idoso será objeto de qualquer forma
de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos”.
O mesmo artigo determina que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do
idoso.(13) Nesta perspectiva, além de denunciar a
violência evidente, precisamos denunciar os indícios de violência. A sociedade não deve esperar a
confirmação de maus tratos para denunciar, já que
esta se revela enquanto estratégia de ajuda ao idoso
para uma vida livre de violência.
A este respeito, a responsabilização dos profissionais de saúde para com o bem estar dos idosos está regulamentada no Estatuto do Idoso em
seu artigo 19, que refere sobre a obrigatoriedade
de comunicação dos casos suspeitos ou confirmados de maus tratos em idosos à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Conselho do
Idoso. Sobre as penalidades, o artigo 57 esclarece
que o profissional da área de saúde pode ser multado por não denunciar a situação de violência
identificada, sendo a multa calculada pelo juiz,
devendo ser considerado o dano sofrido pelo
idoso e, em caso de reincidência, o valor deverá
ser dobrado.(13)
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Deve haver participação ativa dos profissionais de
saúde no cuidado a vítima de violência, de forma articulada e interdisciplinar com outros setores sociais,
a fim de proteger a pessoa idosa e punir os responsáveis. Aos serviços de saúde compete contribuir na
vigilância e criação de condições para que esse tipo
de crime não aconteça, levando a reversão dos elevados níveis de mortalidade provenientes desse agravo
e das suas consequências: medo, alienação, estresse
pós-traumático ou mesmo a depressão.(14)
No processo de trabalho, os enfermeiros estão
expostos cotidianamente aos diferentes tipos de violência. Diante desse fato, torna-se necessário um processo de sensibilização constante, através da educação
continuada ou permanente e que se caracterize por
oferecer espaço para o diálogo, que possibilite uma
necessária reflexão pessoal e profissional, uma vez que
uma não pode prescindir da outra. Entende-se que
no processo de sensibilização, além da informação
científica especializada, é fundamental que se inclua
espaços de reflexão sobre as dificuldades que vão além
da práxis específica de cada área de atuação, pois o
trabalho com violência exige o pensar para além das
fronteiras disciplinares, de modo que se possam gerar
melhores estratégias de escuta e de intervenção.(15)

Conclusão
O comprometimento da capacidade funcional e a
dependência são considerados fatores de vulnerabilidade para a vivência da violência intrafamiliar
e, como limite, observa-se a dificuldade de obter
o relato oral do idoso que sofreu violência intrafamiliar e comprometê-lo em um projeto assistencial e preventivo.
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Resumo
Objetivo: Identificar a extensão dos atributos da orientação familiar e orientação comunitária na atenção à
saúde da criança nos serviços de atenção primária.
Métodos: Estudo quantitativo, transversal, do tipo avaliativo. Foram aplicados 548 questionários PCATool
- Instrumento de Avaliação da Atenção Primária - Brasil versão criança aos familiares e/ou cuidadores de
crianças menores de 12 anos atendidas em 24 unidades de saúde, sendo os dados analisados no programa
SPSS 17.0.
Resultados: Os serviços básicos de saúde pública do município estudado possuem um percentual abaixo
do considerado ideal para a atenção primária à saúde nos atributos de orientação familiar e orientação
comunitária. O escore desses atributos foram 4,4 e 5,1, respectivamente, sendo considerados satisfatórios
valores de escore ≥ 6,6.
Conclusão: Identificou-se a dificuldade dos serviços em integrarem a família e a comunidade no processo de
cuidado, fortalecendo a cultura de assistência curativa e centrada no indivíduo.

Abstract
Objective: To identify the extension in primary health services of attributes for family and community guidance
about the health of children health.
Methods: This was a quantitative, cross-sectional and evaluation study. We administered 548 questionnaires
(Brazilian Primary Care Assessment Tool, child version) to families and/or legal guardians of children younger
than 12 years of age who were received care in 24 health units. Data were analyzed using SPSS software,
version 17.0.
Results: The basic public health services of the studied municipality were below what is considered ideal for
primary health care with regard to the attributes of family and community guidance. Score of these attributes
were 4.4 and 5.1, respectively. Scores considered satisfactory were ≥6.6.
Conclusion: We found that it was difficult for services to integrate families and the community in the care
process. This finding reinforces the healing care culture and individual-centered care.

Instituto Federal do Paraná, Londrina, PR, Brasil.
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil.
3
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil.
Conflito de interesse: não há conflitos de interesse a declarar.
1

DOI
http://dx.doi.org/10.1590/19820194201400073

440

Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):440-6

2

Araujo JP, Viera CS, Toso BR, Collet N, Nassar PO

Introdução
A construção e reorganização das políticas públicas
de saúde no Brasil e no mundo perfazem longa caminhada, partindo de reflexões no campo da saúde
que denotavam lacunas no modo de atenção vigente. A fim de reorganizar o sistema de saúde a partir
da tentativa de fortalecer a prática clínico-assistencial, emerge investimentos e mudanças na Atenção
Primária em Saúde (APS).
No Brasil, a principal proposta de organização
da APS esta centrada na Estratégia Saúde da Família
(ESF), sendo entendida como o serviço do primeiro
nível de atenção, caracterizado pela continuidade e
integralidade do cuidado que atua com adscrição da
população de uma área definida.(1) No entanto, no
sistema de saúde brasileiro vigente tem-se a coexistência das ESF com as Unidades Básicas de Saúde
(UBS) tradicionais, as quais têm como característica
o atendimento a demanda espontânea.
No contexto da APS, a atenção à saúde da
criança apresenta algumas fragilidades, em estudo
de revisão recente(2) emergiu que a atenção ao segmento populacional infantil na APS não apresenta articulação efetiva entre esse ponto de atenção e
os demais dentro do sistema de saúde vigente. Essa
falta de articulação demonstra a não existência de
uma coordenação efetiva na APS, não ocorrendo o
esgotamento de todas as possibilidades de atenção à
saúde da criança, dessa forma, obtendo uma atenção não resolutiva.(3)
Para que as unidades de saúde (UBS e ESF) se
constituam na porta preferencial de entrada no sistema de saúde e para obter-se melhores resultados
nos serviços da APS faz-se necessário que se operacionalizem os seus princípios ordenadores, sendo
assim, uma APS estruturada de acordo com seus
atributos essências (acesso de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação) e atributos derivados (orientação familiar e comunitária
e competência cultural) será mais eficaz e resolutiva. Neste estudo, enfocam-se os atributos derivados
orientação familiar e comunitária.(4)
A orientação familiar implica em considerar a
família como o sujeito da atenção. A centralidade
do cuidado está voltada ao conhecimento da equipe

interdisciplinar e dos membros da família sobre seus
problemas de saúde.(4,5)
A orientação comunitária pressupõe o conhecimento das características de saúde na comunidade,
dos recursos e espaços destinados à cultura, lazer e
outras atividades, pois estes fornecem uma forma
mais extensa de avaliar as necessidades de saúde do
que uma abordagem baseada apenas nas interações
com os pacientes ou com suas famílias.(4)
Na atenção à saúde da criança, os atributos
de orientação familiar e comunitária devem estar
presentes, pois fortalecem o vínculo com o serviço de saúde, refletindo na extensão dos demais
atributos, tornando a atenção à saúde infantil
mais efetiva.
A avaliação dos serviços de saúde no Brasil vem
ganhando espaço nos movimentos científicos e institucionais, indicando a necessidade de inseri-la no
planejamento e implantação de programas e ações
na saúde. Para tanto, diversas pesquisas avaliativas
têm sido realizadas a fim de verificar a extensão dos
atributos essenciais e derivados para a efetividade
da APS.(6-8)
Ao considerar a APS como uma tentativa de
reorganizar o sistema de saúde, acredita-se na necessidade de refletir, entre outros aspectos, sobre
as características da assistência prestada e seu foco
de atenção. Desse modo, é preciso considerar a necessidade de investigação e ampliação dos estudos
de avaliação dos serviços de saúde, uma vez que a
redução da morbimortalidade infantil está diretamente relacionada com a qualidade da assistência
prestada. Assim, este estudo teve como objetivo
identificar em que extensão ocorre à inserção da
família e da comunidade no processo de cuidar na
APS à criança.

Métodos
Estudo transversal, descritivo e avaliativo, com
abordagem quantitativa dos modelos de atenção
em saúde dos serviços de ESF e Unidades Básicas
de Saúde (UBS) tradicionais no cuidado à saúde
da criança em um município situado no estado
do Paraná, região sul do Brasil. Este estudo faz
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):440-6
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parte de um projeto multicêntrico, envolvendo
a Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Universidade Estadual de Londrina e Universidade Federal da Paraíba. Constitui-se então, em
recorte da referida pesquisa, desenvolvido nas 24
unidades de saúde (23 UBS e 01 unidade com 02
equipes de saúde da Família) localizadas na área
urbana do município.
Estimou-se o tamanho da amostra por amostragem probabilística casual simples estratificada, com partilha proporcional por unidade, a
qual se constituiu de 548 cuidadores de crianças menores de doze anos atendidas nas referidas unidades. Desse total, 17 eram adscritos a
USF e 531 representativos de UBS. Para aplicar
os questionários, os cuidadores foram selecionados por amostragem sistemática na fila de espera
para consulta de enfermagem ou médica nas unidades, devendo contemplar os critérios de inclusão: ser usuários do serviço e ter realizado pelo
menos duas consultas na referida unidade, nos
seis meses anteriores à coleta de dados.
A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro de 2012 e fevereiro de 2013, por meio da
aplicação do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária - PCATool (Primary Care Assessment Tool) Brasil, versão criança,(9) o qual apresenta questões relacionadas a todos os atributos
essenciais e derivados, sendo que, o atributo
de orientação familiar está estruturado em três
questões alistadas a opinião dos familiares acerca
do tratamento da criança; o histórico de doenças
da família e o encontro do profissional com a família da criança. Relativo ao atributo orientação
comunitária, as quatro questões norteadoras referiam-se à realização de visitas domiciliares pela
equipe de saúde, ao conhecimento, por parte dos
profissionais, sobre os problemas de saúde da comunidade e à participação da família nos Conselhos Locais de Saúde.(9)
As respostas no instrumento foram dadas por
escala tipo Likert com as opções: com certeza,
sim (4); provavelmente, sim (3); provavelmente,
não (2); com certeza, não (1). Para obter o escore de cada atributo, foi calculada a média de
cada elemento que o compõe, gerando assim, a
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média do atributo. A média de cada atributo foi
transformada em uma escala de 0-10 conforme
segue: (escore obtido-1) × 10/3.(9) Esse escore transformado tem como ponto de corte valores ≥ 6,6
como considerados satisfatórios para a extensão do
atributo na APS. Salienta-se que esse escore equivale
ao valor três ou mais na escala Likert, sendo que,
valores < 6,6 são considerados baixos.(10,11)
Os questionários foram digitados em um banco
de dados criado no programa Excel 2010 com dupla entrada e transferidos para o software SPSS 17.0
para análise. Os dados foram apresentados por meio
da média, erro padrão, mínima e máxima de cada
item dos atributos derivados. Os resultados descritivos foram apresentados com distribuição absoluta
e relativa.
O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
Dos 548 questionários aplicados, obteve-se que
para 440 (80,29%), o principal cuidador da criança era a mãe e 272 (49,64%) dos pais eram casados. Das crianças participantes do estudo, 228
(41,61%) são filhos únicos e 434 (60,94%) famílias possuíam renda de até dois salários mínimos.
Com relação ao tratamento de água e esgoto, 526
(95,99%) e 310 (56,57%) tinham tratamento pela
rede oficial, respectivamente.
Ao fazerem referência à fonte regular de atenção nos serviços de APS, 6,4% dos entrevistados
citaram o enfermeiro e 41,1% o médico, ambos
com vínculo empregatício com os serviços de saúde (Tabela 1).
Tabela 1. Profissional ou serviço de saúde referenciado pelo
cuidador quanto ao grau de afiliação
Profissional / serviço
Enfermeiro

n(%)
35(6,4)

Médico

225(41,1)

Serviço de APS

288(52,5)

Total

548(100,0)

n – 548; APS - Atenção Primária em Saúde
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Tabela 2. Atributo de orientação familiar
Serviços de APS
Variáveis

Indicador (n=548)
X

EP

Mínimo

Máximo

O profissional de saúde questiona sua opinião sobre o tratamento e cuidado com a criança

2,2

0,677

1

4

O profissional de saúde já questionou sobre as doenças que existem na família da criança

2,4

0,720

1

4

O profissional de saúde se reuniria com os familiares da criança

2,3

0,563

1

4

Total

2,3

0,471

1

4

Escore Médio

4,4*

3,168

0

10

EP – erro padrão; * Média transformada (0-10); APS - Atenção Primária em Saúde

Tabela 3. Atributo de orientação comunitária
Serviços de APS
Variáveis

Indicador (n=548)
X

EP

Mínimo

Alguém do serviço faz visitas domiciliares

2,9

0,666

1

Máximo
4

O serviço conhece os problemas de saúde da vizinhança

2,5

0,623

1

4

O serviço faz pesquisas na comunidade para identificação de problemas

2,4

0,606

1

4

O serviço convida os membros da família para participar dos Conselhos de Saúde

2,2

0,631

1

4

Total

2,5

0,487

1

4

Escore Médio

5,1*

0,162

0

10

EP – erro padrão; * Média transformada (0-10); APS - Atenção Primária em Saúde

A tabela 2 apresenta os resultados referentes a
cada elemento que compõe o atributo de orientação
familiar nos serviços de APS.
Destacam-se na tabela 3, os resultados de cada
componente do atributo orientação comunitária.
O escore médio da orientação familiar e orientação comunitária nos serviços de saúde investigados
foram, respectivamente, 4,4 e 5,1, abaixo do considerado satisfatório (6,6).

Discussão
A avaliação dos serviços de saúde utilizando um instrumento validado permitiu identificar a extensão
dos atributos orientação familiar e comunitária na
atenção à saúde da criança nos serviços de APS sob
a ótica dos cuidadores. Salienta-se, contudo, que os
resultados ora apresentados devem ser interpretados
com algumas limitações, pois apontaram somente a
visão dos usuários, sendo necessário conhecer também a visão dos profissionais que atuam na APS.
Um serviço de saúde orientado para a APS
com a presença de características como orientação
familiar e comunitária favorece o planejamento e
execução de ações, permitindo que o cuidado de
enfermagem e dos demais profissionais de saúde

seja mais efetivo, contribuindo para a melhoria dos
indicadores de saúde da população infantil. No
entanto, com relação ao vínculo nos serviços estudados, os cuidadores fizeram maior referência ao
profissional médico (41,1%) quando comparado ao
profissional enfermeiro (6,4%). Assim, este estudo
trás como contribuição para a enfermagem a necessidade de ampliar a prática clínica dos enfermeiros
no cuidado à criança nos serviços de APS, bem
como, pautar essa prática na clínica ampliada, uma
vez que nenhum saber isolado tem como dar conta
da dimensão complexa dos problemas de saúde da
população. A clínica ampliada visa romper as barreiras com a clínica tradicional, modificando o processo de trabalho partindo para o cuidado centrado
nos sujeitos e no âmbito coletivo,(12) modificando
o modo de cuidar hegemônico, médico centrado e
pautado nas ações pragmáticas.
Neste estudo, o modelo de atenção predominante na área urbana do município pesquisado é
de unidades tradicionais de saúde (91,66%), sendo
que até o período da coleta de dados existiam apenas duas equipes de ESF ativas na área urbana do
município e ambas localizadas na mesma estrutura física. O inicio do processo de transformação do
modelo assistencial deve ser realizado por meio da
implantação de novas equipes de ESF de forma a
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):440-6
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apreender as necessidades e as características locais,
para o desenvolvimento das ações e orientado por
meio de normatizações nacionais como a consolidação das redes de atenção, com foco nos determinantes sociais de saúde.
As mudanças no processo de trabalho das equipes de saúde ainda produzem tensão, pois propõem alterações nas práticas convencionais da clínica e da gerência na área da saúde, sendo que, as
relações mais democráticas entre os profissionais
de saúde e esses com a população atendida devem
ser respeitadas.(13) Uma prática de trabalho não
alienada e tendo as crianças e suas famílias como
protagonistas do processo de cuidado fazem parte
desse desafio que a APS propõe. Essa dicotomia,
entre a prática cotidiana e os pressupostos da APS,
faz com que a presença e extensão do atributo de
orientação familiar apresentem-se enfraquecidas,
contribuindo para que a atenção à saúde da criança seja pouco resolutiva.
Um olhar ampliado sobre a criança e sua família
favorece a construção do cuidado integral e resolutivo, bem como, contribui para o fortalecimento das
características que a APS indica, tendo assim, alicerces para a redução da morbimortalidade infantil por
causas evitáveis.
Para atender às necessidades da orientação familiar os serviços de saúde devem apresentar outras características inerentes da APS como a longitudinalidade, pois identificar o serviço como fonte regular
de atenção é essencial para que haja o conhecimento
dos contextos familiares que dizem respeito à origem e ao cuidado das doenças. Para atender a esse
pressuposto, um dos questionamentos realizados
foi com relação às doenças existentes na família da
criança. Destaca-se que nos serviços de saúde avaliados a média desse elemento, foi inferior a 3,0 como
pode ser observado na tabela 2, o que demonstra que a atenção não integra cuidados familiares,
mostrando a fragilidade de outras características da
APS, além da orientação familiar, como a longitudinalidade e orientação comunitária. Nesse sentido,
tem-se que a participação da família nas decisões do
cuidado da criança é fundamental para que o foco
da atenção não seja fragmentado e atenda as necessidades da criança e do seu grupo familiar.
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A integração da família no cuidado à saúde da
criança, assim como, a integração dos serviços de
saúde e seus profissionais no cuidado da família amplia a relação entre os sujeitos, remodelando o enfoque da assistência à saúde. No entanto, no município estudado, destaca-se ainda o cuidado centrado
no indivíduo, pois o cuidado com enfoque familiar
não ficou evidenciado ao longo do acompanhamento do ciclo de vida das crianças de zero a 12 anos,
uma vez que como mostraram os dados na tabela
2, não se observa em toda sua extensão o atributo
orientação familiar da APS como parte do cotidiano
do processo de trabalho no atendimento à criança.
O escore médio 4,4 foi identificado na avaliação do atributo orientação familiar Esse atributo
também não apresentou valor satisfatório em nenhum dos serviços avaliados pelos usuários (UBS
e ESF) em estudos realizados nos estados de Minas
Gerais e São Paulo, como também, em Santander
na Colômbia.(7,14,15) Entretanto, pesquisa realizada
com crianças menores de um ano em município do
interior de São Paulo, em ESF,(6) obteve alto escore
para este atributo, divergindo dos estudos anteriores. No entanto, o que pode justificar esse divergência de dados foi que no estudo em específico(6)
a população participante foi da área de abrangência
de uma única unidade saúde da família, não totalizando as unidades do município ou do distrito de
saúde selecionado.
No município estudado, o processo de territorialização teve conclusão no ano de 2012, contudo,
conforme dados apontados pelos entrevistados, ainda existem lacunas no diagnóstico da comunidade
adscrita, visto que os serviços pouco se aproximam da comunidade. Destaca-se que em nenhum
dos elementos avaliados a média foi satisfatória
(Tabela 3), o que denota fragilidade nos demais
atributos da APS como longitudinalidade, acesso,
integralidade do cuidado e orientação familiar.
Uma das ferramentas do processo de trabalho da
APS para o conhecimento da comunidade é a visita
domiciliar, a qual deve ser realizada por todos os profissionais de saúde. No entanto, neste estudo, a média identificada foi de 2,9 para esse item do atributo.
Apesar de a visita domiciliária ser uma ferramenta
importante para o processo de trabalho na ESF, essa
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prática não é realizada de forma efetiva e muitas vezes
não integra o plano de cuidado dos serviços. Salientase que a formação dos profissionais em direções não
compatíveis com as propostas pela ESF e a forte presença tecnológica biomédica, favorecem esse aspecto
negativo. Associado a esse aspecto tem-se o ambiente
organizacional dos serviços de saúde, o qual possui
uma dinâmica muito complexa que envolve os usuários, os profissionais de saúde e seus autogovernos e
a gestão do serviço. Para tanto, pensar em mudanças
no processo de trabalho em saúde reverte a uma série
de reflexões acerca da macro e da micropolítica do
processo de trabalho.
Nesse contexto, a ESF é um modelo de atenção
que caminha timidamente, pois aposta em objetivos
amplos e no papel de agentes comunitários e pouco
discute as relações de trabalho dentro das equipes,
não enfocando a prática interdisciplinar no cotidiano da atenção à saúde nesse serviço.(14) A educação
permanente em saúde pode ser uma estratégia para
gerar novos conhecimentos e ampliar as discussões
no ambiente de trabalho, integrando a equipe de
saúde para identificar os pontos fortes e fracos do
serviço, refletindo no cuidado integral à criança.
A fim de fundamentar a necessidade de uma
melhor atuação dos serviços com relação à orientação comunitária, tem-se o conhecimento do serviço sobre os problemas de saúde da comunidade.
Destaca-se que os serviços avaliados obtiveram média abaixo do ideal (Tabela 3), demonstrando mais
uma fragilidade dos serviços com relação à integração com a comunidade adscrita. Uma abordagem
orientada para a comunidade interliga a clínica, a
epidemiologia e as ciências sociais, modificando os
programas a partir das necessidades e avaliando a
efetividade dessas modificações.(16)
A realização de pesquisas na comunidade para
identificação de problemas, também apresentou
média insatisfatória. Salienta-se a importância
de ouvir a população, pois normalmente os profissionais de saúde agem como conhecedores do
que a população precisa e de que forma deve agir,
realizando intervenções como se apenas o saber
técnico e objetivo fossem suficientes para a efetividade do cuidado. Os problemas ou as necessidades de saúde da população também devem ser

considerados a partir dos determinantes sociais
de saúde.(17)
Em consonância com outros estudos(7,8,14,15) na
avaliação do atributo de orientação comunitária,
os escores deste estudo também foram considerados insatisfatórios. Fica evidente, dessa forma, que
o escore dos atributos de orientação familiar e comunitária (4,4 e 5,1, respectivamente), não atende os pressupostos da APS, de incluir a família e a
comunidade no cuidado da criança, fortalecendo a
cultura de assistência centrada no indivíduo. É premente a necessidade de ampliação da rede de ESF
no município em estudo com um processo de trabalho centrado na clínica ampliada, que realmente enfatiza o foco na família e na criança em seu contexto
cultural e nas necessidades da comunidade. Para
tanto, essa ampliação implica em reformulações das
políticas públicas municipais, bem como, em alguns
aspectos de estrutura e processo do cuidado para a
efetiva implantação do serviço de APS na qualidade
que se propõe.

Conclusão
Os atributos de orientação familiar e comunitária
tiveram baixo escore na atenção à saúde da criança na avaliação do usuário dos serviços de atenção
primária, não atingindo sua total extensão, comprometendo, desse modo, o grau de afiliação ao
serviço e a resolutividade da atenção à saúde da
criança na APS.
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Resumo
Objetivo: Verificar a validade do conteúdo de dois instrumentos para avaliar o cuidado de enfermagem à
pessoa com lesão cutânea.
Métodos: Pesquisa de validação de conteúdo que compreendeu duas etapas: a primeira foi a elaboração dos
instrumentos, a partir de uma revisão da literatura; a segunda, de validação de conteúdo, mediante a avaliação
dos instrumentos por 30 juízes/especialistas. Para análise, adotaram-se coeficiente Kappa ≥0,61 e índice de
validade de conteúdo ≥0,75.
Resultados: Na avaliação das categorias de composição dos instrumentos, verificaram-se nove sugestões
indicadas pelos juízes. Todos os itens do questionário e do roteiro de observação obtiveram índices aceitáveis
de validade de conteúdo e de concordância. Algumas categorias alcançaram escores acima do valor
determinado, confirmando a validade de conteúdo.
Conclusão: Os instrumentos apresentaram índice de validade de conteúdo satisfatório, e podem ser utilizados
para avaliar a habilidade e o conhecimento sobre o cuidado de enfermagem à pessoa com lesão cutânea.

Abstract
Objective: To validate the content of two instruments used to evaluate nursing care for people with skin
lesions.
Methods: Content validation study comprised of two stages: the first was the development of the instruments,
beginning with a literature review; the second, content validation by means of an evaluation conducted by 30
judges/experts. For analysis, the Kappa coefficient ≥ 0.61 and content validity index ≥ 0.75 were adopted.
Results: The judges presented nine suggestions regarding the instrument’s categories. All items of the
questionnaire and the observation script reached acceptable rates of content validity and concordance. Some
categories attained scores above the given value, confirming the validity of the content.
Conclusion: The instruments showed satisfactory content validity rates, and can be used to measure the skills
and knowledge of nursing care provided to people with skin lesions.
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Introdução
Entre os problemas cutâneos mais frequentes no
cotidiano dos serviços de atenção à saúde, as feridas assumem uma posição de destaque. Com altas
incidência e prevalência na população, as lesões
cutâneas causam grandes prejuízos na vida dos indivíduos e de seus familiares, além de provocarem
impacto econômico na área da saúde.(1)
A qualidade do cuidado com pessoas com feridas exige assistência integral, prestada por profissionais capacitados e sistematizada por protocolos, que
orientem a prática de condutas preventivas, diagnósticas e de tratamento.
O enfermeiro, como membro da equipe de saúde,
desempenha um papel importante no atendimento
dessa clientela, diagnosticando o problema, acompanhando sua evolução, e executando curativos no domicílio e nos serviços de saúde.(2) A avaliação de desempenho deve buscar apreender o conhecimento adquirido
pelo futuro profissional, além de captar a habilidade
deste na execução de tarefas específicas, utilizando, integrando e mobilizando a teoria aprendida na resolução
de problemas em situações reais.
Os instrumentos para esse tipo de avaliação devem
ser embasados em evidências científicas, como requisito indispensável à qualidade, legitimidade e credibilidade, buscadas em seu processo de validação.(3)
A validação de um instrumento verifica a
propriedade do mesmo em medir o fenômeno
mensurado, podendo ser realizada com diversos
métodos. A validação de conteúdo, por sua vez, é
uma dessas medidas psicométricas indispensável
ao desenvolvimento de ferramentas de medição,
que envolve o processo de elaboração e julgamento por especialistas, na definição do universo teórico e das diferentes dimensões do conceito a ser
observado e medido.(4)
Desse modo, a utilização de instrumentos confiáveis apresenta-se como um recurso valioso na
avaliação do cuidado de Enfermagem, especialmente durante a formação profissional, uma vez
que facilita a produção de dados, favorece a análise
de técnicas e abordagens adotadas, e proporciona
a padronização de condutas eficientes no ensino e
na prática clínica.
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Entretanto, a carência de ferramentas de mensuração validadas na literatura para avaliação do
cuidado de Enfermagem com pessoas com lesão
cutânea reforça a importância da construção e da
validação de instrumentos para tal fim.
Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a validade do conteúdo de dois instrumentos para avaliar o cuidado de enfermagem com a pessoa com lesão cutânea.

Métodos
A validação de conteúdo compreendeu duas etapas: a primeira foi a elaboração dos instrumentos,
a partir de uma revisão da literatura; a segunda, de
validação de conteúdo, mediante a avaliação dos
instrumentos por juízes/especialistas.
Os juízes foram selecionados a partir de uma
busca avançada por assunto na Plataforma Lattes, que agrega currículo de pesquisadores. Foram
encontrados 1.449 profissionais, dos quais selecionou-se uma amostra intencional de 147 enfermeiros, tendo como base os seguintes critérios de
inclusão: apresentar título de doutor e mestre na
grande área de concentração das Ciências da Saúde; atuar no ensino de graduação; apresentar atuação e/ou produção científica na área de feridas nos
últimos cinco anos.
Uma carta convite foi enviada aos 147 enfermeiros, por correio eletrônico, contendo os objetivos e
metodologia do estudo, a justificativa do processo
de validação e a solicitação da participação na pesquisa como juiz avaliador, por meio do acesso ao
link de um formulário construído via Google Docs
(docs.google.com). Dos 147 profissionais convidados, 30 se disponibilizaram a participar, constituindo a amostra do estudo.
O instrumento de coleta de dados enviado aos juízes continha três partes: uma de identificação de itens
de caracterização profissional; um roteiro de observação
estruturado do tipo checklist; e um questionário com
dez questões de múltipla escolha para avaliação do conhecimento sobre a assistência de Enfermagem ao portador de ferida.
O conteúdo do questionário contemplava, em linhas gerais, as categorias de composição do checklist.

Costa RK, Torres GV, Salvetti MG, Azevedo IC, Costa MA

Esse último incluía 20 itens correspondentes aos passos
considerados importantes para o cuidado de Enfermagem com a pessoa com lesão cutânea.
A avaliação pelos juízes ocorreu a partir da classificação de cada item dos instrumentos e de seu
conjunto como “adequado” ou “inadequado”, de
acordo com os seguintes critérios: utilidade/pertinência, consistência, clareza, objetividade, simplicidade, exequibilidade, atualização, vocabulário,
precisão e sequência instrucional de tópicos. Além
disso, justificativas das inadequações e sugestões
também poderiam ser feitas, a fim de que os itens
pudessem ser modificados e melhorados.
Após a avaliação dos instrumentos, foram aplicados o coeficiente Kappa e o Índice de Validade de
Conteúdo, para verificação do nível de concordância dos juízes em relação aos itens avaliados. Como
critério de aceitação, foi estabelecida uma concordância >0,61(nível bom) para o coeficiente Kappa e
≥0,75 para o Índice de Validade de Conteúdo, tanto
para avaliação de cada item, como para avaliação
geral de cada instrumento.(5,6)
Os dados coletados foram organizados em uma
planilha eletrônica e exportados para um software estatístico. Após a codificação e a tabulação, as informações foram analisadas, por meio de estatística descritiva,
com frequências absolutas e relativas, aplicação do teste de Kappa e do Índice de Validade de Conteúdo. A

análise subsidiou a reformulação dos instrumentos de
acordo com as orientações e sugestões dos juízes.
O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
Participaram como juízes 30 enfermeiros. A maioria
(80%) deles era do sexo feminino e a idade variou
entre 25 e 59 anos, com média de 44,3 anos. Quanto à qualificação profissional, a maior parte tinha
doutorado (76,7%), possuía experiência na docência e na assistência (93,3%), e exercia suas atividades de trabalho na Região Sudeste (56,7%) do país.
O tempo de experiência na assistência variou
de um a 30 anos, com média de 12,8 anos; o período de atuação como docente variou de um a
35 anos, com média de 15,3 anos, predominando as faixas de um a 10 anos e de 11 a 20 anos
de experiência.
Na avaliação das categorias de composição dos
instrumentos sobre o cuidado de enfermagem com
pessoas com lesão, verificaram-se nove sugestões
indicadas pelos juízes, sendo cinco delas acatadas
e quatro rejeitadas pelo pesquisador, após análise e
confronto com a literatura (Quadro 1).

Quadro 1. Sugestões dos juízes, aceitação e recusa das sugestões, e justificativa do pesquisador
Categoria do instrumento

Sugestões dos juízes (n)

Aceitação

Justificativa

Na abordagem da pessoa com lesão, incluir
o uso de linguagem acessível ao paciente (1)

Sim

A comunicação verbal familiar à linguagem do paciente é importante para que o mesmo possa
compreender as informações que lhes são transmitidas, possibilitando o cumprimento das
ações delegadas a fim de garantir o sucesso do tratamento(7)

Avaliação da pessoa e da lesão cutânea Unificar os itens “Identifica fatores de risco”
e “Realiza anamnese”(1)

Não

Na constituição de protocolos assistenciais a pessoas com feridas, a identificação de fatores
de risco aparece como um item separado da anamnese(8)

Não

Autores fazem referência à realização do exame físico completo e detalhado da pessoa com
lesão cutânea(8,9)

Observações iniciais

Contemplar exame físico direcionado(5)
Na avaliação da lesão, especificar as
medidas de volume, profundidade e
extensão da lesão(3)

As medidas serão especificadas, padronizando e facilitando a aplicação do instrumento
Sim

Cuidado com a ferida e pele perilesional Não descrever a técnica de jato com
solução fisiológica para limpeza da lesão(1)

Não

Na realização do curativo, dividir o item em
técnica limpa e técnica estéril(3)

Não

Técnica descrita na literatura(10,11)
Optou-se pela técnica estéril, visto que o instrumento será coletado em hospitais e unidades
de saúde. No ambiente dos serviços de saúde, deve ser utilizada técnica estéril(10)

Encaminhamento e orientação à pessoa Nas ações de educação em saúde à pessoa
com lesão e familiar/cuidador
com lesão, acrescentar orientação sobre
alimentação(1)

Sim

As orientações devem contemplar os benefícios do consumo de determinados alimentos, que
são importantes à saúde(12)

Registro e documentação

Registro do uso de práticas populares(1)

Sim

Existem diversas terapias populares que são utilizadas como prática de cuidado com a ferida(12)

Observações finais

No item referente à organização do
ambiente, detalhar os procedimentos a
serem executados para a organização do
ambiente(5)

Sim

O detalhamento dos procedimentos envolvidos na organização do ambiente, após o
atendimento à pessoa com lesão, padroniza e facilita a aplicação do instrumento

O número de juízes que sugeriu modificações nas categorias de composição dos instrumentos é indicado por “n”
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Tabela 1. Análise de concordância dos juízes sobre as categorias do checklist
Análise de concordância
Categorias de composição do checklist
Kappa

IVC

Atendimento inicial

0,76

0,87

Higienização das mãos

0,73

0,84

Realiza anamnese

0,78

0,87

Identifica fatores de risco

0,74

0,85

Realiza exame físico

0,73

0,84

Verifica sinais vitais

0,78

0,88

Avalia a presença de dor

0,77

0,87

Avalia a lesão

0,72

0,83

Identifica sinais de infecção

0,76

0,85

Identifica a necessidade e providencia exames

0,82

0,90

Realiza limpeza da ferida

0,65

0,78

Realiza curativo

0,66

0,78

Avalia a necessidade de desbridamento

0,79

0,87

Indica cobertura

0,81

0,89

Desenvolve ações educativas

0,85

0,91

Identifica e providencia encaminhamento

0,84

0,91

Registro da avaliação clínica

0,81

0,89

Registro da avaliação da lesão

0,82

0,89

Organiza o ambiente

0,74

0,85

Higieniza as mãos após o atendimento

0,80

0,88

Observações iniciais

Avaliação da pessoa e da lesão cutânea

Cuidado com a lesão e pele perilesional

Encaminhamento e orientação à pessoa com lesão, familiar/cuidador

Registro e documentação

Observações finais

IVC - Índice de Validade de Conteúdo

No resultado do julgamento do checklist de
observação sobre o cuidado de Enfermagem com
o portador de ferida, todos os itens obtiveram
concordância dentro do nível estabelecido (Índice de Validade de Conteúdo >0,75 e coeficiente
Kappa >0,61). No entanto, algumas categorias alcançaram coeficientes Kappa ótimos (>0,80) entre
os juízes da pesquisa, tais como: Identifica a necessidade e providencia exames complementares;
Indica cobertura; Desenvolve ações educativas;
Identifica a necessidade e providencia encaminhamento; Registro da avaliação clínica; e Registro da
avaliação da lesão. A maioria dos itens apresentou
um Índice de Validade de Conteúdo muito acima
do valor determinado, com exceção das categorias:
Realiza limpeza da ferida e Realiza curativo (Índice de Validade de Conteúdo de 0,78). Ambos os

450

Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):447-57

itens obtiveram também o menor valor de Kappa do instrumento (0,65 e 0,66, respectivamente)
(Tabela 1).
Na análise de concordância dos juízes acerca das
questões do questionário de conhecimento sobre o
cuidado de Enfermagem com a pessoa com lesão,
observa-se que todas as questões obtiveram Kappa
e Índice de Validade de Conteúdo dentro do nível
mínimo adotado. As questões Q2, Q3, Q6, Q7, Q9
e Q10 atingiram Kappa ótimo (>0,80). Os menores
índices de concordância entre os juízes foram nas
questões Q1, Q4, Q5 e Q8. O Índice de Validade
de Conteúdo mostrou-se muito acima (≥0,90) do
valor determinado nas questões Q6, Q7, Q9 e Q10
(Tabela 2).
A versão final dos instrumentos está no
apêndice.
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Tabela 2. Análise de concordância dos juízes sobre as categorias do questionário de conhecimentos
Análise de concordância

Categorias de composição do questionário

Kappa

IVC

Q1. Quais ações devem ser realizadas na etapa de avaliação da pessoa com lesão cutânea?

0,76

0,86

Q2. Quais aspectos devem ser considerados na avaliação das características da lesão cutânea?

0,81

0,89

Q3. Quais sinais de infecção devem ser considerados na avaliação da lesão cutânea?

0,82

0,89

Q4. Quais aspectos devem ser considerados na escolha do curativo a ser realizado na lesão cutânea?

0,71

0,81

Q5. Durante o cuidado com a ferida e pele perilesional, o que é adequado realizar na execução do curativo?

0,78

0,87

Q6. Na avaliação inicial e subsequente da lesão cutânea, o enfermeiro deve estar atento às características da ferida que indiquem a necessidade de realização de
desbridamento. Quais são essas características?

0,83

0,90

Q7. Na indicação da cobertura a ser utilizada no tratamento da lesão, o que o enfermeiro deve considerar?

0,86

0,92

Q8. Quais são os produtos utilizados no tratamento tópico de lesões cutâneas com ação desbridante?

0,76

0,86

Q9. Que orientações devem ser fornecidas à pessoa com lesão cutânea e seu familiar/cuidador para continuidade do cuidado?

0,82

0,90

Q10. Sobre a realização do registro e documentação acerca do processo do cuidado com a pessoa com lesão, o que deve ser feito?

0,86

0,92

Q - questões; IVC - Índice de validade de conteúdo.

Discussão
Os resultados do estudo apresentam como limitação o tipo de validação utilizada, considerando a
opinião e a concordância de juízes acerca do conteúdo de instrumentos, para avaliar o cuidado de
Enfermagem com a pessoa com ferida.
De fato, esse tipo de avaliação requer fundamentação nas melhores fontes de evidência científica. Os instrumentos avaliados por especialistas são
uma ferramenta importante, com potencial para
contribuir com a prática dos enfermeiros no ensino
e na assistência a essa população.
O cuidado com a pessoa com lesão cutânea
abrange um conjunto de medidas preventivas, diagnósticas e terapêuticas, requerendo a intervenção de
profissional de saúde capacitado para assistir o paciente integralmente, considerando sua individualidade, além das especificidades da ferida. Reforçando essa ideia, um número cada vez maior de estudos tem mostrado a necessidade da sistematização
da assistência no cuidado com a pessoa com lesão,
mediante a utilização de diretrizes e protocolos que
fundamentem a tomada de decisão, e que orientem
a prática profissional.(2,13)
Nesse sentido, o processo de trabalho, ativo e
organizado, na assistência do enfermeiro à pessoa
com lesão, deve ser praticado nos serviços e ensi-

nado nos cursos de graduação, contribuindo com a
qualidade do cuidado e com o preparo do profissional para atuar nesse âmbito.(14)
Corroborando o parecer dos juízes participantes
da pesquisa, estudo(13) que caracteriza protocolos de
assistência a pessoas com feridas no Brasil mostrou
que ações envolvidas na avaliação do paciente e de
seu ferimento, nos cuidados com a ferida e com a
pele perilesional, na documentação e registro dos
achados clínicos, no encaminhamento e educação
do lesionado, familiar e cuidador configuram-se
como elementos importantes na integralização de
diretrizes e nas recomendações de cuidado com a
pessoa com lesão cutânea.
No que diz respeito aos procedimentos que
antecedem a avaliação do paciente e de sua ferida, verificou-se uma boa concordância entre os
juízes sobre os itens voltados à maneira de recepcionar a pessoa com lesão; à preservação da privacidade; à higienização das mãos; e à explicação
e à solicitação de permissão para a realização de
procedimentos.
A avaliação da pessoa e a de sua ferida correspondem a uma primeira e importante etapa da assistência, crucial à elaboração e à implementação do
tratamento, voltado à restauração da pele e à recuperação da saúde do lesionado. Esta exige conhecimento, habilidades de comunicação, observação das
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):447-57

451

Validade de instrumentos sobre o cuidado de enfermagem à pessoa com lesão cutânea

necessidades de saúde e de cuidado, e desempenho
de técnicas propedêuticas.
Dentre os procedimentos contemplados nessa etapa da assistência que obtiveram concordância dos juízes merecem destaque: a realização da
anamnese rigorosa e do exame físico detalhado; a
existência de fatores de risco; a verificação dos sinais vitais e da presença de dor associada à lesão;
e a evidência de sinais de infecção, bem como a
investigação laboratorial. Essas ações são consideradas primordiais na identificação da condição
de saúde do paciente e no diagnóstico da ferida,
por favorecerem a detecção de doenças associadas e de problemas relacionados ao processo de
cicatrização.(13)
Uma vez efetivado o levantamento do quadro
clínico do paciente e das características da sua ferida, parte-se para a elaboração do diagnóstico das
necessidades de cuidado, relacionadas à dimensão
física e psicológica da pessoa com lesão, essencial
ao planejamento das condutas a serem implementadas no tratamento. Quanto a essa etapa do atendimento, verificou-se consonância entre os juízes e
a literatura, no que se refere à aplicação dos procedimentos envolvidos com o processo de restauração
da pele, tais como a limpeza da lesão, a necessidade de desbridamento do ferimento, a realização
de curativos e a indicação de terapia tópica a ser
utilizada no tratamento.(15)
Neste estudo, os itens referentes à limpeza da
lesão e à técnica de curativo obtiveram os menores índices de aceitação entre os juízes desta pesquisa. Nesses itens, a descrição do parâmetro a ser
avaliado foi questionada em relação à utilização
da irrigação da lesão com jatos de solução fisiológica a 0,9%. Sugestões de melhorias também
foram apontadas no sentido de definir o emprego da técnica limpa ou estéril, considerando as
lesões com cicatrização por primeira, segunda e
terceira intenção.
As críticas feitas pelos juízes evidenciaram a
necessidade de produção de melhores evidências
científicas, com relação aos procedimentos e às
técnicas envolvidas no cuidado com pessoa com
lesão cutânea, uma vez que se observam escassez e
baixo nível de evidência nas publicações a respeito
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das condutas de Enfermagem. Isso contribui para
a persistência de dúvidas e de uma diversidade incongruente de procedimentos na avaliação e no
tratamento do problema.
Nos aspectos ainda referentes ao conjunto das
medidas terapêuticas, verificou-se um escore ótimo de concordância entre os juízes pesquisados nas
estratégias de encaminhamento e na orientação da
pessoa com lesão cutânea, do familiar e do cuidador. A assistência a portadores de feridas requer a
intervenção multiprofissional em saúde e um trabalho educativo permanente, envolvendo a equipe, os
pacientes, familiares e cuidadores.(13)
Além disso, ressalta-se que todo o acompanhamento da pessoa com lesão, incluindo as sucessivas avaliações, a efetividade das condutas, as
orientações, os treinamentos, os produtos e as técnicas terapêuticas adotadas nas diversas etapas do
atendimento, deve ser documentado e registrado,
favorecendo a comunicação entre a equipe multidisciplinar e fornecendo subsídios diagnósticos e
terapêuticos.(13,16)
A Enfermagem representa o maior contingente de trabalhadores atuando nas instituições
de saúde, diretamente voltada à assistência ao
portador de ferida cutânea. Assim, é fundamental que esteja capacitada para realizar o atendimento adequado.
Nesse sentido, a utilização de instrumentos
para avaliação do cuidado com a pessoa com lesão
apresenta-se como um recurso capaz de auxiliar
na orientação da prática assistencial e do ensino,
em especial, consistindo numa estratégia de organização do trabalho no diagnóstico, tratamento e
prevenção dos lesionados, com vistas a uma abordagem integral, que considere o indivíduo em sua
totalidade, ou seja, além do processo de cicatrização de sua lesão.

Conclusão
Os instrumentos apresentaram índice de validade
de conteúdo satisfatório, e podem ser utilizados
para avaliar a habilidade e o conhecimento sobre o
cuidado de enfermagem à pessoa com lesão cutânea.
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Apêndice – Checklist Procedimento

Serviço de observação da prática: ( ) Unidade de saúde ( ) Hospital ( ) Outro
Acompanhamento pelo preceptor: ( ) Não ( ) Sim
Categorias de verificação: (0) Inadequado (1) Adequado
Procedimentos
1

Observações iniciais

1.1

Apresenta-se à pessoa com lesão cutânea ( )
- Realiza atendimento em local fechado, assegurando a sua privacidade e deixando-a confortável ( )
- Explica o procedimento a ser realizado ( ), (entrevista, exame físico, avaliação da lesão, realização de curativo, informação).
- Utiliza linguagem adequada ( )
- Solicita a permissão e colaboração, caso o cliente possa colaborar ( )

1.2

Higieniza as mãos antes do atendimento ( )
- Retira adornos ( )
- Realiza higiene simples das mãos com água e sabão ( )
Abre a torneira e molha as mãos, evitando encostar-se à pia ( )
Aplica na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos ( )
Ensaboa as palmas das mãos, friccionando-as entre si ( )
Esfrega a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa ( )
Entrelaça os dedos e fricciona os espaços interdigitais ( )
Esfrega o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa ( )
Esfrega o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa ( )
Fricciona as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa ( )
Esfrega o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa ( )
Enxagua as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evita contato direto das mãos ensaboadas com a torneira ( )
Seca as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos ( )

2

Avaliação do paciente e da lesão

2.1

Realiza anamnese (na primeira avaliação), coletando informações sobre:
- Identificação (nome, idade, sexo, endereço, naturalidade, estado civil, cor, renda, escolaridade, ocupação) ( )
- Estado emocional ( )
-História clínica/antecedentes patológicos (HAS, diabetes, cardiopatias, insuficiência venosa/arterial, alergias) ( )
- Medicamentos em uso ( )
- Hábitos pessoais (tabagismo, etilismo, atividade física, horas de sono, lazer) ( )
- História familiar ( )
- Higiene pessoal ( )
- Estado nutricional ( )
- Mobilidade (deambula, deambula com auxílio, acamado) ( )
- Eliminações urinária e intestinal ( )
- Queixa e duração dos sintomas ( )
- História da lesão atual e tratamentos realizados ( )
- Caracterização de lesões anteriores ( )
- Prática popular no tratamento das lesões ( )
- Identificação do cuidador e instituição de saúde que frequenta ( )
- Utiliza impressos que guiam a realização da anamnese ( )

2.2

Atenção para fatores de risco:
- Sistêmicos (idade, estado nutricional, mobilidade, estado emocional, higiene geral, incontinência, atividade diária e trabalho com risco de lesões, insuficiência vasculares) ( )
- Locais (edema, desidratação da pele, pressão, infecção, necrose, umidade, traumas) ( )
- Procedimentos invasivos ( )
- Uso de fármacos ( )
- Doenças associadas ( )
- Utiliza escalas na identificação de fatores de risco ( )

2.3

Realiza exame físico da pessoa com lesão cutânea, no sentido céfalo-podálico, lançando mão das técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta (na primeira avaliação).
Exame físico direcionado nas avaliações subsequentes.
O exame deverá contemplar:
- Identificação das características da pele, hidratação, turgor e elasticidade (atenção para: micoses, varizes, edema, linfedema, pigmentação, hiperceratose, dermatites, cianose,
temperatura, ressecamento, ausência de pelos, calosidades, deformidades, fissuras, proeminências ósseas salientes) ( )
- Verificação do peso ( )
- Verificação da altura ( )
- Cálculo do índice de massa corporal ( )
- Palpação de pulsos periféricos ( )
- Realização de teste de sensibilidade ( )
- Medida das circunferências da panturrilha e tornozelo ( )
- Cálculo do Índice de Pressão Tornozelo/Braço - ITB ( )

2.4

Verifica sinais vitais: pulso, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura ( )

2.5

Avalia a presença de dor associada à lesão na avaliação inicial e nas avaliações subsequentes, antes, durante e após a realização de curativos ( )
- Coleta informações detalhadas da dor, buscando a localização, padrão (tipo, duração, o que melhora, o que piora, uso de medicação para o controle da dor), o efeito da dor no sono e
nas atividades diárias ( )
- Utiliza escalas para avaliar a intensidade da dor ( )

2.6

Avalia a ferida identificando (na avaliação inicial e avaliações subsequentes):
- Tipo de lesão (incisão cirúrgica, laceração, contusão, queimadura, úlcera de pressão, úlcera neuropática, úlcera arterial, úlcera venosa) ( )
- Localização da lesão ( )
- Mensuração da extensão (pequena – até 20 cm2 ; média – de 20 a 60 cm2 ; grande – acima de 60 cm2) ( )
- Mensuração da profundidade (superficial – até a derme, parcialmente profunda – até o tecido subcutâneo, profunda – músculo e estruturas adjacentes) ( )
- Duração da lesão (aguda – lesões traumáticas que respondem ao tratamento e cicatrizam sem complicações; crônica – é de longa duração e recorrência frequente) ( )
- Características do leito da ferida (tecido de granulação, epitelização, esfacelo, necrótico) ( )
- Pele perilesional (normal, vermelha, edemaciada, macerada, cianótica, descamada, bolhosa, hematoma) ( )
- Margens da lesão (descolada, aderida, solapamento, macerada, esbranquiçada, hiperemiada, epitelizada) ( )
- Exsudato (ausente, seroso, sanguinolento, purulento, padrões mistos) ( )
- Volume do exsudato (pouco – até 3 gazes, médio – 4 até 10 gazes, muito – acima de 10 gazes) ( )
- Odor (ausente, grau I – sentido ao abrir o curativo; grau II sem abrir o curativo, grau III – fétido e nauseante) ( )
- Exposição de estruturas anatômicas (músculo, tendão, vasos sanguíneos, osso, órgãos) ( )
- Avalia o estágio de lesão tecidual em úlceras de pressão (I. Avermelhamento da pele íntegra; II. Bolhas / Lesões de pequenas espessuras (epiderme/derme); III. Lesão local da pele
abrangendo subcutâneo; IV. Lesão total da pele envolvendo músculos, tendões e/ou ossos) ( )
- Utiliza instrumento/impresso para guiar a avaliação da lesão ( )

Se 0 justifique

continua...
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continuação
2.6

Avalia a presença de infecção na lesão cutânea, identificando sinais (na avaliação inicial e nas avaliações subsequentes):
- Aumento da dor ( )
- Eritema perilesional ( )
- Edema ( )
- Calor ( )
- Exsudato purulento ( )
- Nível de exsudato aumentado ( )
- Odor ( )
- Manifestações sistêmicas (hipertermia, aumento de gânglios regionais, involução na cicatrização da ferida) ( )

2.7

Identifica a necessidade e providencia a realização de exames laboratoriais, considerando o quadro clínico da pessoa com lesão cutânea ( )
Solicita exames laboratoriais conforme padronizado em protocolo assistencial ( )

3

Cuidado com a ferida e pele perilesional

3.1

Realiza a limpeza da lesão:
- Lesão por primeira intenção:
Limpa a incisão utilizando duas faces da gaze embebida com solução fisiológica 0,9% em movimentos unidirecionais ( )
Limpa as margens da lesão, utilizando duas faces da gaze embebida com solução fisiológica 0,9%, em movimentos unidirecionais ( )
Seca o excesso de solução fisiológica da incisão e das margens, utilizando duas faces da gaze, em movimentos unidirecionais ( )
Procede com a limpeza mecânica da pele íntegra perilesional com gaze umedecida em solução fisiológica 0,9% e movimentos unidirecionais. Em caso de sujidade limpa com
antissépticos) ( )
- Lesão por segunda e terceira intenção:
Procede com a limpeza mecânica da pele íntegra perilesional com gaze umedecida em solução fisiológica 0,9% e movimentos unidirecionais. Em caso de sujidade, limpa com
antissépticos) ( )
Irriga as margens da lesão com jatos de solução fisiológica a 0,9% (mediante uma perfuração no frasco com uma agulha de calibre 25x 8mm ou 40x12mm), morno (quando possível) ou
em temperatura ambiente, frio para lesões sangrantes ( )
Irriga o leito da lesão com jatos de solução fisiológica a 0,9% (mediante uma perfuração no frasco com uma agulha de calibre 25x 8mm ou 40x12mm), morno (quando possível) ou em
temperatura ambiente, frio para lesões sangrantes ( )

3.2

Realiza curativo com técnica asséptica ou estéril ( )
- Lesão por primeira intenção:
- Higieniza as mãos antes do curativo ( )
- Reúne todo o material necessário à realização do curativo - solução fisiológica 0,9%, luva de procedimento, luva estéril, gaze estéril, fita hipoalergênica ou similar, saco plástico para
descarte do material utilizado ( )
- Coloca a pessoa com lesão em posição confortável, preserva a sua privacidade e explica o que será feito ( )
- Faz uso de equipamento de proteção individual ( )
- Abre o material de curativo sem contaminá-lo ( )
- Remove o curativo anterior, utilizando a luva de procedimentos que é desprezada em seguida ( )
- Remove cuidadosamente as fitas adesivas com Solução Fisiológica a 0,9%, certificando-se de que não houve aderência na lesão, umedecendo com solução fisiológica até que se
desprenda, caso isso ocorra ( )
- Despreza o curativo retirado, juntamente com luva utilizada no saco plástico separado para este fim ( )
- Procede com a limpeza da lesão ( )
- Utiliza luvas estéreis ou pinças para manipular a lesão ( ).
- Oclui a lesão com material estéril (enquanto houver exsudação) ( )
- Fixa o curativo com fita hipoalergênica ou similar ( )
- Despreza o material contaminado no saco plástico separado para este fim, organizando ambiente ( )
- Higieniza as mãos após o curativo ( )
- Lesão por segunda e terceira intenção:
- Higieniza as mãos antes do curativo ( )
- Reúne todo o material necessário à realização do curativo - solução fisiológica 0,9%, luva de procedimento, luva estéril, gaze estéril, fita hipoalergênica ou similar, atadura de crepom,
agulha 40x12mm ou 25x8mm, cobertura específica escolhida, saco plástico para descarte do material utilizado.
- Coloca a pessoa com lesão em posição confortável, preserva a sua privacidade e explica o que será feito ( )
- Faz uso de equipamento de proteção individual ( )
- Abre o material de curativo sem contaminá-lo ( )
- Remove o curativo anterior, utilizando a luva de procedimentos que é desprezada em seguida em saco plástico destinado para este fim ( )
- Remove cuidadosamente as fitas adesivas com Solução Fisiológica a 0,9%, certificando-se de que não houve aderência na lesão, umedecendo com solução fisiológica até que se
desprenda, caso isso ocorra ( )
- Despreza o curativo retirado, juntamente com luva utilizada no saco plástico destinado para este fim ( )
- Procede com a limpeza da lesão ( )
- Utiliza luvas estéreis ou pinças para manipular a lesão ( )
- Coloca a cobertura indicada para o tratamento da lesão ( )
- Oclui a lesão com material estéril ( )
- Fixa o curativo com fita hipoalergênica, atadura de crepom ou similar ( )
- Despreza o material contaminado em local apropriado, organizando ambiente ( )
- Higieniza as mãos após o curativo ( )

3.3

Avalia a necessidade de debridamento (químico, mecânico, autolítico) do tecido necrosado e/ou desvitalizado, observado durante a avaliação inicial ou subsequente da ferida, de acordo
com os objetivos do tratamento e das condições clínicas da pessoa com lesão cutânea, considerando:
- As indicações (purulência, infecção local e sistêmica, presença de corpos estranhos, esfacelos, necrose) ( )
- As contraindicações (úlcera infectada, úlcera isquêmica, úlcera neoplásica, úlceras cavitárias com exposição de nervos, paciente com distúrbio de coagulação) ( )

3.4

Escolhe o tipo de cobertura (a cobertura é todo material, substância ou produto que se aplica sobre a ferida, como finalização do curativo):
Indica cobertura considerando:
- Indicação ( )
- Contraindicação ( )
- Presença de dor associada à lesão cutânea ( )
- Parâmetros relativos ao objetivo do tratamento da lesão (cicatrização ou controle de sinais e sintomas) ( )
- Características da lesão: Localização da ferida, vitalidade dos tecidos do leito da ferida e área perilesional, condições das margens, características e quantidade de exsudato, odor,
presença de edema, presença de sintomas e sinais de infecção local, área da lesão (comprimento x largura), profundidade da lesão, existência de túneis, cavidades ou sinus ( )
- Considera disponibilidade e o custo/benefício da cobertura pelo serviço ou pelo paciente na realização do tratamento ( )

4

Encaminhamento e orientações ao portador e familiares/cuidadores

continua...
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4.1

Desenvolve ações educativas direcionadas para o paciente e o familiar/cuidador orientando quanto:
- Alimentação ( )
- Higiene ( )
- Hidratação ( )
- Cuidados com a pele ( )
- Fatores de risco para o desenvolvimento de lesões ( )
- Manifestações clinicas sugestivas do agravamento da lesão (dor, febre) ( )
- Prevenção de acidentes e traumas ( )
- Prevenção de complicações ( )
- Medicações usadas no tratamento ( )
- Cuidados com o curativo ( )
- Periodicidade de troca e incentivo ao autocuidado ( )
- Realização de atividades da vida diária ( )
- Condutas adotadas e executadas no tratamento ( )

4.2

Identifica a necessidade e providencia encaminhamento da pessoa com lesão cutânea para avaliação médica (avaliação clínica ou no caso de intercorrências) ( )
- Quando inserido na equipe de saúde e respaldado em protocolo assistencial identifica a necessidade e providencia encaminhamento da pessoa com lesão cutânea para avaliação por
profissionais da equipe interdisciplinar: angiologista; endocrinologista; cardiologista; fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo ( )

5

Registro e documentação

5.1

Registro da avaliação clínica da pessoa com lesão, com informações sobre:
- Identificação (nome, idade, sexo, endereço, naturalidade, estado civil, cor, renda, escolaridade, ocupação) ( )
- Estado emocional ( )
- História clínica/antecedentes patológicos (HAS, diabetes, cardiopatias, insuficiência venosa/arterial, alergias) ( )
- Medicamentos em uso ( )
- Hábitos pessoais (tabagismo, etilismo, atividade física, horas de sono, lazer) ( )
- História familiar ( )
- Higiene pessoal ( )
- Estado nutricional ( )
- Mobilidade (deambula, deambula com auxílio, acamado) ( )
- Eliminações urinária e anal ( )
- Queixa e duração dos sintomas ( )
- História da lesão atual e tratamentos realizados ( )
- Caracterização de lesões anteriores ( )
- Prática popular no tratamento das lesões ( )
- Identificação do cuidador e instituição de saúde que frequenta ( )
- Fatores de risco identificados ( )
- Achados do exame físico ( )
- Resultados de exames realizados durante o tratamento ( )
- Utiliza impressos específicos para registro da avaliação da pessoa com lesão ( )
- Faz o diagnóstico de enfermagem ( )
- Registra o resultado das condutas e orientações nas avaliações subsequentes ( )

5.2

Registra informações sobre avaliação das características da lesão:
- Tipo de lesão ( )
- Localização da lesão ( )
- Mensuração da extensão ( )
- Mensuração da profundidade ( )
- Duração da lesão ( )
- Características do leito da ferida ( )
- Pele perilesional ( )
- Margem da lesão ( )
- Exsudato ( )
- Volume do exsudato ( )
- Odor ( )
- Exposição de estruturas anatômicas ( )
- Avalia o estágio de lesão tecidual em úlceras de pressão ( )
- Terapia tópica realizada (materiais e produtos) ( )
- Intercorrências durante a realização do curativo ( )
- Orientações fornecidas ao familiar cuidador e à pessoa com lesão cutânea ( )
- Utiliza impressos específicos para registro das características e evolução da lesão ( )
- Faz o diagnóstico de enfermagem ( )
- Registra o resultado das condutas e orientações nas avaliações subsequentes ( )

6

Observações finais

6.1

Organiza o ambiente:
- Despreza material descartável usado no lixo contaminado, utilizando sacos destinados para este fim ( )
- Promove a limpeza e desinfecção de equipamentos e instrumentais utilizados no atendimento ( )
- Organiza o local do atendimento ( )

6.2

Higieniza as mãos após o atendimento ( )
Realiza higiene simples das mãos após o atendimento com água e sabão ( )
- Abre a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia ( )
- Aplica na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos ( )
- Ensaboa as palmas das mãos, friccionando-as entre si ( )
- Esfrega a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa ( )
- Entrelaça os dedos e friccionar os espaços interdigitais ( )
- Esfrega o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa ( )
- Esfrega o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa ( )
- Fricciona as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa ( )
- Esfrega o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa ( )
- Enxagua as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira ( )
- Seca as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos ( )
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Questionário
1

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1.1

Idade

___________anos

1.2

Sexo

( ) Masculino ( ) Feminino

1.3

Disciplinas da graduação nas quais teve acesso aos conteúdos (teoria e prática) sobre feridas

1.4

Aprofundou/estudou conteúdos sobre feridas além dos ministrados nas disciplinas do curso

( ) Não ( ) Sim

1.5

Oportunidade de prestar cuidados a pessoas com ferida

(
(
(
(
(

) Não
) Nas disciplinas do curso
) No trabalho
) Em estágio extracurricular
) Outro________________

1.6

Observou a prestação de cuidados a pessoas com ferida

(
(
(
(
(

) Não
) Nas disciplinas do curso
) No trabalho
) Em estágio extracurricular
) Outro________________

1.7

Participou de treinamento ou curso extracurricular sobre feridas

(
(
(
(

) Não
) Teórico
) Prático
) Teórico-prático

1.8

Carga horária do treinamento ou curso

_______________horas

2

CONHECIMENTO SOBRE CUIDADO DE ENFERMAGEM A PESSOAS COM LESÕES CUTÂNEAS

Marque com um “X” o número da alternativa que melhor responde o que se pede nas questões abaixo:
2.1

Quais ações devem ser realizadas na etapa de avaliação da pessoa
com lesão cutânea:

1. Realizar entrevista (anamnese) e exame físico.
2. Identificar fatores de risco e verificar sinais vitais.
3. Avaliar a lesão e verificar a presença de sinais e sintomas de infecção.
4. Identificar a necessidade e providenciar a realização de exames complementares.
5. TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS.

2.2

Quais aspectos devem ser considerados na avaliação das
características da lesão cutânea:

1. Tipo e duração da lesão.
2. Características do leito e situação das margens da lesão
3. Presença de odor, aspecto e volume do exsudato.
4. Localização, profundidade e extensão da lesão.
5. TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS.

2.3

Quais sinais de infecção devem ser considerados na avaliação da
lesão cutânea?

1. Pele fria ao redor da lesão, dor, exsudato.
2. Necrose, edema, exsudato.
3. DOR, ERITEMA, EDEMA E CALOR, EXSUDATO AUMENTADO E PURULENTO, ODOR.
4. Sangramento, dor, pele fria ao redor da lesão.
5. Necrose, dor, edema.

2.4

Quais aspectos devem ser considerados na escolha do curativo a
ser realizado na lesão cutânea?

1. Tempo de evolução da lesão, presença de infecção na lesão.
2. Localização da lesão e tipo de lesão cutânea.
3. Profundidade da lesão, presença de dor.
4. Extensão da lesão, presença de exsudato.
5. TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS.

2.5

Durante o cuidado com a ferida e pele perilesional, o que é
adequado realizar na execução do curativo?

1. Trocar a cobertura utilizada no tratamento sem realizar limpeza da lesão, usando técnica limpa de curativo para todos os tipos de lesões.
2. LIMPAR A LESÃO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% ANTES DE REALIZAR A TROCA DO CURATIVO.
3. Remover curativo anterior com álcool a 70% ou éter, realizar limpeza da lesão com solução fisiológica 0,9% e colocar a cobertura utilizada no
tratamento.
4. Trocar a cobertura e em seguida realizar limpeza da lesão.
5. Fazer a limpeza de lesões abertas com solução antisséptica, deixando-a descoberta.

2.6

Na avaliação inicial e subsequente da lesão cutânea, o enfermeiro
deve estar atento às características da ferida que indiquem a
necessidade de realização de desbridamento. Quais são essas
características?

1. PRESENÇA DE ESFACELOS, CORPOS ESTRANHOS, NECROSE, PURULÊNCIA, INFECÇÃO LOCAL.
2. Úlceras cavitárias com exposição de nervos.
3. Úlcera em paciente terminal.
4. Úlcera em membros inferiores com presença de tecido de granulação.
5. Úlcera em membros inferiores em processo de epitelização.

2.7

Na indicação da cobertura a ser utilizada no tratamento da lesão, o
que o enfermeiro deve considerar?

1. CONHECER A INDICAÇÃO, CONTRAINDICAÇÃO, PERÍODO DE TROCA, CUSTO E BENEFÍCIO DA COBERTURA EM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS
DA LESÃO A SER TRATADA.
2. Escolher qualquer cobertura considerando o tipo de lesão.
3. Indicar a cobertura a ser utilizada no tratamento da lesão considerando somente a etapa do processo de cicatrização.
4. Indicar a cobertura que se adeque ao tratamento de todos os tipos de lesão.
5. Todas as alternativas estão corretas.

2.8

Quais são os produtos utilizados no tratamento tópico de lesões
cutâneas com ação desbridante?

Clorexidina, alginato de cálcio.
PAPAÍNA, HIDROGEL.
Carvão ativado, sulfadiazina de prata.
Filmes semipermeáveis, ácidos graxos essenciais.
PVPI, alginato de cálcio

2.9

Que orientações devem ser fornecidas à pessoa com lesão cutânea
e seu familiar/cuidador para continuidade do cuidado?

Higiene pessoal, alimentação, fatores de risco para o desenvolvimento e agravamento de lesões cutâneas.
Fatores que interferem no processo de cicatrização e autocuidado na realização do curativo.
Periodicidade de realização do curativo, incentivo ao autocuidado e à realização de atividades da vida diária.
Problemas na cicatrização de feridas e condutas adotadas e executadas no tratamento.
TODAS AS RESPOSTAS CONTEM ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA PESSOAS COM LESÕES CUTÂNEAS E SEUS FAMILIARES, CUIDADORES.

2.10

Sobre a realização do registro e documentação acerca do
processo do cuidado com a pessoa com lesão, o que deve
ser feito?

REALIZAR REGISTRO DA AVALIAÇÃO DA PESSOA COM LESÃO, DA AVALIAÇÃO INICIAL DA LESÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS AO
LONGO DO TRATAMENTO, DAS ORIENTAÇÕES FORNECIDAS À PESSOA COM LESÃO CUTÂNEA E SEU FAMILIAR/CUIDADOR.
Registrar resultados dos exames laboratoriais e encaminhamentos para outros profissionais de saúde.
Documentar evolução da lesão ao longo do tratamento, cuidados preventivos.
Registrar a avaliação clínica inicial da pessoa com lesão cutânea.
Registrar avaliação inicial da lesão e suas características ao longo do tratamento.
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Resumo
Objetivo: Analisar as consequências da violência contra a mulher praticada pelo companheiro, na perspectiva
das mulheres, como proposta de intervenção do enfermeiro na atenção à saúde.
Métodos: Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Referencial teórico sustentado pela Teoria de
Enfermagem de Levine. Participaram 16 mulheres que vivenciaram violência pelo companheiro íntimo. Para
análise, utilizou-se o Discurso do Sujeito Coletivo.
Resultados: As consequências da violência à mulher foram distúrbios do sono, alimentação inadequada,
falta de energia, dores pelo corpo, hematomas, escoriações, síndrome do pânico, tristeza, solidão e baixa
autoestima, que determinaram danos psicoemocionais e físicos.
Conclusão: Foram constatados agravos à integridade da mulher frente aos princípios da conservação de
Levine na conservação de energia e integridade estrutural, pessoal e social, considerando a intervenção do
enfermeiro essencial ao apoio, à promoção e à reabilitação da saúde da mulher.

Abstract
Objective: To analyze the consequences of intimate partner violence, from the perspective of women, as an
intervention proposal for nurses in health care.
Methods: Qualitative, descriptive and exploratory research. Theoretical framework supported by Levine’s
Nursing Theory. Sixteen women who had experienced intimate partner violence participated in the study. The
Collective Subject Discourse was used for the analysis.
Results: The consequences of violence against women were sleep disorders, improper diet, lack of energy,
body aches, bruises, abrasions, panic attacks, sadness, loneliness and low self-esteem, constituting psychoemotional and physical harm.
Conclusion: Assaults upon the integrity of women were evidenced, based on Levine’s conservational principles,
in terms of conservation of energy and conservation of structural, personal and social integrity, where the
intervention of the nurse is essential for support, promotion and rehabilitation of women’s health.

Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Facultad de Enfermería, Universidad de Murcia, España.
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Introdução
O drama da violência contra a mulher é recorrente
e aprisionante, abala a autonomia, destrói a autoestima e diminui a Qualidade de Vida, trazendo consequências à estruturação pessoal, familiar e social.
As agressões são ameaçadoras e estão, geralmente,
associadas a problemas sociais preocupantes, como
desemprego, marginalização, desigualdades sociais,
uso de álcool e drogas, trazendo impacto à morbimortalidade dessa população. Contribui para a
perda da Qualidade de Vida, aumentando os custos
com cuidados à saúde, e o absenteísmo na escola e
no trabalho, além de consistir numa das mais significativas formas de desestruturação pessoal, familiar
e social.(1)
A violência é qualquer ato de agressão ou negligência à pessoa, ao grupo ou à comunidade, que
produz ou pode produzir dano psicológico, sofrimento físico ou sexual, incluindo ameaças, coerção
ou privação arbitrária de liberdade, tanto em âmbito público como no privado.(2,3)
Para compreender a complexidade da violência à
mulher é necessário desvendar suas estruturas a partir
do conceito de gênero. Entende-se gênero como uma
construção histórica e sociocultural, que atribui papéis e comportamentos aos sexos. Para as mulheres,
determinam-se a passividade, a fragilidade, a emoção
e a submissão; aos homens, a atividade, a força, a racionalidade e a dominação. A dimensão de gênero é
estruturada enquanto relação de poder, implicando
em uma usurpação do corpo do outro, e configurase, geralmente, entre homens e mulheres.(4)
Pesquisa realizada no Brasil pela Fundação Perseu Abramo, sobre a violência contra as mulheres e
relações de gênero nos espaços públicos e privados,
estimou que entre as 2.365 mulheres de 25 Estados
da Federação, 34% estavam sujeitas à violência no
espaço doméstico.(5) A cada 2 minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente. Os atos violentos resultam na perda de 1 ano de vida saudável, a
cada 5 anos de submissão às agressões.(6)
Atualmente, essa violência, independentemente
da perspectiva de gênero, é permeada por vários aspectos físicos, psicólogicos e sexuais, e considerada
um problema de saúde pública, constituindo-se uma

violação de direitos humanos.(7) Uma intervenção
resolutiva à essa problemática não deve prescindir,
necessariamente, de uma conduta clínica, mas deve
buscar medidas que promovam a conservação da
saúde. Isso porque ações clínicas não são suficientes
para responder às variadas dimensões dos problemas
e às necessidades em saúde das mulheres. O fortalecimento da intersetorialidade e das ações coletivas
é fundamental à superação da impotência referida
por muitos profissionais de saúde nas situações que
envolvem violência.(8) As ações exigem, em saúde/
Enfermagem, uma abordagem mais ampla, ressaltando propostas de intervenção ao acompanhamento dessas mulheres nas unidades de saúde, em redes
de apoio social e atenção integral e humanizada.
A mulher, por ser alvo preferencial desse tipo
de violência, tem merecido a atenção por parte das
autoridades governamentais (nacionais e internacionais), de profissionais de saúde, principalmente
os enfermeiros que, em sua trajetória prática e em
qualquer ambiente de trabalho, defrontam-se com
essa situação, que requer conhecimento específico e
habilidade para esse cuidado.(9)
Muitas teorias foram propostas na Enfermagem,
mas, considerando a mulher violentada, primou-se
por um referencial teórico que oferecesse uma visão
integral do ser humano. Com apoio desse pressuposto, recorreu-se à Teoria de Enfermagem de Myra
Strin Levine,(10) buscando os nexos com a Atenção
Integral da Saúde da Mulher. O modelo conceitual
de Levine caracteriza o ser humano como um todo
dinâmico, em constante interação com o ambiente,
e preocupa-se com o paciente que adentra um estabelecimento de saúde, necessitando de assistência
em seu estado de saúde alterado.
A discussão pauta-se nos princípios referentes
à saúde debilitada de mulheres que vivenciaram a
violência pelo companheiro, no ambiente privado
e vedado ao público. Essa teoria destaca a doença
como uma situação de estresse na qual o indivíduo
procura adaptar-se ao estado de saúde alterado. Essa
adaptação manifesta-se por uma reação orgânica,
que inclui mudanças negativas no comportamento
ou na degradação dos níveis de funcionamento do
corpo, com o objetivo de resgatar, no indivíduo, o
estado de independência completa.(11)
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O enfermeiro proporciona ao indivíduo os cuidados apropriados, sem perder a atenção à sua integridade e encorajando a participação da mulher em seu
próprio bem-estar. O propósito do enfermeiro é transmitir conhecimento e força, motivando a mulher a sair
de uma situação debilitante, devendo esta encontrar
um espaço mais independente para sobreviver.(10)
O saber do enfermeiro deve ajudar no processo
de manutenção da unicidade e da estrutura pessoal,
familiar e social, por meio de um mínimo esforço
despendido, apoiando e promovendo a reabilitação
e a inserção sociais. O núcleo dessa teoria apresenta três vertentes teóricas: a adaptação, a conservação e a integridade. Nesta investigação, abordou-se
a dimensão da conservação da saúde, abrangendo
quatro princípios: (1) conservação de energia, (2)
conservação da integridade estrutural, (3) conservação da integridade pessoal e (4) conservação da
integridade social.(11)
A conservação de energia identifica-se por meio
das atividades necessárias ao apoio à vida, como
aquelas envolvidas no crescimento e no desenvolvimento. A conservação da integridade estrutural
enfoca as experiências com lesões, processos de
doença, respostas inflamatórias e imunológicas. A
conservação da integridade pessoal enfoca o sentido de ser, definido, defendido e descrito por sua
essência, considerando esse ser particular, exclusivo
e completo. Enquanto que a conservação da integridade social envolve a definição do ser que vai além
do indivíduo, utilizando seus relacionamentos para
definirem a si mesmos. A identidade de cada um
está conectada à família, comunidade, cultura, etnia, religião e educação.(10)
A aplicabilidade da teoria de Levine oferece suporte a essa pesquisa por meio dos princípios da conservação, que fundamentam as intervenções do enfermeiro diante da problemática da violência na assistência à mulher. Considera-se que o modelo atual de
atenção ainda opera em uma lógica da racionalidade
e do reducionismo, reforçando o modelo biomédico
na assistência realizada pelos profissionais de saúde.(12)
A literatura científica aponta estudos que evidenciam as consequências da violência à saúde da
mulher como problemas comuns à integridade física e psicoemocional.(5,12-14) Como fragilidade na
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produção do conhecimento, verifica-se a escassez
de estudos com abordagem da Teoria de Levine, especialmente nas intervenções do enfermeiro, numa
perspectiva da conservação da saúde, em relação à
energia e à integridade estrutural, pessoal e social.
O objetivo deste trabalho foi analisar as consequências da violência contra a mulher praticada
pelo companheiro íntimo, na visão das mulheres,
sustentada na Teoria de Enfermagem de Levine,
como proposta de intervenção do enfermeiro na
Atenção Integral da Saúde da Mulher.

Métodos
Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, desenvolvida no Centro de Referência e Atendimento à Mulher
em Situação de Violência Doméstica (CR Mulher), na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, Brasil. Esse centro trabalha com grupos
de reflexão, reuniões frequentes e dinâmicas educativas,
procurando resgatar a autoestima das mulheres.
As participantes foram mulheres, com mais de
18 anos de idade, que vivenciaram violência física,
psicológica ou sexual praticada pelo companheiro
íntimo, presentes nas reuniões dos grupos de reflexão e que assinaram voluntariamente o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
A coleta de dados ocorreu entre junho e setembro de 2012. Foram entrevistadas 16 das 32 mulheres atendidas no CR Mulher. O recorte empírico
delimitou-se pela saturação dos dados e pela diversidade desse universo.
Para captação dos dados, utilizou-se a entrevista
individual, com roteiro semiestruturado, realizada em
sala reservada desse cenário, gravada com autorização e
com duração média de 40 minutos. Houve apresentação formal, respeitando os critérios éticos, o caráter sigiloso e a possibilidade de interrupção de sua participação na pesquisa, sem qualquer prejuízo na assistência.
Dessa forma, procurou-se primeiramente conhecer o
perfil sociodemográfico das mulheres participantes.
A análise dos resultados foi fundamentada no
método do Discurso do Sujeito Coletivo, que consistiu na organização dos dados empíricos, de natureza verbal, obtidos nos depoimentos. Para elabo-
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rar os Discursos do Sujeito Coletivo, foi necessário
construir duas figuras metodológicas: as ExpressõesChave e as Ideias Centrais. As primeiras consistiram
em transcrições literais do discurso, que revelam a
essência dos depoimentos. “Ideias Centrais” é uma
expressão linguística que descreve, de maneira mais
fidedigna, o sentido de cada conjunto homogêneo
de Expressões-Chave. Como técnica de processamento de dados, o Discurso do Sujeito Coletivo sugere uma pessoa coletiva falando como um sujeito
individual do discurso.(15)
Nessa construção do Discurso do Sujeito Coletivo, foram agregados pedaços isolados de depoimentos, para formar um conjunto discursivo, em
que cada parte pudesse ser reconhecida como constituinte do todo e vice-versa.(15) Quando uma resposta
apresentou mais de um Discurso do Sujeito Coletivo, esta foi distinguida das demais por critérios de
diferença e antagonismo ou de complementaridade,
obedecendo a uma coerência das ideias. Finalmente,
foram eliminadas as repetições e os particularismos
dos discursos individuais para a estruturação do Discurso do Sujeito Coletivo, possibilitando naturalidade e espontaneidade ao pensamento coletivo.
O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
Uma pessoa não pode ser compreendida fora do
contexto de tempo e lugar no qual interage e nunca
está isolada da influência de tudo que acontece ao
seu redor, na ideia de Levine. Os seres humanos são
influenciados por suas circunstâncias imediatas e suportam as experiências de uma vida inteira, as quais
deixam marcas em seu corpo, mente e espírito.
As características das 16 mulheres participantes apontaram que nove tinham idade entre 25 a
44 anos. Quanto à relação conjugal, oito estavam
separadas ou divorciadas de seus companheiros.
Referente ao grau de escolaridade, dez mulheres tinham cursado 12 anos de estudo. Dessas
participantes, 11 trabalhavam em atividades remuneradas, três eram donas de casa e duas eram

aposentadas. A metade delas declarou-se branca,
sete pardas e uma negra.
Da análise dos dados emergiram quatro Ideias
Centrais referentes às consequências da violência, conforme os princípios da conservação da saúde na Teoria
de Enfermagem de Levine, descritas nos Discursos do
Sujeito Coletivo, de acordo com o relato das mulheres.
Na primeira Ideia Central, são indicadas as consequências da violência que comprometem a conservação de energia da mulher:
Meu sono não é tranquilo, acordo várias vezes à
noite. Sinto desgaste, estou cansada, meu corpo está
dolorido. Quando ele [o companheiro] me agrediu
fiquei quatro dias sem comer, e tinha que amamentar
meu filho. Me sinto fraca e sem energia. Emagreci, tenho prisão de ventre e dor de barriga. (DSC 1)
As consequências da violência que comprometem a conservação da integridade estrutural ficaram
evidenciadas na segunda Ideia Central, resultando
no seguinte discurso:
As agressões me deixam nervosa e como muito, estou
fora do meu peso, não consigo parar de engordar. Fiquei
com hematomas nos braços. Quando ele [o companheiro]
tentou me enforcar fiquei com marcas no pescoço. Ele me
chutou e tive marcas roxas nas costas. Ele me deixou toda
ensanguentada e fiquei um tempo internada. Voltei a fumar, era uma coisa que eu não queria. (DSC 2)
A terceira Ideia Central identifica as consequências da violência que comprometem a conservação
da integridade pessoal da mulher:
Fui me aniquilando, me odiava. Sentia que não
servia pra nada e falava pra mim mesma, ‘pra quê sirvo
se não consigo fazer o meu esposo gostar de mim?’. As
marcas psicológicas são as piores, a gente se sente incapaz
e impotente. Você não quer mostrar para os outros que
está passando pela violência. A gente fica muito perturbada com as palavras ruins que o nosso companheiro
diz. Sinto uma baixa autoestima. (DSC 3)
As consequências da violência que comprometem a conservação da integridade social estão expostas na quarta Ideia Central:
Quando ele [o companheiro] falava que ia fazer
algum mal com os meus parentes eu ficava doida, a
mim ele podia até me matar. Meu maior arrependimento foi ter parado de trabalhar. Perdi a confiança
nos homens e acho que todos vão fazer a mesma coisa e
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):458-64
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me distancio. Perdi o interesse por tudo, não me cuidava e não saía de casa. Ficava trancada no meu quarto
e não queria ver e nem falar com ninguém. (DSC 4)

Discussão
Os limites dos resultados nesta pesquisa relacionamse à empregabilidade da metodologia do Discurso do
Sujeito Coletivo como uma estratégia metodológica
discursiva, que possibilitou uma compreensão relativamente limitada de um conjunto de representações
que conformaram um imaginário específico de um
grupo de mulheres que vivenciaram a violência.
Nossos resultados permitem que os enfermeiros
desenvolvam ações de intervenção na assistência às
mulheres em situação de violência praticada pelo
companheiro, tendo como base conceitos da Teoria
de Enfermagem de Levine, considerando as consequências dos atos agressivos da violência à sua saúde.
As características dessas mulheres foram semelhantes às do perfil da população feminina em situação de violência encontradas em outras pesquisas.
(16-20)
A maioria era de mulheres adultas jovens em
idade reprodutiva, casada ou em união consensual,
com o Ensino Médio Completo, ativa no mercado
de trabalho, de cor branca, e os agressores foram
predominantemente o companheiro íntimo.
O comprometimento da conservação de energia
das mulheres caracterizou-se por distúrbios do sono
e repouso, desgaste físico, sensação constante de
cansaço, alimentação inadequada, fraqueza, falta de
energia e distúrbios do trato intestinal. A conservação de energia é um fator de proteção para a integridade do sistema funcional do indivíduo, abordando
sua saúde de forma holística.(10) As sintomatologias
consequentes de relacionamentos violentos foram
traduzidas por insônia, cefaleia, fadiga, constipação,
emagrecimento, entre outros. Os efeitos da violência conjugal ocorrem em razão de sua repetição,
como trauma psíquico de intensidade moderada ou
grave, sem que haja o alinhamento a uma postura
medicamentosa de problemas que, geralmente, são
de natureza política e sociocultural.(21)
Na atenção prestada pelo enfermeiro às mulheres em situação de violência, quanto à conservação
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de energia, são essenciais a anamnese e o exame
físico, com verificação dos sinais vitais, avaliação
nutricional relativa à frequência e à disponibilidade
de alimentos, prática de exercícios físicos, padrão
das eliminações vesicointestinais e avaliação dos ciclos menstruais. O enfoque desses parâmetros foi a
identificação de aspectos da conservação e gastos de
energia relativas ao sofrimento, trazendo a mulher
para o cuidado do enfermeiro.
No discurso das participantes, evidenciaram-se
lesões como hematomas, escoriações, luxações e lacerações. Quanto aos processos de doença, respostas
inflamatórias e imunológicas, elas relataram dores
pelo corpo, obesidade, síndrome do pânico, crises
de gastrite e úlcera. A conservação da integridade
estrutural é o processo de restauração e manutenção do organismo, que possui mecanismos de defesa para proteger o indivíduo contra possíveis perdas
teciduais, evitando a entrada de microrganismos,
prevenido um colapso físico e promovendo a recuperação.(10) Entre os danos da vivência de violência à
saúde das mulheres estão mutilações, fraturas, dificuldades ligadas à sexualidade e complicações obstétricas.(22) A violência também leva a um maior risco
de acidentes e ao hábito de fumar. Geralmente, essas
mulheres fazem uso de medicamentos em excesso,
principalmente antibióticos e anti-inflamatórios.(23)
No âmbito da assistência do enfermeiro às mulheres, diante da conservação da integridade estrutural, no exame físico, são essenciais a inspeção e a
observação da integridade cutânea, para investigar a
presença de lesões na pele. Na ocasião da anamnese
e do histórico, a mulher pode revelar os processos
de doença vivenciados, bem como as reações inflamatórias e imunológicas, devendo ser realizados os
encaminhamentos às redes de apoio.
As consequências pessoais das participantes da
pesquisa foram sentimentos de aniquilação, tristeza,
desânimo, solidão, estresse, baixa autoestima, incapacidade, impotência, ódio e inutilidade. O princípio da conservação da integridade pessoal consiste
na preservação da individualidade e da privacidade.
(10)
Estudo realizado em unidades hospitalares apontou, como agravos à saúde mental das mulheres resultantes da violência: irritabilidade, autoestima diminuída, insegurança profissional, tristeza, solidão,
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raiva, falta de motivação, dificuldades de relacionamento, desejo de sair do trabalho e dificuldades de
relacionamento familiar.(24)
Diante da conservação da integridade pessoal da
mulher, o enfermeiro é responsável por zelar por sua
privacidade e envolvê-la nos processos decisórios,
proporcionando um ambiente acolhedor, uma escuta atentiva e sensibilidade diante da problemática.
Entretanto, essa mulher que compartilha experiências de vida com outras pessoas, também preserva
sua identidade como ser único. O ser humano tem
um ser público e um particular, cujas particularidades, muitas vezes, não são divididas nem com as
pessoas mais íntimas. Quando ela reconhecer, no
enfermeiro, um profissional disposto a ajudá-la e
orientá-la, o processo de fortalecimento de sua autoestima e autonomia deve ser facilitado.
As mulheres expressaram o medo de que o companheiro causasse mal a seus familiares, principalmente aos filhos; arrependeram-se de ter deixado
de trabalhar fora; e sentiam dificuldade pela falta
de interesse em se relacionar com outras pessoas. A
conservação da integridade social refere que todo
indivíduo vive em sociedade e seu comportamento
está relacionado aos grupos de convivência.(10) Na
fragilidade da saúde, essa mulher sente-se solitária,
retornando o pensamento para familiares e amigos,
ao considerar que estes são essenciais ao seu restabelecimento. O enfermeiro, nas redes de apoio social,
tem seu papel no encorajamento e na reinserção da
mulher em seu novo contexto, compreendendo-a
como um corpo vivido, dominado, explorado e sofrido, que guarda sua história na subjetividade.(25)
Diante da conservação da integridade social, as
informações obtidas pelo enfermeiro são relevantes
para o estabelecimento das possibilidades pessoais e
dos recursos sociais e familiares, construindo alternativas e ações que fortaleçam vínculos de assistência e acompanhamento, com ampliação das redes de
apoio na segurança, justiça e assistência social.

Conclusão
A análise das consequências da violência às mulheres praticada pelo companheiro encontrou,

neste estudo, nexos com os princípios da conservação da saúde na Teoria de Levine, referente
ao comprometimento da conservação de energia
e de integridade estrutural, pessoal e social. Os
resultados caracterizaram-se por distúrbios físico, psicológico e emocional, influenciando na
conservação e na integridade à saúde da mulher
de forma degradante, agressiva e destruidora de
sua autoestima e de seu estado de independência
completa. Há necessidade da inserção dos enfermeiros na Atenção Integral da Saúde da Mulher e
no atendimento humanístico, e no acolhimento,
fortalecendo sua autonomia e autoestima. A Teoria de Enfermagem de Levine permitiu ampliar
um conhecimento no campo de prática do enfermeiro numa possibilidade de intervenção, com
suas ações para a promoção e redução dos impactos da violência contra a mulher.
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Resumo
Objetivo: Avaliar o uso clínico da Escala de Autoeficácia na amamentação como preditiva do desmame precoce
e verificar se as mulheres que obtiveram maiores escores de autoeficácia amamentaram por mais tempo.
Métodos: Estudo de coorte com 100 puérperas. Instrumento de pesquisa utilizado: Breastfeeding Self-Eficacy
Scale-Short Form. O aleitamento foi monitorado no 7º, 15º, 30º, 45º e 60º dia, por telefone.
Resultados: A média de aleitamento materno exclusivo foi de 53,2 dias (DP 14,2). A maioria das mães
(82,3%) obteve escores compatíveis com alta autoeficácia para a amamentação, nenhuma apresentou baixa
eficácia. Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação da média de tempo de aleitamento
exclusivo e não exclusivo, com os escores de média e alta eficácia.
Conclusão: Os resultados não permitiram confirmar a utilização da escala como preditiva de risco de desmame
precoce. Não se observou relação entre maiores escores de alta eficácia e maior tempo de aleitamento
materno exclusivo.

Abstract
Objective: Evaluate the clinical use of the Breastfeeding Self-Efficacy Scale as predictive of early weaning and
verify if women who had higher self-efficacy scores breastfed for longer periods.
Methods: Cohort study developed with 100 postpartum mothers. Research instrument used: Breastfeeding
Self-Efficacy Scale-Short Form. The feeding was monitored on the 7th, 15th, 30th, 45th and 60th day, by
phone.
Results: The mean duration of exclusive breastfeeding was 53.2 days (SD 14.2). Most mothers (82.3%) had
scores compatible with high self-efficacy for breastfeeding, none had low efficacy. There was no statistically
significant difference in the comparison of mean duration of exclusive and non-exclusive breastfeeding, with
the scores of medium and high efficacy.
Conclusion: Findings did not enable the confirmation of the use of the scale as a predictor of risk of early
weaning. No relation was observed between higher scores of high efficacy and longer periods of exclusive
breastfeeding.
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Introdução
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
têm empreendido esforços no sentido de proteger,
promover e apoiar o aleitamento materno exclusivo
(AME), de modo que as mães consigam estabelecê
-lo e mantê-lo até os seis meses de vida do bebê.(1)
Porém, essa realidade em nosso país ainda está longe de ser alcançada, pois a prevalência do AME em
menores de 6 meses é de apenas 41%, segundo a
última pesquisa realizada nas capitais brasileiras e
no Distrito Federal (DF).(2)
O aleitamento materno (AM) é de fato considerado em todo o mundo um dos pilares fundamentais para a promoção e proteção à saúde da criança
e seu impacto social pode ser quantificado por meio
da redução de atendimentos médicos, hospitalizações e tratamentos medicamentosos, uma vez que
a criança em AME tem menor risco de adoecer.(3)
Os obstáculos ao AM são inúmeros, mas de maneira geral as alegações para seu abandono envolvem
mitos e desinformação, mesmo entre mulheres com
nível socioeconômico mais elevado, o que reafirma
a importância das orientações e intervenções dos
profissionais de saúde no apoio à nutriz.
O avanço das políticas públicas de saúde no incentivo ao AM está cada vez mais evidente.(4) O delineamento dessas ações é notório e abrange grande parte
das mulheres usuárias da rede pública. Por outro lado,
as mulheres que não frequentam esta rede e são assistidas em instituições privadas nem sempre contam com
o apoio profissional que lhes dê suporte nas dificuldades enfrentadas no AM principalmente, após a alta.
Nesse contexto, torna-se necessária a reformulação das estratégias, principalmente da rede privada,
no sentido de promover, proteger e apoiar o AME reforçando a adesão das mulheres que têm condições de
serem assistidas na saúde particular. Essas mães recebem, normalmente, apoio à amamentação enquanto
internadas, no entanto, no âmbito domiciliar, quase
nenhuma instituição conta com recurso disponível
para manter esse apoio após o parto, ou dispõe de
serviço ambulatorial de AM. Essas deficiências podem representar o fortalecimento do desmame precoce neste segmento.
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Assim sendo, surge o grande desafio para instituições e profissionais da rede privada de saúde, implementar práticas de assistência à lactação durante
o pré-natal, parto e puerpério, principalmente pela
necessidade que as mães têm de apoio profissional
nos primeiros dias após o parto, fase determinante
para superar uma série de obstáculos à amamentação e evitar seu abandono.
O retorno da mãe e do bebê em ambulatório
de AM, até o décimo dia após a alta, representa
uma estratégia que pode contribuir para reverter
uma indicação inadequada de complemento, ou até
mesmo um possível abandono da lactação.(5) Infelizmente, ainda são poucos os serviços particulares de
saúde que promovem o acompanhamento do binômio mãe-filho após a alta.
Conhecer a disposição das mães para o aleitamento pode ser uma forma de predizer se elas
manterão a amamentação pelo período recomendado, o que serviria de base para o profissional
identificar dificuldades e fragilidades e estabelecer
intervenções de apoio. A aplicação de uma escala
de autoeficácia para a amamentação poderia indicar as mães com maior fragilidade nos aspectos necessários ao processo de aleitar e permitir intervenções em consultas de enfermagem, que ocorreriam
após o parto, no sentido de oferecer suporte para o
sucesso do aleitamento.
Estudo associou maior tempo de AME com a
determinação da mãe em amamentar e recomenda
aos profissionais atenção na ausência de determinação materna de modo a intervir para consolidar a
amamentação.(6)
Este estudo teve como objetivo avaliar o uso
clínico da Escala de Autoeficácia na amamentação
como preditiva do desmame precoce e verificar se as
mulheres que obtiveram maior escore de autoeficácia amamentaram mais tempo do que as que apresentaram menor escore.

Métodos
Trata-se de estudo de coorte realizado em um hospital privado de grande porte, localizado em um
bairro nobre da cidade de São Paulo. A amostra
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foi por conveniência e participaram 100 puérperas
que tiveram seus filhos no período de novembro de
2010 a abril de 2011 que atenderam aos seguintes
critérios de inclusão: estar no puerpério (de 48 a
72 horas após o parto); aceitar participar do estudo
por até 60 dias após o nascimento do bebê; possuir
telefone fixo ou celular; estar amamentando exclusivamente durante a internação.
O instrumento de pesquisa utilizado foi a
Escala de Autoeficácia na Amamentação na forma reduzida Breastfeeding Self-Eficacy Scale-Short
Form (BSES-SF). Esta escala foi validada no Brasil por Dodt em 2008(7) que a aplicou em uma
maternidade pública do Ceará. Este instrumento(8) é clinicamente útil para as enfermeiras utilizarem no puerpério, principalmente pelo curto
tempo de internação. A escala ajuda a reconhecer
as mães que são suscetíveis a terem sucesso na
amamentação, fornecendo a elas reforço positivo, bem como aquelas que podem apresentar necessidades de intervenções antes da alta hospitalar, de forma a prestar uma assistência apropriada
e efetiva.
A escala é constituída de três dimensões (magnitude, generalização e força) e está fundamentada
em quatro fontes de informação (experiência pessoal, experiência vicária ou observacional, persuasão
verbal e estado emocional e fisiológico).(9) Em cada
item avaliado, a mulher atribuiu uma pontuação
variável de 1 a 5 pontos (1- Discordo totalmente,
2- Discordo, 3- Às vezes concordo, 4-Concordo e
5- Concordo totalmente).
Para a coleta dos dados as mulheres foram entrevistadas uma vez durante a internação e, após o
parto contatadas por telefone no sétimo dia, no 15º,
no 30º, no 45º e no 60º dia para monitorar a continuidade do aleitamento materno.
Para a análise estatística os dados foram armazenados e analisados no programa SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) versão 16.0. O teste
de Kolmogorov-Smirnov foi empregado para avaliar
a aderência das variáveis contínuas dependentes
e independentes à curva de distribuição normal.
Para avaliar as correlações foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson, e para comparar
o tempo de aleitamento entre mulheres com dife-

rentes graus de autoeficácia na amamentação foi
empregado a ANOVA. Para a associação entre os
problemas em cada momento do monitoramento
do AM foi utilizado o teste de Qui-Quadrado. Em
todas as análises o nível de significância adotado
foi p≥ 0,05.
O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
O perfil sociodemografico das mães que participaram do estudo pode ser assim delineado: idade média de 32,8 anos com uma variação de 17 a 44 anos;
a maioria (94,6%) é casada, professa a religião católica (53,1%), exerce atividade remunerada (90%) e
completou o ensino superior (70%). Identificou-se,
ainda, que 47% eram primíparas, 43% secundíparas, que 87% dos partos foram cesarianos e 95,3%
referiram não ter recebido nenhuma orientação sobre o aleitamento durante o pré-natal.
A média de AME foi de 53,2 dias (DP 14,2)
com variação de 15 a 60 dias (Tabela 1).
Tabela 1. Frequência de aleitamento nos períodos pós-parto
analisados
Dias após o parto
Tipo de
aleitamento

7ºDia

15ºDia

30ºDia

45ºDia

60ºDia

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

100(100,00)

92(92,00)

84(84,00)

81(81,00)

79(79,00)

Complementado

-

8(8,00)

15(15,00)

14(14,00)

15(15,00)

Artificial

-

-

Exclusivo

1(1,00)

5(5,00)

6(6,00)

No início do monitoramento no sétimo dia pós
-parto 100% das mulheres praticavam o AME. Entretanto, no 15ºD, 8% das mães já haviam introduzido complemento, praticando assim o aleitamento
misto. No 30ºD 15% das mães complementavam
a amamentação com leite artificial e 1% já havia
desmamado o bebê. O AME apresentou declínio
progressivo chegando a 79% aos 60 dias (Tabela 2).
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Tabela 2. Escores obtidos pelas mães na aplicação da escala
de autoeficácia na amamentação
Escore de autoeficácia: (n= 130)

n(%)

Baixo (14-32)

-

Médio (33-51)

23(17,70)

Alto (52-70)

107(82,30)

Total

130(100,00)

BSES-SF

Media (DP)

Mediana (Q1-Q3)

Escore Total

60,57(5,07)

62,00(58,00-64,75)

O escore da escala de autoeficácia na amamentação varia de 14 a 70 pontos. Quando a respondente obtém de 14 a 32 pontos considera-se que
tenha Baixa eficácia; de 33 a 51, Média e de 52 a
70, Alta eficácia.
A maioria das mães (82,3%) obteve escores
compatíveis com alta autoeficácia para o aleitamento materno (52-70 pontos) e não houve nenhuma
mãe com baixa eficácia (Tabela 3).
Tabela 3. Comparação do tempo de aleitamento materno
com a média dos escores da escala de autoeficácia na
amamentação
Autoeficácia na amamentação
Média

Alta

Média (DP)

Média (DP)

Aleitamento exclusivo

56,10(10,6)

53,00(14,5)

0,547

Aleitamento não exclusivo

60,00(0,0)

58,70(5,3)

0,487

Tempo de aleitamento

p-value

DP – Desvio padrão

A relação entre a autoeficácia e o tempo de amamentação foi avaliada pela medida da correlação dos
escores da escala (BSES-SF) e o tempo de amamentação em dias, como também pela comparação do
tempo de amamentação entre as mulheres com autoeficácia média e alta.
Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação da média de tempo de
AME e não exclusivo, com os escores de média e
alta eficácia.
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Discussão
As limitações dos achados deste estudo decorrem do
fato da amostra ter sido de um único serviço com
características específicas e do monitoramento do
AME ter sido até o 60º dia após o parto.
Na amostra estudada os resultados não permitiram verificar a escala de autoeficácia como preditiva
para o desmame precoce. Por outro lado, verificouse sua aplicabilidade clínica como instrumento confiável para avaliar a percepção das puérperas em sua
autoeficácia na amamentação, possibilitando aos
profissionais identificar as mães suscetíveis de ter
sucesso na amamentação, bem como aquelas que
podem apresentar necessidades de intervenções antes da alta hospitalar.
O perfil sociodemografico das participantes é
condizente com o bairro onde residem, diferenciado
economicamente. O percentual de cesarianas (87%)
é alto mesmo para instituição que atende prioritariamente a saúde suplementar, resultado compatível
com estudo de 2010 que identificou taxa de 63,6%
de partos cirúrgicos com tendência crescente, nestes
serviços.(10)
A necessidade de implementação de estratégias que permitam às mulheres atendidas na rede
privada o acesso às orientações sobre aleitamento
materno é evidenciada pelo alto percentual de gestantes que não receberam nenhuma informação
sobre o tema.
A média de duração do AME foi de 53,2 dias.
Este resultado é compatível com o identificado na
última pesquisa nacional de prevalência de AM nas
capitais brasileiras e Distrito Federal, realizada em
2008, que apontou mediana de AME de 54 dias.
A expectativa era encontrar tempo maior de
AME, uma vez que as mães, além de terem apresentado escores médios e altos de autoeficácia na
amamentação, pertencem a uma classe social mais
privilegiada e possuem nível de escolaridade elevado, pontos considerados importantes na manutenção do AME.
O monitoramento do AME teve início no 7º dia
pós-parto e 100% das mulheres aleitavam os filhos
exclusivamente. Entretanto, o AME apresentou declínio progressivo chegando a 79% aos 60 dias.
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Estudo que monitorou o AME até 180 dias
após o parto revelou maior número de seu abandono aos 60 dias e o percentual de mães que aleitaram exclusivamente até o 60D (70,4%) é um
pouco inferior ao encontrado no presente estudo
(79%).(11)
As taxas de aleitamento materno exclusivo no
Brasil estão em ascensão, porém continuam abaixo
do recomendado pela OMS, que é de 180 dias. O
percentual de 79% de crianças em AME identificados no estudo pode ser considerado adequado, uma
vez que a OMS atribui este conceito quando 50%
a 89% das crianças menores de seis meses encontram-se em AME.(11) A aplicação da escala permitiu
identificar que as mães apresentaram alta e média
eficácia e nenhuma delas obteve resultados compatíveis com baixa autoeficácia.
Estes resultados sinalizavam que provavelmente
as mães que participaram deste estudo manteriam
maior tempo de AME fato que não se consolidou
ao final do monitoramento.
Estudo que aplicou a mesma escala (ShortForm) em 294 puérperas verificou também a ausência de mães com baixa eficácia. Entretanto, como
não houve o seguimento das mães, não foi possível
comparar os resultados.(7)
Na comparação da média de tempo de AME e
não exclusivo com os escores de média e alta eficácia
não houve diferença estatisticamente significativa, o
que permite concluir que neste estudo, não houve
influência da autoeficácia das mães no tempo de duração do aleitamento.
Por outro lado, estes resultados divergem dos
achados no estudooriginal desenvolvido no Canadá, que avaliou a confiança materna na amamentação com 130 canadenses e verificou que quanto
maior o escore da BSES maior a probabilidade de a
mulher manter a amamentação exclusiva na 6ª semana pós-parto (p < 001).(12)
Outro estudo longitudinallevado a efeito na
Austrália com 300 gestantes avaliou a influência
dos fatores modificáveis no pré-natal e a duração do
aleitamento materno. A escala foi aplicada no último trimestre da gestação, na 1º semana pós-parto
e aos 4 meses de vida do bebê, e os resultados revelaram que as mães que pretendiam amamentar por

menos de 6 meses, tiveram 2,4 vezes mais chances
de interromper o AM em 4 meses, do que aquelas
que pretendiam amamentar por mais de 12 meses.
Da mesma forma, na associação da BSES com o
tempo de aleitamento exclusivo, observou-se que as
mães com maior pontuação de autoeficácia tinham
maior probabilidade de amamentar por mais tempo, tanto em uma semana quanto em quatro meses
pós-parto, do que as que apresentaram autoeficácia
baixa na amamentação (p <0,05).(13)

Conclusão
Os resultados não permitiram confirmar a utilização da escala como preditiva de risco de desmame
precoce. Assim como não se observou relação entre
maiores escores de alta eficácia com maior tempo de
aleitamento materno exclusivo.
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Resumo
Objetivo: Identificar prevalência do risco relacionado ao consumo de drogas entre trabalhadores de uma
empresa de construção civil e avaliar sua associação com variáveis sociodemográficas.
Métodos: Estudo transversal realizado com 418 trabalhadores que responderam ao Alcohol, Smoking
and Substance Involvement Screening Test. Utilizou-se a regressão logística multinomial como medida de
associação.
Resultados: Tabaco, álcool, maconha, cocaína e inalantes tiveram prevalência de uso elevada. Riscos
moderado e elevado estiveram relacionados, respectivamente, aos consumos de tabaco (32,5% e 5,7%),
álcool (26,8% e 6,9%), maconha (2,6% e 2,4) e cocaína (1,2% e 0,5%).
Conclusão: Tabaco e álcool foram as principais drogas utilizadas pelos trabalhadores. Níveis de risco
relacionados ao consumo de tabaco, álcool, maconha e cocaína foram elevados quando comparados aos da
população em geral.

Abstract
Objective: To identify the prevalence of risk related to drug use among workers of a construction company and
to evaluate how it relates with sociodemographic variables.
Methods: A cross-sectional study conducted with 418 workers who were given the Alcohol, Smoking and
Substance Involvement Screening Test. Multinominal logistic regression was used as a measure of association.
Results: Tobacco, alcohol, cannabis, cocaine and inhalants were the most used drugs. Moderate and high
risks were related, respectively, to the use of tobacco (32.5% and 5.7%), alcohol (26.8% and 6.9%), cannabis
(2.6% and 2.4%) and cocaine (1.2% and 0.5%).
Conclusion: Tobacco and alcohol were the main drugs used by workers. The level of risk related to the use of
tobacco, alcohol, cannabis and cocaine were high when compared to that of the general population.
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Introdução
As relações entre trabalho e uso de drogas de abuso ainda são pouco compreendidas no Brasil, onde
inclusive é observado subregistro a respeito do problema.(1) Estudos indicam aumento de eventos violentos no ambiente de trabalho quando se observa o consumo de drogas pelos trabalhadores.(2) Tal
consumo é reconhecido como sendo, atualmente, o
principal protagonista das patologias traumáticas, e
os encargos impostos ao sistema brasileiro de saúde
por problemas de saúde relacionados a esse consumo resultam em elevados custos sociais e econômicos.(3,4)
Frequente no ambiente de trabalho, o consumo
de drogas de abuso produz aumento de enfermidades, acidentes de trabalho, absenteísmo e incapacidades laborais, fatos que impactam na diminuição
da produtividade. Nesse contexto, a construção civil constitui-se em ramo de atividade de grande importância no cenário econômico mundial, porém,
ao lado da importância real que representa para a
economia, abriga uma realidade dura, no que diz
respeito às condições de trabalho: é considerado um
dos ramos de trabalho mais perigosos em todo o
mundo e, no Brasil, lidera as taxas de acidentes de
trabalho fatais e não fatais, e dos índices de anos
potenciais de vida perdidos.(5,6)
Em estudo sobre os casos de acidentes de trabalho graves ocorridos no Estado do Paraná e registrados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) nos anos de 2007 a 2010,
verificou-se que aproximadamente 14% do total de
acidentes graves e fatais ocorreram em trabalhadores
da construção civil.(7) Apontam-se o elevado número de riscos ocupacionais, o estresse e o sofrimento
psíquicos, relacionados à transitoriedade, à alta rotatividade e à precariedade nos contratos de trabalho, como responsáveis pela elevada acidentalidade
nessa categoria profissional.(6,8)
Em pesquisa com o objetivo de estudar as discriminações e os preconceitos sociais vivenciados
por trabalhadores da construção civil de uma região
metropolitana brasileira, observou-se alta prevalência de condutas agressivas, depressivas e de condutas pouco saudáveis, como o consumo de drogas
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de abuso, sendo que tais comportamentos foram
relacionados à experiência de rejeição no contexto
de discriminação social.(9) Tais achados indicam que
esses trabalhadores devem ser alvos de programas de
prevenção de consumo de drogas de abuso.
Na perspectiva de detectar o nível de risco
relacionado ao consumo de drogas de abuso em
homens trabalhadores da construção civil, dando
enfoque à prevenção, por meio da utilização de
um instrumento de rastreamento, este estudo teve
como o objetivo delinear o perfil sociodemográfico
de trabalhadores de uma empresa de construção
civil em município paranaense e identificar o risco
relacionado ao consumo de drogas de abuso entre eles, verificando, ainda, a associação do risco
relacionado ao consumo de drogas e as variáveis
sociodemográficas.

Métodos
Estudo transversal, realizado em 15 canteiros de
obras de uma empresa de construção civil no município de Maringá (PR), na Região Sul do Brasil,
localizado a 426 km da capital do Estado, com população estimada em 385 mil habitantes no ano de
2013.(10) Maringá é uma cidade de porte médio,
com elevada produção agrícola, parque industrial
em desenvolvimento (embora sobressaiam algumas
indústrias de grande porte) e setores de serviços e
comércio bem desenvolvidos.
A amostra foi composta da totalidade dos 446
homens trabalhadores de uma empresa de construção civil envolvidos diretamente na construção
de edifícios. Os trabalhadores se encontravam divididos em duas categorias profissionais: os meio
oficiais, comumente designados como serventes, e
o oficiais, representados pelos pedreiros, carpinteiros, armadores de estruturas, pintores, eletricistas,
acabamentistas e outros. Os critérios de inclusão
foram: trabalhadores do sexo masculino, com contrato de trabalho formal e com 18 anos ou mais de
idade; os critérios de exclusão foram: abscenteísmo,
recusa em participar do estudo e trabalho realizado
em estratos elevados da obra, que pudessem represetar perigo para o pesquisador e para o trabalhador.
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Após a autorização da empresa de construção
civil para a realização da pesquisa, o pesquisador
foi encaminhado para os canteiros de obra, sendo apresentado aos trabalhadores, que receberam
orientações quanto aos objetivos da pesquisa. Após
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, procedeu-se à realização das entrevistas,
que aconteceram no período de março a junho de
2012. Para tanto, utilizou-se um roteiro estruturado
em dois blocos: a caracterização sociodemográfica
do trabalhador e o instrumento Alcohol, Smoking
and Substance Envolviment Screening Test (ASSIST)
da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Para a caracterização sociodemográfica, foram
estudadas as seguintes variáveis: idade, escolaridade, estado civil, cor da pele, religião, município de
residência, remuneração, condições de moradia, filhos, tempo de serviço na construção civil, renda
familiar, categoria profissional e absenteísmo pelo
uso de drogas.
O instrumento ASSIST-OMS foi traduzido e
validado no Brasil, sendo composto por oito questões sobre o uso de nove classes de drogas de abuso (tabaco, álcool, maconha, cocaína, anfetaminas,
sedativos, inalantes, alucinógenos e opiáceos). Suas
questões objetivam abordar a frequência de uso de
cada droga de abuso (na vida e nos últimos 3 meses)
por meio das seguintes variáveis: problemas relacionados ao uso; preocupação por parte de pessoas
próximas do usuário; prejuízo na execução de tarefas esperadas; tentativas de cessação ou redução do
consumo mal sucedidas; sentimento de compulsão;
e uso por via injetável. Cada resposta corresponde a
uma pontuação, que varia de zero a 8, sendo que a
soma total pode variar de zero a 39.(11,12)
Para caracterizar o risco relacionado ao consumo de
álcool, considera-se a faixa de pontuação de zero a 10
como de baixo risco; de 11 a 26 como de risco moderado; e, quando superior a 27 pontos, de alto risco
para o desenvolvimento de dependência. Para as outras drogas de abuso, as pontuações necessárias para
o preenchimento de cada uma das categorias são: 0-3
pontos; 4-26 pontos e superior a 27 pontos, respectivamente. Dessa forma, pode-se identificar uma série de
problemas associados ao uso da substância, incluindo
intoxicação aguda, o uso crônico ou dependência e o

risco elevado de uso de substâncias injetáveis. Um resultado com escores na faixa intermediária do ASSIST
é indicativo de uso de substâncias perigosas ou prejudiciais (risco moderado), e escores mais altos indicam a
dependência de substâncias (alto risco).(11,12)
Os dados foram compilados com o uso do software IBM Statistical Package for the Social Science
(SPSS®), e as variáveis independentes foram dicotomizadas para posterior realização da análise estatística descritiva e análise de regressão logística
multinomial, com o intuito de investigar as variáveis associadas ao desfecho (variável dependente:
nível de risco obtido do escore ASSIST, classificado
em baixo, moderado e elevado, para tabaco, álcool
e drogas ilícitas). Para tal, fixou-se como baseline o
baixo risco na variável dependente e utilizou-se o
método backward stepwise, em nível de significância
de 95%. Para as variáveis significativas no modelo
final, adotou-se, como medida de associação, odds
ratio e seu respectivo intervalo de confiança.(13)
O desenvolvimento do estudo atendeu os preceitos éticos em pesquisa envolvendo seres humanos.

Resultados
Foi entrevistado um total de 418 trabalhadores
que se enquadraram nos critérios de inclusão, havendo uma perda de 28 trabalhadores. As perdas
foram representadas por absenteísmo (13 trabalhadores), afastamento por acidentes de trabalho (5
trabalhadores), recusas em participar (4 trabalhadores) e por trabalho em local inacessível/perigoso
(6 trabalhadores).
A média de idade da amostra foi de 41,1 (±12,6)
anos, sendo que o mais jovem tinha 18 anos e o mais
velho 74 anos. A maioria dos trabalhadores (64,5%)
se enquadrou na faixa etária dos 36 aos 74 anos.
Se separadas as categorias profissionais, verificam-se
média de idade dos trabalhadores oficiais de 43,1
(±11,3) anos e moda de 52 anos, enquanto para os
trabalhadores meio oficiais observam-se média de
idade de 38,3 (±13,6) anos e moda de 23 anos.
Observou-se que 73,7% dos trabalhadores tinham até 8 anos de escolaridade (Ensino Fundamental) 78,9% eram casados ou conviviam com
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):471-8
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companheira, 54,5% de cor branca, 96,6% de religião católica e 50,2% provenientes de municípios
circunvizinhos a Maringá. A maioria ganhava menos
de três salários mínimos (79,4%), residia em casa
própria (58,4%), tinha filhos (79,2%), trabalhava
na construção civil há mais de 10 anos (79,2%),
com renda familiar menor que R$2.400,00/mês
(67,7%) e era de profissionais oficiais da construção
civil (65,1%). Os meio oficiais (serventes) representaram, nesta amostra, 34,9% dos trabalhadores.
Quando questionados se já haviam faltado ao trabalho por sensação de ressaca após período de abuso,
76,3% responderam afirmativamente (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição dos trabalhadores da construção civil
segundo variáveis sociodemográficas
Variáveis

n (%)

Idade
18-35

148(35,4)

36-75

270(64,6)

Escolaridade
Até 8 anos

308(73,7)

Mais de 8 anos

110(26,3)

Estado civil
Com companheira

330(78,9)

Sem companheira

88(21,1)

Cor da pele
Branca

228(54,5)

Não branca

190(45,5)

Religião
Ter religião
Não ter religião

404(96,6)
14(3,4)

Residência

A prevalência de uso na vida de drogas de abuso
foi de 91% para o álcool, 72,4% para o tabaco, 18,2%
para maconha e de 6,7% para cocaína. As drogas inalantes, especialmente os solventes, foram citadas por
5,2% dos trabalhadores entrevistados. Outras drogas
foram usadas por 1,5% dos trabalhadores, e 5,4% referiram nunca ter usado ou experimentado qualquer
drogas de abuso.
Em relação aos dados relativos à prevalência do risco relacionado ao consumo de drogas de abuso, triadas pelo instrumento ASSIST-OMS, observou-se que,
para o tabaco, 38,2% dos trabalhadores se encontravam na faixa de risco para transtornos de saúde relacionados ao consumo dessa substância, sendo 32,5% com
risco moderado e 5,7% com risco elevado. Para o consumo de álcool, encontrou-se uma parcela de 33,7%
dos trabalhadores em risco relacionado, sendo 26,8%
com risco moderado e 6,9% com nível de risco elevado. Já para as drogas ilícitas, identificou-se prevalência
de risco relacionado ao consumo de maconha em 5,0%
dos trabalhadores, sendo 2,6% com risco moderado e
2,4% com risco elevado, além de prevalência de risco
relacionado ao consumo de cocaína em 1,7% dos trabalhadores, sendo 1,2% com risco moderado e 0,5%
com risco elevado (Tabela 2).
Tabela 2. Distribuição dos trabalhadores da construção civil
segundo a classificação de risco relacionada ao consumo de
drogas de abuso

Outros municípios

210(50,2)

Droga de abuso*

Maringá

208(49,8)

Tabaco

Remuneração
Menos que 3 salários*

332(79,4)

Mais que 3 salários

86(20,6)

Álcool

Condições de moradia
Própria

244(58,4)

Não própria

174(41,6)

Maconha

Filhos
Com filhos

331(79,2)

Sem filhos

87(20,8)

Cocaína

Tempo de serviço
Mais de 10 anos

239(57,2)

Menos de 10 anos

179(42,8)

Renda familiar
Menor que R$ 2.400,00/mês

283(67,7)

Maior que R$ 2.400,00/mês

135(32,3)

Categoria profissional
Oficial

272(65,1)

Meio oficial

146(34,9)

Absenteísmo por uso de drogas
Sim

319(76,3)

Não

99(23,7)

* O salário mínimo no ano de 2012 era de R$ 622,00
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Risco relacionado

n (%)

Baixo

258(61,8)

Moderado

136(32,5)

Elevado

24(5,7)

Baixo

277(66,3)

Moderado

112(26,8)

Elevado

29(6,9)

Baixo

397(95,0)

Moderado

11(2,6)

Elevado

10(2,4)

Baixo

411(98,3)

Moderado

5(1,2)

Elevado

2(0,5)

*Admite mais de uma resposta

A análise de regressão logística multinomial do
nível de risco moderado e elevado com variáveis sociodemográficas dos trabalhadores evidenciou chance significativamente maior de risco relacionado,
nos níveis moderado e elevado, para o consumo de
tabaco em trabalhadores que relataram episódios de
absenteísmo, não terem residência própria e perten-
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Tabela 3. Resultados da análise de regressão logística multinomial para o efeito das variáveis selecionadas sobre o nível de risco
relacionado ao consumo de drogas de abuso
Droga de abuso
Tabaco

Álcool

Drogas ilícitas

Variável

Categoria

Absenteísmo

Risco moderado

Risco elevado

OR

IC95%

OR

IC95%

Sim

1,8

1,1-3,1

15,1

5,2-43

Moradia

Não própria

2,4

1,5-4,0

1,8

1,0-4,2

Categoria profissional

Meio oficial

1,7

1,1-2,8

1,7

1,1-2,5

Tempo de profissão

<10 anos

0,3

0,1-0,7

0,2

0,0-0,9

Idade (anos)

36 a 74

0,4

0,2-0,8

2,3

1,3-17,9

Absenteísmo

Sim

3,9

2,1-7,2

30

10-95

Moradia

Não própria

1,8

1,1-3,3

4,3

1,5-12,3

Escolaridade

<8 anos

2,1

1,2-3,7

1,0

0,3-2,4

Absenteísmo

Sim

4,3

1,2-14,8

4,1

1,1-16,1

Categoria profissional

Meio oficial

2,0

0,5-7,2

5,1

1,1-23,6

OR – odds ratio; IC95% – intervalo de confiança de 95%

cerem à categoria profissional meio oficial. Por outro
lado, ter menos de 10 anos de profissão representou
fator de proteção para o risco relacionado ao consumo de tabaco no nível moderado e de elevado de risco relacionado ao consumo de tabaco. Observou-se
associação entre idade na faixa dos 36 a 74 e o nível
de risco moderado, no sentido de proteção para o nível moderado e no sentido de aumento da razão de
chances para o nível de risco elevado (Tabela 3).
Para o risco relacionado ao consumo de álcool,
observou-se, também, associação significativa entre
os riscos moderado e elevado com absenteísmo no
trabalho, não ter residência própria e ter menos de
8 anos de escolaridade (Tabela 3).
O baixo número de trabalhadores da construção
civil que relataram consumo de drogas ilícitas encontrado neste estudo pode influenciar a análise estatística.
Assim, o consumo de maconha e o consumo de cocaína foram agrupados em uma única categoria (drogas
ilícitas). Os fatores associados, no sentido de aumento
de chances de risco moderado e elevado relacionado ao
consumo de drogas ilícitas, foram o absenteísmo e pertencer a categoria profissional meio oficial (Tabela 3).

Discussão
Os limites dos resultados deste estudo estão relacionados à utilização de dados informados em situação
talvez não ideal, ou seja, durante o trabalho, o que
pode resultar em falta de franqueza do trabalhador,
tendo em vista a tangência com a ilegalidade que o
assunto suscita e podendo resultar dados subdimensionados. Por outro lado, essa utilização apresenta

vantagens, uma vez que o uso de instrumentos padronizados auxilia o profissional na determinação
dos limites, a partir dos quais o consumo de drogas
de abuso pode ser considerado danoso.
Poucos trabalhos brasileiros enfocaram o rastreamento do risco relacionado ao consumo de drogas de
abuso em trabalhadores, e a maioria deles versa sobre
validação de instrumentos, uma vez que essa tecnologia tem sido difundida apenas recentemente. A maioria
dos estudos utilizou o teste CAGE (acrônimo referente
às suas quatro perguntas - Cut down, Annoyed by criticism, Guilty e Eye-opener) e o Teste de Identificação de
Problemas Relacionados ao Uso do Álcool (AUDIT,
sigla do inglês The Alcohol Use Disorders Identification
Test), que abordam especificamente o consumo e a dependência de álcool.(1) Tal fato limita a comparabilidade das prevalências de risco relacionado ao consumo de
drogas de abuso em geral e em homens, trabalhadores
da construção civil em particular. Por essa razão, utilizaram-se, neste estudo, inquéritos nacionais de base
populacional, para comparar os padrões de risco relacionado ao consumo de outras drogas de abuso.
Neste estudo foi observada uma elevada prevalência de uso na vida de tabaco, álcool, maconha e
cocaína. Ao se compararem os dados desse estudo
com os de um levantamento domiciliar sobre o uso
de drogas psicotrópicas, realizado em 2006 e que
envolveu as 108 maiores cidades do Brasil, a prevalência de uso na vida de álcool, tabaco, maconha e
cocaína, para homens da Região Sul, foi, respectivamente, de 81,7, 56,9, 15,7 e 5,4%.(14)
Outro levantamento nacional, realizado no ano de
2012, verificou prevalência de uso na vida de 7% para
a maconha e 4% para a cocaína.(15) Os achados indicam
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):471-8

475

Risco relacionado ao consumo de drogas em homens trabalhadores da construção civil

que a prevalência na vida foi maior entre os trabalhadores da construção civil, exceto para uso de drogas inalantes, para as quais os valores foram equivalentes. Tal
fato pode manter uma importante relação com a prevalência de uso habitual e se constituir em uso sustentado e duradouro. Porém, sabe-se que o curso evolutivo
seguido pelas experiências com drogas é desconhecido,
indicando que a prevenção ativa do início do consumo
pode significar o único meio eficaz de prevenção.(16)
No presente estudo, o álcool e o tabaco se confirmaram como as principais substâncias legalizadas
causadoras de abuso; a maconha e a cocaína foram
as principais substâncias ilícitas causadoras de abuso. Com relação à prevalência de risco relacionado ao
consumo de tabaco, no nível elevado, ou seja, indicador de dependência, observou-se, entre os trabalhadores, que, apesar de expressiva, ela esteve abaixo dos
valores encontrados nos levantamentos nacionais, nos
quais se observaram-se 12,2% em homens na Região
Sul do Brasil,(14) e 16,9% no Brasil.(15) No entanto, se
levados em conta os indivíduos com níveis de risco
moderado e elevado, que indicam uso prejudicial e
sustentado, os trabalhadores apresentam número expressivamente maior que os de levantamentos nacionais, chegando a valores duas a três vezes maiores.
Sobre a prevalência dos níveis de risco relacionados
ao consumo de álcool, observou-se que os trabalhadores apresentaram menor prevalência de indivíduos que
preenchem critérios de dependência (nível de risco elevado). No levantamento para a Região Sul do Brasil,
observaram-se 14,9% de indivíduos do sexo masculino
dependentes.(14) Já no último levantamento nacional de
2012, observaram-se 10,5% de indivíduos dependentes
dentre a população em geral.(15) No entanto, se computarmos os indivíduos incluídos nas faixas intermediarias
de risco (nível moderado), observa-se que os trabalhadores apresentam prevalência elevada de uso prejudicial e
sustentado de álcool, chegando a ser até três vezes maior
que o encontrado nos levantamentos populacionais.
Para a maconha, observou-se prevalência de risco elevada (indicativa de dependência) maior que
a encontrada nos homens da Região Sul no ano de
2006, que foi de 1,1%.(14) Porém, essa prevalência
foi menor que a observada no último levantamento
do ano de 2012, que foi de 4,4% dos indivíduos
do sexo masculino.(15) Já se forem somados os indi-
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víduos com faixas intermediárias (risco moderado),
observa-se que, entre os trabalhadores da construção civil, o uso frequente e sustentado de maconha
pode ser considerado maior que aquele observado
na população em geral, nos levantamentos citados.
O último levantamento nacional sobre o uso de
drogas evidenciou prevalência de dependência de cocaína em 2% da população brasileira.(15) Entre os trabalhadores, foi observada prevalência de indivíduos
com nível de risco elevado (indicador de dependência)
relacionada ao consumo dessa substância menor que
o encontrado na população em geral. No entanto, se
adicionarmos os indivíduos que perfazem os critérios
dos níveis de risco moderado (com uso frequente e
sustentado), observamos que, para essa substância, os
trabalhadores apresentam prevalência de consumo semelhante à encontrada no levantamento nacional.
Em outro estudo sobre a prevalência de consumo
de drogas em trabalhadores da construção de obras
públicas do Estado de Minas Gerais,(17) verificou-se
semelhança quanto às principais drogas consumidas,
além de elevado uso na vida, porém os autores não
estratificaram o risco relacionado ao consumo de
drogas de abuso, realizando apenas a categorização da
frequência de uso. No entanto, um dado interessante
foi o número de indivíduos que se enquadraram para
necessidade de encaminhamento para tratamento intensivo, sendo 7,5%, 21,5%, 3% e 2,5%, respectivamente, para o consumo de tabaco, álcool, maconha
e cocaína. Comparando os dados, observa-se que os
trabalhadores da amostra em tela apresentaram menor prevalência de uso sustentado de drogas de abuso.
A associação entre absenteísmo e uso de drogas
de abuso, tal como observado neste estudo, já foi
objeto de estudos. O consumidor frequente de bebidas alcoólicas falta mais ao trabalho, uma vez que tal
consumo pode resultar em “ressacas”, levando a faltas
integrais ou de parte de dias de trabalho. Os níveis de
risco moderado e elevado foram associados a um aumento do número de dias perdidos para atendimento
médico ou por licenças por doença.(18) O absenteísmo causa efeitos diretos que não são sentidos somente pelos empregadores, mas também pelos funcionários que necessitam assumir trabalhos adicionais para
compensar colegas ausentes, causando prejuízos e
sobrecarga para os demais trabalhadores.(19)
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Os participantes do estudo apresentaram características sociodemográficas que retratam a realidade brasileira, no tocante aos profissionais da construção civil,(5,17) como, por exemplo, o baixo nível
educacional e socioeconômico que, neste estudo,
foram associadas aos níveis de risco moderado e elevado de consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas.
Essas características podem implicar em fatores que
predispõem o indivíduo a um maior risco de envolvimento e de uso de drogas de abuso.(2,9)
Observou-se também associação entre consumo
de tabaco e drogas ilícitas com a categoria meio oficial, composta por trabalhadores mais jovens e ainda
em aprendizado no ofício. Em relação ao consumo de
álcool e drogas ilícitas, outros estudos têm demonstrado que as pessoas mais jovens tendem a consumir
álcool em níveis mais elevados ou de maior risco, e
que esse grupo é considerado aquele sob os maiores
riscos de agravos relacionados ao álcool, tabaco e drogas ilícitas, de forma que as prevalências dos padrões
de consumo, nesse segmento demográfico, precisam
ser especialmente monitoradas.(19,20)
Um fator importante acerca do consumo de drogas de abuso entre os trabalhadores é o fato de que o
trabalho realizado nos canteiros de obras da construção civil ser desempenhado majoritariamente por homens, em vista do serviço exigir condições consideradas masculinas, como atividades braçais. Sobre essa
questão, levanta-se a hipótese de que os homens são
mais solicitados para esse tipo de trabalho por serem
mais aventureiros e desafiadores. Os resultados reforçam outros estudos que demonstraram maior prevalência de consumo e dependência no sexo masculino.
Historicamente, o consumo de drogas de abuso é
um perfil associado a população masculina, servindo
como uma maneira de estabelecer e manter vínculos
com outros de seu status social.(17,20)
Estudo realizado em Maringá, que analisou o perfil de morbidade hospitalar, encontrou que 56,1%
das internações por todas as causas ocorreram no sexo
masculino, principalmente entre homens jovens e
adultos de 20 a 59 anos de idade. Nesse estudo, foi
evidenciado que os transtornos mentais, com 21,5%,
e as lesões e envenenamentos, com 25,1%, foram os
dois principais diagnósticos de internação nos homens
residentes em Maringá no triênio de 2009 a 2011.(21)

Esses achados reiteram a conclusão do presente estudo de que a população masculina é mais vulnerável a
alguns tipos de transtornos mentais, que incluem os
diagnósticos por uso de drogas de abuso e às lesões, resultados de causas externas que, por sua vez, têm ocorrência relacionada a uso de drogas de abuso.
O fato de número expressivo dos trabalhadores
entrevistados apresentar elevado uso na vida, consumo sustentado e níveis de risco moderado e elevado
de consumo de drogas de abuso enfatiza a influência da vulnerabilidade dessa categoria profissional ao
consumo de drogas. Tal consumo é considerado pela
OMS a principal causa evitável de morbidade, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos.(22) Nesse
sentido, a utilização de um instrumento de triagem
do risco relacionado ao consumo de drogas de fácil
aplicação e interpretação, e que possibilite uma intervenção breve, com a devolutiva dos resultados, como
é o caso do ASSIST-OMS, configura-se como uma
opção importante na prevenção e detecção precoce
do consumo de drogas nesses trabalhadores.(23)
Tendo em vista os resultados do presente estudo,
percebe-se a importância desse tipo de rastreamento
com instrumentos padronizados pela equipe de saúde
e de enfermagem, saúde do trabalhador e atenção básica, uma vez que tal tecnologia pode se tornar muito
útil na detecção, intervenção precoce e, consequentemente, na prevenção do agravamento dos problemas
decorrentes desse tipo de consumo pelos trabalhadores, pois uma das maiores dificuldades dos profissionais de saúde, em relação ao consumo de drogas de
abuso na comunidade, consiste na determinação dos
limites a partir dos quais o consumo de drogas de abuso pode ser considerado abusivo.(1,11)
Os resultados deste estudo servem, ainda, para as
empresas do setor da construção civil que desejam pôr
em prática programas preventivos que permitam a avaliação do impacto das medidas adotadas para o controle de drogas de abuso. Para a enfermagem, este estudo
aponta a necessidade da equipe visualizar o ambiente
de trabalho como um todo, não somente estabelecendo
seu foco nos riscos ocupacionais clássicos ou no tratamento de saúde dos usuários de drogas, mas voltando
seu olhar principalmente sobre a população masculina
no ambiente de trabalho e suas ações, o que possibilitará a diminuição do uso de drogas e o aumento da
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segurança e da saúde, não somente no trabalho da construção civil, mas nas mais distintas realidades ocupacionais. Faz-se necessário que o profissional de enfermagem esteja atento ao perfil de morbidade da população
masculina, aprimorando o cuidado na sensibilização do
homem adulto, no que diz respeito aos benefícios de
comportamentos preventivos para sua saúde.(21,24)

Conclusão
Tabaco e álcool foram as principais drogas utilizadas pelos trabalhadores. Níveis de risco relacionados ao consumo de tabaco, álcool, maconha e cocaína foram elevados quando comparados aos da população em geral.
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Resumo
Objetivo: Verificar o efeito imediato do Reiki na pressão arterial alterada.
Métodos: Pesquisa experimental, duplo cego no qual foram incluídos 66 hipertensos, randomizados para
três grupos de estudo: controle, placebo e experimental. A intervenção teve duração de 20 minutos, o grupo
controle permaneceu em repouso, o grupo placebo recebeu uma imitação da técnica estudada e o grupo
experimental recebeu a técnica de Reiki. A pressão arterial foi aferida antes e depois da intervenção pela
mesma pessoa e como mesmo aparelho.
Resultados: Houve diminuição da pressão arterial nos três grupos e a redução maior foi no grupo experimental,
seguido pelo grupos placebo e controle. O modelo ANOVA, para medidas repetidas mostrou que houve
diferença estatísticamente significativa entre os grupos (p<0,0001).
Conclusão: O Reiki teve efeito positivo na diminuição da pressão arterial, sugerindo ser uma técnica
complementar para o controle da hipertensão.

Abstract
Objective: Determining the immediate effect of Reiki on abnormal blood pressure.
Methods: An experimental, double-blind study, in which were included 66 hypertensive patients, randomized
to the three following study groups: control, placebo and experimental. The intervention lasted 20 minutes, the
control group remained at rest, the placebo group received an imitation of the studied technique (mock Reiki)
and the experimental group received the Reiki technique. Blood pressure was measured before and after the
intervention by the same person with the same instrument.
Results: There was a decrease in blood pressure in the three groups and the reduction was greater in the
experimental group, followed by the placebo and the control group. The ANOVA model for repeated measures
showed a statistically significant difference among the groups (p <0.0001).
Conclusion: Reiki had a positive effect on reducing abnormal blood pressure, suggesting to be a complementary
technique for the control of hypertension.
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Introdução
Devido ao rápido envelhecimento da população
mundial, o perfil de mortalidade passou a ser caracterizado por enfermidades complexas e onerosas,
próprias das faixas etárias mais avançadas, representadas principalmente pelas doenças crônico degenerativas.(1) Entre elas, as doenças do aparelho circulatório constituem importante problema de saúde
pública em todo o mundo e, nas últimas décadas,
segundo registros oficiais, a primeira causa de morte
em diversos países.(1)
O aumento das doenças crônico-degenerativas leva a um novo desafio mundial de saúde,
que é o de encontrar novos e mais eficazes modos
de prevenir o aparecimento dessas doenças e suas
incapacidades.
As terapias complementares, com sua dimensão holística, podem ser ferramentas úteis para o
enfrentamento deste desafio, na medida em que
auxiliam na manutenção da homeostase ao longo
da vida.
A pressão arterial alterada é o sinal mais frequente da hipertensão, que é reconhecida como
principal fator de risco de morbidade e mortalidade
cardiovascular. Neste grupo de enfermidades encontramos a principal causa de mortalidade tanto
no Brasil como no mundo.
A hipertensão afeta mais de um bilhão de pessoas no mundo e as previsões indicam que em 2025
o número de pessoas com este problema pode aumentar em 29%.(2) No Brasil, ela é uma doença altamente prevalente, com índices que oscilam entre
22% a 44%.(2)
Vários são os fatores de risco que contribuem
para a hipertensão arterial, sendo os principais a
obesidade, a ingestão de bebida alcoólica, o sedentarismo e o tabagismo.(3) Hábitos, estilo de vida e
adesão ao tratamento têm forte influência no controle da doença.(3-5)
A harmonia, quantidade e equilíbrio da Energia
Vital no organismo é essencial para a saúde e para
o funcionamento adequado do ser. Ao nascer dispomos de um certo nível desta energia, porém, ao
dispender quantidades variadas desta no dia-a-dia e,
não recuperá-la de forma satisfatória, provavelmen-
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te enfrentaremos desequilíbrios físicos, emocionais
e mentais, e/ou doenças.
O Reiki significa energia vital universal é uma
tecnica japonesa que visa ajudar no restabelecimento do sistema energético corporal, graças ao estímulo dos processos de cura natural do organismo.
Esses processos podem ser utilizados para induzir
o relaxamento e tratar de problemas de saúde. Os
praticantes de Reiki utilizam a abordagem através
de ligeiro contato manual para facilitar a abertura
dos seus próprios canais energéticos e, também, dos
pacientes.(6)
O Reiki estimula o organismo a se equilibrar,
principalmente por meio da estimulação do sistema imunológico, predispondo a um auto-restabelecimento, conforme o estado pessoal. Além
do aspecto físico, a energia vital age nos aspectos
psicológico e emocional melhorando a força de
vontade para a mudança de hábitos, muitas vezes
deletérios à saúde, como fumar, alimentar-se inadequadamente e manter pensamentos e comportamentos depressivos.
A assistência de Enfermagem visa o cuidado integral ao cliente, e o enfermeiro ao utilizar o Reiki
amplia as possibilidades do cuidar, de uma forma
simples, segura e não invasiva.
O Conselho de Enfermagem foi o primeiro
conselho dentre as profissões de saúde a aprovar e
reconhecer o uso das terapias complementares ao
estabelecer e reconhecer as Terapias Alternativas
como especialidade e/ou qualificação do profissional de Enfermagem.(7)
Dentre os diagnósticos de Enfermagem propostos
pela NANDA, que justificam a aplicação do Reiki, temos os diagnósticos de “Campo de energia perturbado”; “Insônia”; “Privação de sono”; “Fadiga”; “Ansiedade”; “Sobrecarga de estresse” e “Dor aguda e crônica”.
Em vários estudos, realizados por enfermeiras,
encontramos como resultado da aplicação do Reiki
a diminuição de enxaqueca, dor, fadiga, ansiedade,
náuseas e vômitos, o aumento no relaxamento e a
aceleração da cicatrização como possíveis benefícios, além do aumento na disposição para modificar
hábitos e estilos de vida poucos saudáveis.(7,8) Sabese que hábitos saudáveis ajudam no controle e manutenção da pressão arterial em níveis adequados.
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Existem poucos estudos utilizando técnicas complementares para diminuição dos fatores de risco cardiovasculares. Um estudo de caso descreve a redução da
pressão arterial com técnicas da Medicina Tradicional
Chinesa, especificamente Acupuntura, Tai Chi e Chi
Kung.(9) As poucas pesquisas controladas e randomizadas com técnicas energéticas como Meditação, Toque
Terapêutico, Cura Prânica e Reiki sugerem que elas reduzem a ansiedade e o stress, fatores que contribuem
para o desequilibio da pressão arterial.(10)
Pesquisa realizada em laboratório, com ratos estressados, demonstrou uma redução maior, estatisticamente significativa, das taxas da frequência cardíaca com a
aplicação de Reiki em comparação com uma intervenção de imitação da técnica (placebo). Nenhuma das intervenções afetou a pressão arterial. Os autores do estudo concluem que o Reiki favorece a homeostase e reduz
a atividade do sistema nervoso simpático.(11)
Outro estudo demonstra que o Reiki foi efetivo
na diminuição da frequência cardíaca em pacientes
pós-infarto do miocardio, sugerindo a ação vagal da
técnica.(12)
Um estudo randomizado duplo cego com pacientes com Síndrome de Burnout conclui que com a aplicação de Reiki, as taxas de IgA e da pressão diastólica
diminuem e que existe correlação estatisticamente significativa entre o tempo de intervenção e a diminuição
da pressão arterial.(6)
Uma revisão sistemática sobre o efeito terapêutico do Reiki conclui que ainda não há como
avaliar a efetividade da terapia e que mais pesquisas, com desenhos metodológicos adequados, são
necessarias.(13)
Com o aumento mundial do uso das práticas integrativas faz-se necessário pesquisas nesta área para
que as mesmas possam ser realizadas com segurança
e eficácia. Portanto, o objetivo da presente pesquisa
foi observar o efeito imediato do Reiki sobre a pressão arterial alterada.

Métodos
Ensaio clínico randomizado, transversal, descritivo e duplo cego, onde os participantes da
pesquisa e a pessoa que verifica a pressão arte-

rial não terão conhecimento de quem pertence a
cada grupo.
A pesquisa foi realizada em uma instituição de
saúde, na cidade de São Paulo, região sudeste do
Brasil. Foram incluídos na pesquisa 170 portadores
de hipertensão arterial, utilizando uma confiança de
80% e um erro de 5%, chegou-se a um tamanho
amostral de 66 pacientes, que foram divididos em
três grupos: controle, placebo e experimental.
O critério de inclusão foi pressão arterial igual
ou acima de 140x90 mmHg no dia da pesquisa.
Como critérios de exclusão: menores de 18 e presença de sintomas compatíveis com emergência hipertensiva, independente do nível pressórico.
Após a consulta médica, os pacientes indicados pelo clínico e que estavam com pressão arterial
maior ou igual a 140x90 mmHg foram convidados
a participar do estudo. Os voluntários foram randomizados e formaram três grupos: o experimental, o
placebo e o controle.
A randomização foi realizada por meio de envelopes selados e embaralhados, contendo um dos
três grupos que foram distribuídos e abertos no momento da admissão de cada paciente no estudo.
O grupo experimental recebeu Reiki. O grupo
placebo recebeu uma imitação de Reiki, realizado por
pessoa sem formação em Reiki, treinada previamente e
seguindo o protocolo estabelecido em pontos do corpo
que não eram centros de energia ou meridianos, em
ordem aleatória e intercalado com períodos sem movimentos. O grupo controle permaneceu, apenas, em
repouso. E a intervenção em todos os grupos teve duração de 20 minutos, sendo que a pressão arterial foi
aferida imediatamente antes e depois da intervenção,
ambas pela mesma pessoa e com o mesmo aparelho.
Embora a pressão arterial já tivesse sido verificada pelo médico clínico, ela foi novamente aferida,
no intuito de que ambas as aferições (antes de depois da intervenção) fossem realizadas nas mesmas
condições: mesmos aparelho, profissional e local,
mantendo repouso prévio de 15 minutos. Todos os
resultados foram anotados na ficha clínica.
Ao final da experiência, os indivíduos dos grupos placebo ou controle foram convidados a experimentar a técnica verdadeira, conforme a disponibilidade de datas e horários.
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):479-84
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Os dados foram trabalhados por número e porcentagem e para o tratamento estatístico foram utilizados os testes Qui-Quadrado e ANOVA para verificar a homogeneidade entre os grupos e o modelo
ANOVA para analisar o efeito da intervenção nos três
grupos (p-value tratamento) e se houve diferença nos
resultados entre os grupos (p-value interação).
O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
Sessenta e seis voluntários que atenderam aos critérios de inclusão foram inseridos no estudo: 22
no grupo controle, 22 no grupo placebo e 22 no
grupo experimental.
O teste Qui-quadrado e ANOVA mostraram
que os grupos eram homogêneos quanto as variáveis
gênero e idade.
As pressões arteriais máxima e média iniciais foram
mais altas no grupo Reiki (média de 161,0 e 128,4,

respectivamente) e a pressão mínima inicial foi mais
alta no grupo controle (média de 97,3). A escolha do
teste estatístico levou em consideração estas diferenças.
A média de tempo que os voluntários convivem com a hipertensão foi de 12 anos, e embora
estivessem com a pressão arterial igual ou acima
de 140x90 mmHg, praticamente todos afirmaram seguir a dieta recomendada e usar a medicação prescrita.
A maior parte da amostra foi constituida por voluntários do gênero feminino (66,6%) com média
de idade de 60 anos.
O resultado mostrou que houve redução na
pressão arterial nos três grupos (valor-p tratamento < 0,001), mas que ela foi mais acentuada no
grupo experimental. Também foi demonstrado
a diferença estatisticamente significativa entre os
grupos, evidenciando o resultado do grupo experimental (p-value da interação<0,001), como
mostra a tabela 1.
A diminuição da pressão arterial foi maior no
grupo experimental, seguido pelo grupo placebo e
controle, conforme pode ser observado na tabela 2.

Tabela 1. Comparação da pressão arteial máxima, mínima e média nos três grupos pelo Modelo ANOVA
Pré-tratamento

Pós-tratamento

Média (DP)

Média (DP)

Tratamento

Interação

Reiki

161,00(19,03)

147,36(19,4)

< 0,001

0,004

Placebo

151,23(9,27)

146,82(11,71)

Controle

154,05(13,19)

150,50(15,79)

Reiki

95,91(6,55)

88,18(10,53)

< 0,001

0,006

Placebo

91,82(5,68)

90,00(6,36)
< 0,001

0,001

Variável

Grupo

PA máxima

PA mínima

PA média

Controle

97,27(8,41)

95,23(10,17)

Reiki

128,45(10,75)

117,77(12,72)

Placebo

121,52(5,44)

118,41(7,96)

Controle

125,66(9,61)

122,86(11,78)

p-value*

*ANOVA para medidas repetidas

Tabela 2. Pressão arterial máxima, mínima e média, antes e depois da intervenção, nos três grupos
Reiki
Placebo
Controle
Reiki
Placebo
Controle
Reiki
Placebo
Controle
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PA máxima antes

PA máxima depois

Diferença

161,0
151,2
154,0

147,4
146,8
150,5

13,6
4,4
3,5

PA mínima antes

PA mínima depois

Diferença

95,9
91,8
97,3

88,2
90,0
95,2

7,7
1,8
2,1

PA média antes

PA média depois

Diferença

128,4
121,5
125,6

117,8
118,4
122,8

10,6
3,1
2,8
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Discussão
Como limitações dos resultados do estudo consideramos o tamanho da amostra pode não ter discriminado o efeito de todas as variáveis envolvidas.
No entanto, o resultado contribui para a análise do
efeito das terapias complementares nos episódios de
hipertensão arterial.
A média da idade dos voluntários está dentro da
faixa etária que é descrita na literatura de pacientes
com hipertensão.(2) Normalmente as mulheres são as
que mais procuram por atendimento médico, porém
como ambos os gêneros são atingidos pela hipertensão, não é de se estranhar que nesta pesquisa tivemos
uma grande presença de homens, com a participação
de, aproximadamente, 36,4% da amostra.(2)
Esperava-se diminuição da pressão arterial nos
três grupos com graduações diferentes entre maior e
menor redução para o grupo experimental, placebo
e controle, respectivamente. O grupo controle descansou por 20 minutos e é sabido que o descanso
pode contribuir na redução da pressão arterial. O
grupo placebo recebeu uma imitação de Reiki e embora a pessoa responsável pela intervenção não fosse iniciada na técnica Reiki, ela - assim como todos
os seres vivos - emite energia. E, por fim, o grupo
experimental, recebeu a técnica Reiki e foi o que
resultou em maior diminuição nos níveis da pressão
arterial como esperava a hipótese, corroborando
com estudo anteriormente apresentado.(6)
A redução da pressão arterial pode ser resultado
do equilíbio da energia do organismo e pela ação vagal da técnica que facilitam a homeostasia; hipótese
compartilhada por outros autores.(6,12)
O tempo de intervenção de 20 minutos foi estabelecido, pois sabe-se que a falta de tempo é um
dos fatores que faz com que as pessoas não participem de pesquisas. E, embora, em um dos artigos consultados(13) o tempo da intervenção tenha
tido correlação estatisticamente significativa com a
diminuição da pressão arterial, pudemos observar
redução mesmo com os 20 minutos estabelecidos
na presente pesquisa.
A realização de um grupo placebo para aumentar as evidências científicas dos resultados
do estudo não foi uma missão fácil. Todos temos

energia e ela está em constante interação com o
meio ambiente e pessoas ao redor. Assim, é preciso muita consciência e autoconhecimento para
não permitir que a energia sofra influência do
ambiente e seja direcionada em situações onde o
próximo esteja necessitando de energia, fato frequente em instituições de saúde.
Os pacientes que não receberam a técnica
Reiki foram convidados a retornar e experimentar a técnica. Nesta ocasião também foram realizadas tomadas de pressão arterial, inicial e final,
e chamou a atenção o fato da pressão inicial, na
maioria das pessoas, estar mais baixa que na ocasião do estudo, quando os voluntários passaram
em consulta médica. Isso reforça o conceito da
síndrome do jaleco branco.(14)
Estudos randomizados e duplo cego com práticas integrativas energéticas e que cuidam concomitantemente de dimensões emocionais adentram em
um paradigma ainda recente na linha de pesquisas
baseadas em evidencias.
Mais pesquisas são necessárias, tanto para reforçar os resultados desta investigação, quanto
para ampliar o conhecimento e esclarecer outros
pontos como qual o tempo mínimo necessário
para se beneficiar da técnica e por quanto tempo o
resultado permanece.

Conclusão
O Reiki teve efeito positivo na diminuição da
pressão arterial alterada, sugerindo ser uma técnica
complementar para o controle da hipertensão.
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Traumatismos craniocerebrais em motociclistas:
relação do uso do capacete e gravidade
Craniocerebral trauma in motorcyclists: relation
of helmet use and trauma severity
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Resumo
Objetivo: Relacionar o uso do capacete à gravidade dos traumatismos crâniocerebrais em motociclistas
acidentados atendidos em hospital de trauma.
Métodos: Estudo transversal, retrospectivo. A população foi constituída de 188 registros de atendimento a
motociclistas acidentados no período de quatro meses. Para caracterizar a gravidade do trauma foi utilizada
a Escala de Coma de Glasgow.
Resultados: Perfil: 84,6% sexo masculino, sendo 55,3% entre 18 e 29 anos. Quanto ao uso de capacete
no momento do acidente: 51,6% usavam; 6,4% não usavam; 17,6% usaram inadequadamente; 24,5%
não ocorreram registros. Dos 51,6% de motociclistas que utilizavam o equipamento de proteção, 86,6%
apresentaram Traumatismos Craniocerebrais leve; 12,4% moderado; e 1% grave. Os traumatismos graves
ocorreram mais nos motociclistas em que não havia registro sobre o uso do capacete.
Conclusão: Os motociclistas que utilizaram o capacete apresentaram trauma crâniocerebral leve em 44,7%,
moderado em 6,4% e grave em 0,5%. As vítimas sem registro da situação do uso do capacete tiveram
traumatismos graves (p≤0,000).
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Objective: Relating the helmet use with the severity of craniocerebral trauma in injured motorcyclists treated
at a trauma hospital.
Methods: A cross-sectional, retrospective study. The study population consisted of 188 records of service to
injured motorcyclists in a four-month period. The Glasgow Coma Scale was used to characterize the severity
of trauma.
Results: The profile is 84.6% of males and 55.3% aged between 18 and 29 years. Regarding the use of
helmet at the time of the accident, 51.6% used, 6.4% did not use, 17.6% used it inappropriately, and there
were no records in 24.5%. Among the 51.6% of motorcyclists who used the protective gear, 86.6% had
mild craniocerebral trauma, 12.4% had moderate, and 1% severe. The most serious injuries occurred in
motorcyclists in which there were no records on helmet use.
Conclusion: The motorcyclists who used the helmet, had mild craniocerebral trauma in 44.7% of cases,
moderate trauma in 6.4%, and severe trauma in 0.5%. Victims without records of the situation of helmet use
had severe trauma (p≤0.000).
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Introdução
Nos últimos anos, a estabilidade econômica brasileira proporcionou o crescimento de diversos setores produtores de bens de consumo, registrando aumento de 250% no mercado de automóveis, motocicletas e caminhões.(1) Neste contexto de expansão,
constata-se aumento na produção de automóveis e
de motocicletas não somente no Brasil, mas em nível mundial.(2-5)
A utilização da motocicleta como meio de
locomoção e trabalho representa um fenômeno
ocasionado pela facilidade de sua aquisição e
manutenção, aliada à agilidade que este meio de
transporte possibilita, explicando o crescimento da venda desta no mercado.(6) O aumento da
quantidade de veículos, principalmente motocicletas, trafegando nas cidades e rodovias do país
trouxe como consequência negativa o aumento
das ocorrências e um grande número de vítimas
de acidentes.(2,7)
O Brasil tem um dos trânsitos mais perigosos do
mundo, apresentando um acidente para cada lote
de 410 veículos em circulação, enquanto na Suécia
é de 1/21.400 veículos. Estes números refletem um
problema de graves consequências para a sociedade,
considerando-se a morbidade, como a invalidez total ou parcial, além do alto custo financeiro decorrente.(8) Os acidentes de trânsito custam aos cofres
públicos aproximadamente R$ 28 milhões por ano,
sem contabilizar os custos indiretos.(1,3)
Os acidentes que vitimam motociclistas configuram um problema de saúde pública de grande
magnitude e transcendência, com forte impacto na
morbidade e mortalidade da população. No conjunto de lesões decorrentes de causas externas, o
Traumatismo Craniocerebral destaca-se em termos
de magnitude, sobretudo como causa de morte e
incapacidade, especialmente de jovens em idade
produtiva.(2,9)
A avaliação inicial do paciente vítima de Traumatismo Craniocerebral inclui a Escala de Coma de
Glasgow, dados relativos ao acidente e tomografia
computadorizada. Esta Escala determina a gravidade dos Traumatismos Craniocerebrais, quantificando os achados neurológicos resultantes do somatório
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dos escores da avaliação de abertura ocular, resposta
verbal e resposta motora, avaliando a profundidade
e duração clínica de inconsciência e coma.(10)
A utilização de equipamentos de segurança,
sobretudo do capacete, representa um importante
atenuante das implicações decorrentes do acidente
de motocicleta, sendo observado quando a vítima
recebe o atendimento de emergência; portanto, torna-se imprescindível a utilização correta deste item
de proteção. O capacete tem como objetivo atenuar
o choque decorrente do impacto.(11)
Na colisão de uma motocicleta, o motociclista é atirado para fora do veículo. O movimento de sua cabeça para frente é interrompido ao
atingir um obstáculo, mas o cérebro continua
até bater na parte interna do crânio e retornar,
atingindo o lado oposto, podendo resultar em
uma lesão menor ou fatal.(11) Os motociclistas
que não usam capacete correm um risco muito
maior de sofrer lesões traumáticas na cabeça e
no cérebro ou uma combinação delas. Os capacetes criam uma camada protetora adicional para
a cabeça, resguardando o usuário de algumas das
mais graves formas de lesão cerebral traumática.
(11)
Portanto, as vítimas de acidentes de motocicletas sofrem menos lesões com o uso do capacete de proteção, reduzindo em dois terços o risco
de ferimentos na cabeça e pela metade na coluna
cervical.(3)
A principal causa de morte entre usuários de
motocicletas e bicicletas são lesões na cabeça e no
pescoço. Nos países europeus, lesões na cabeça contribuem aproximadamente em 75% das mortes entre usuários de veículos motorizados de duas rodas;
em alguns países de baixa e média renda, estima-se
que as lesões na cabeça sejam responsáveis por 88%
das mortes. Fraturas de nariz, mandíbula, afundamento da face e do crânio, além de lesões no globo
ocular e arcada dentária estão entre as ocorrências
mais comuns.(11)
Frente a este contexto surgiu o interesse em investigar a questão: a gravidade dos Traumatismos
Craniocerebrais tem relação com o uso do capacete
em acidentados de motociclistas? Para responder ao
questionamento de pesquisa definiu-se como objetivo relacionar o uso do capacete à gravidade dos
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Traumatismos Craniocerebrais, através da utilização
da Escala de Coma de Glasgow em motociclistas acidentados atendidos em hospital de trauma.

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

Métodos

Resultados

Trata-se de um estudo transversal retrospectivo
quantitativo realizado no setor de emergência de
um hospital de trauma localizado em Porto Alegre/
RS, Brasil. Esta instituição integra o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência em trauma na
zona norte da cidade.
A população constituiu-se de registros dos
pacientes vítimas de acidentes motociclísticos
atendidos na emergência do hospital com diagnóstico de Traumatismos Craniocerebrais, entre
01/10/2012 e 31/01/2013. A amostra considerou todos os pacientes que internaram na emergência do hospital de estudo durante o período
definido para a pesquisa. Os critérios de inclusão foram: registros dos pacientes acidentados
de motocicleta com diagnóstico médico de Traumatismo Craniocerebral, independentemente se
havia registro do uso do capacete. Neste serviço
a média de atendimento de vítimas de acidentes motociclísticos é de 200/mês, dos quais 25%
apresentam Traumatismo Craniocerebral. Não
houve necessidade de realizar cálculo amostral,
visto que foram selecionados todos os registros
(100%) de pacientes que ingressaram no hospital
devido à acidente de motocicleta com Traumatismo Craniocerebral , durante o período estudado,
resultando em 188 registros. Elaborou-se como
instrumento de coleta dos dados uma planilha
em Excel com as seguintes variáveis: idade, sexo,
uso de capacete, gravidade do Traumatismo Craniocerebral e posição ocupada no veículo.
Utilizou-se para análise dos dados coletados o
software para a análise estatística SPSS versão 13.0.
Os dados foram analisados através de tabelas e porcentagens simples. Para a verificação de associação
significativa entre as variáveis utilizou-se o Teste
Exato de Fisher. Nas análises dos resultados o nível de significância máximo assumido foi de 5%
(p≤0,05).

Quanto ao perfil da amostra, 84,6% dos 188 pacientes foram identificados do sexo masculino, sendo que 55,3% encontravam-se na faixa etária entre
18 e 28 anos.
Em relação ao uso do capacete, em 51,6% havia o
registro do uso; em 17,6% o registro de uso foi considerado inadequado, pois ocorreu queda do equipamento
no momento do acidente; e em 6,4% não foi utilizado.
Chama atenção que em 24,5% dos casos não havia registro do uso ou não do referido equipamento.
A distribuição das vítimas de acidentes motociclísticos com Traumatismos Craniocerebrais em
relação ao uso de capacete e as variáveis: idade, sexo,
posição do motociclista, local do trauma e gravidade da lesão são apresentados na tabela 1.
Observa-se que a faixa etária entre 18 e 28 anos
correspondeu à maioria das vítimas que perdeu o
equipamento por ocasião do acidente.
As 188 vítimas sofreram 277 traumas na região
da cabeça, correspondendo a mais de um trauma
por paciente. Todas tiveram trauma de crânio, além
de trauma na mandíbula, face e no pescoço. Também ocorreram traumas oculares e dentários, em
menor frequência. As lesões na face podem estar associadas ao não uso do equipamento de proteção ou
ao uso inadequado. Verificou-se ainda a ocorrência
de traumas de nariz e mandíbula nas vítimas que
faziam uso do capacete. O trauma na mandíbula foi
observado com maior frequência nas vítimas que
usaram inadequadamente o capacete. Os traumas
na face e pescoço foram mais frequentes nas vítimas
sem registro de uso do equipamento de proteção.
Através dos resultados do teste Exato de Fisher,
verifica-se que existe associação significativa do uso
do capacete com a variável Glasgow. Para esta variável, observa-se que os pacientes que usavam capacete foram associados à classificação leve (13 a
15 pontos); naqueles em que o uso do capacete foi
identificado como inadequado à classificação modeActa Paul Enferm. 2014; 27(5):485-91
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Tabela 1. Distribuição das vítimas de acidentes motobilísticos com Traumatismo Craniocerebrais em relação ao uso de capacete
Uso do capacete
Variáveis
Idade

Sexo
Posição
Trauma

GLASGOW

Categoria

Uso do capacete

Sim

Não

Inadequado

Não informado

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

7 – 17

9(4,8)

2(1,0)

1(0,5)

3(1,6)

18 – 28

50(26,6)

6(3,2)

22(11,7)

26(13,9)

29 – 39

28(14,9)

3(1,6)

3(1,6)

9(4,8)

40 – 50

7(3,7)

1(0,5)

6(3,2)

7(3,8)

51 – 60

3(1,6)

--

1(0,5)

1(0,5)

Masculino

82(43,6)

9(4,8)

30(16,0)

38(20,2)

Feminino

15(8)

3(1,6)

3(1,6)

8(4,2)

Condutor

82(43,6)

11(5,9)

30(16)

33(17,5)

Carona

15(8)

1(0,5)

3(1,6)

13(6,9)

Crânio

97(35,0)

12(4,3)

33(11,9)

46(16,6)

Ocular

3(1,1)

2(0,7)

2(0,7)

3(1,1)

Nasal

9(3,2)

1(0,4)

3(1,1)

3(1,1)

Mandíbula

10(3,6)

3(1,1)

6(2,2)

4(1,4)

Face

4(1,4)

2(0,7)

3(1,1)

8(2,8)

Dentário

3(1,1)

3(1,1)

1(0,4)

2(0,8)

Pescoço

5(1,8)

--

3(1,1)

6(2,2)

Leve

84(44,7)

6(3,3)

14(7,4)

37(19,7)

Moderado

12(6,4)

5(2,7)

18(9,5)

5(2,7)

Grave

1(0,5)

1(0,5)

1(0,5)

4(2,1)

p-value
0,332NS

0,554NS
0,118NS

NSA

0,000*

NS – não significativo; NSA – Não se aplica, pois esta variável é de múltiplas respostas

Tabela 2. Distribuição das vítimas de acidente motociclístico em relação à gravidade do Traumatismo Craniocerebral pela Escala de
Coma de Glasgow
Glasgow
Variáveis
Idade

Sexo
Posição
Trauma

Categoria

Leve

Moderada

Grave

n(%)

n(%)

n(%)

7 – 17

13(6,9)

2(1,1)

--

18 – 28

76(40,1)

23(12,2)

5(2,7)

29 – 39

35(18,6)

7(3,7)

5(2,7)

40 – 50

15(8,0)

5(2,7)

1(0,5)

51 – 60

2(1,1)

3(1,6)

1(0,5)

Masculino

119(63,3)

33(17,5)

--

Feminino

22(11,7)

7(3,7)

7(3,7)

Condutor

114(60,6)

35(18,6)

--

0,399NS

Carona

27(14,4)

5(2,7)
NSA

Crânio

141(50,9)

40(14,4)

7(2,5)

Ocular

7(2,5)

2(0,8)

1(0,4)
--

Nasal

15(5,4)

--

Mandíbula

13(4,7)

9(3,2)

--

Face

16(5,8)

1(0,4)

--

Dentário

3(1,1)

3(1,1)

--

Pescoço

15(5,4)

2(0,8)

--

p-value
0,550NS

0,723NS

NS – não significativo; NSA – Não se aplica, pois esta variável é de múltiplas respostas

rado (9 a 12 pontos); e os graves (3 a 8 pontos) foram aqueles nos quais não havia registro (p≤0,000).
Na tabela 2 apresentam-se as vítimas de acidentes motociclísticos com Traumatismo Craniocerebral em relação à gravidade do Trauma avaliado pela
Escala de Coma de Glasgow com as variáveis: mês,
idade, sexo, posição e local do trauma.
Quanto à gravidade dos Traumatismos Craniocerebrais sofridos pelas vítimas, 141 (50,9%) foram
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classificados como leve; 40 (14,4%) moderada; e 7
(2,5%) grave. A faixa etária predominante das vítimas com trauma leve, moderado e grave também
foi entre 18 e 28 anos.
Em relação à posição de ocupação no veículo,
identificou-se que 83% das vítimas eram os condutores e 17% estavam na carona. Evidenciou-se 21
(11%) vítimas de fraturas de mandíbula entre os
condutores; 15 (8%) com trauma na face; 14 (7%)
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com trauma nasal, seguido do trauma em pescoço
13 (7%), denotando o uso inadequado do equipamento de proteção.

Discussão
Embora os resultados desta pesquisa esbarrem
na limitação de uma amostra pequena, não
abrangente de uma avaliação anual, consideram-se representativos do fenômeno estudado,
contribuindo para o esclarecimento do tema e
apontando evidências que ratificam resultados
de outras pesquisas. O enfermeiro participa do
atendimento à saúde desde o nível primário ao
terciário. Os resultados sustentam o planejamento e o desenvolvimento tanto de ações preventivas quanto de recuperação para a prática do
enfermeiro, podendo impactar na diminuição
da morbimortalidade. Quando o acidente ocorre, o enfermeiro presta atendimento em todas as
etapas, envolvendo-se desde o atendimento pré
-hospitalar até a reabilitação. Portanto, quanto
mais evidências melhor a ação tanto na prevenção quanto no atendimento às vítimas, uma vez
que os motociclistas têm a segunda maior taxa
de internação hospitalar por acidente de trânsito, perdendo apenas para os pedestres.(12)
Um aspecto surpreendente nesta pesquisa refere-se ao fato de cinco dos condutores serem da faixa
etária entre 16 e 17 anos, visto que no Brasil a idade
mínima legal para obtenção da carteira de motociclista é 18 anos.(13)
O perfil da amostra deste estudo foi de 84,6%
homens, a maioria na faixa etária entre 18 e 28
anos, o que vem ao encontro de outras pesquisas
que evidenciaram altos índices de acidentes com
motociclistas do sexo masculino(4,5,14,15) e do envolvimento destes em acidentes de trânsito, por
serem condutores de veículos, possuírem habilitação e terem aprendido a dirigir com menor
idade.(16) A idade entre 18 e 28 anos relaciona-se
principalmente à liberação para dirigir, passando a constituir uma população de alto risco pela
inexperiência na condução de veículos, pela impulsividade característica da idade, além de ou-

tros fatores como o consumo de álcool e outras
drogas, aliados à deficiente fiscalização do Estado.
(15)
Pesquisa realizada na cidade de Fortaleza-CE
com vítimas de acidentes com motocicletas teve
resultados semelhantes, com predomínio do sexo
masculino, na faixa etária entre 18 e 29 anos.
Jovens são vítimas mais frequentes por apresentarem determinados comportamentos socioculturais, assumindo maior risco na condução de
veículos.(15)
Ao relacionar as variáveis pesquisadas neste estudo, evidenciou-se a relação mais significativa entre
o uso de capacete com a classificação do Traumatismo Craniocerebral. A maior parte das vítimas
(51,6%) que fazia uso efetivo do equipamento foi
acometida de traumas menos graves, apresentando
Traumatismo Craniocerebral conforme Escala de
Coma de Glasgow: 44,7% leve, 6,4% moderado e
0,5% grave. Nos casos em que a vítima usou inadequadamente o capacete, os traumas foram em
média 10,7% leve, 12,2% moderado e 1% grave,
observando-se o dobro dos percentuais em relação
aos traumas moderados e graves nestas vítimas. O
Glasgow grave foi maior naquelas vítimas nas quais
não constava o registro da informação sobre uso do
capacete no momento do acidente. Acredita-se que
a omissão da informação acerca do uso do capacete
no local do acidente esteja relacionada aos futuros
entraves jurídicos decorrentes do registro do não
uso do equipamento de proteção.
Estudo realizado na Austrália(17) constatou
a redução na probabilidade de lesão intracerebral de 66% para motociclistas e ciclistas com
uso do capacete. Em outro estudo, realizado em
Taiwan,(18) os motociclistas sem capacete tiveram
mais de quatro vezes a probabilidade de sofrer
lesões na cabeça e dez vezes mais propensão a
lesões cerebrais.
Pesquisa realizada em Pernambuco no Brasil,
evidenciou, nos condutores de motocicleta atendidos após acidente no serviço de urgência, ter sido
a cabeça/pescoço a segunda região corpórea mais
atingida, enquanto o uso efetivo do capacete reduziu de forma significativa a gravidade destas lesões.
(14,19)
Constata-se em outra pesquisa, no Rio Grande do Norte, também no Brasil, que a motocicleActa Paul Enferm. 2014; 27(5):485-91
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ta foi responsável por 53,2% dos acidentes, com
38,8% dos motociclistas com lesões do tipo leve
e moderada e 83,2% apresentando trauma leve.
(20)
Tais dados corroboram os índices encontrados
nesta pesquisa e salientam a importância do uso do
equipamento de proteção para prevenção de lesões
de maior gravidade.
Pesquisadores no Estado de Michigan, Estados
Unidos, estudaram o impacto do uso de capacete
nos condutores de motocicletas com o custo hospitalar. Apesar da obrigatoriedade do uso do capacete neste estado, 19% dos condutores não estavam
usando quando colidiram. Os motociclistas sem
capacete sofreram mais lesões na cabeça e no pescoço e tiveram índices mais altos de lesões graves.(11)
Neste estudo, 51,6% faziam uso do equipamento e
83% eram os condutores da motocicleta. Na pesquisa brasileira realizada em Pernambuco, 80,1%
faziam uso do capacete;(14) em Quênia metade dos
pilotos e 20% dos passageiros utilizaram capacete;(5)
na Jamaica 49,9% usavam capacete no momento do
acidente.(4) Como o Brasil é um país com grandes
diferenças culturais, observa-se que os percentuais
encontrados nesta pesquisa realizada em uma cidade da região sul foram diferentes dos percentuais
encontrados em outra do nordeste do país; os índices encontrados neste estudo se assemelham mais
aos índices encontrados no Quênia e na Jamaica.
Nesta pesquisa, além dos pacientes apresentarem Traumatismos Craniocerebrais, também
ocorreram 89 traumas associados: ocular, nasal,
mandíbula, face, dentário e pescoço, sendo que as
vítimas que não usavam o capacete, ou o perderam, tiveram dois ou mais traumas. O uso obrigatório e correto do dispositivo de segurança (capacete) pelos motociclistas contribui para que haja
uma menor incidência tanto das lesões de tecidos
moles quanto das fraturas de face,(14,20) confirmado neste estudo.
A não utilização do capacete ou uso não adequado constituem-se ato ilegal, uma vez que a partir de
1982 a legislação brasileira tornou obrigatório o uso
do capacete. O artigo 244, do Código Brasileiro de
Trânsito, considera infração gravíssima o não uso, tendo como penalidades multa e suspensão do direito de
dirigir e, como medida administrativa, o recolhimento
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da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).(13) Equipamentos de segurança como os capacetes muitas vezes não são usados por motociclistas, tornando necessárias medidas de educação e fiscalização.(12)

Conclusão
Este estudo permitiu relacionar o uso do capacete à
gravidade dos Traumatismos Craniocerebrais dos motociclistas acidentados que receberam atendimento
em um serviço de referência em trauma. Os resultados apontaram 51,6% dos motociclistas com uso do
capacete no momento do acidente. Houve associação
significativa entre a avaliação da Escala de Coma de
Glasgow e a gravidade dos Traumatismos Craniocerebrais, evidenciando-se nos motociclistas que utilizaram corretamente o capacete Trauma leve em 44,7%,
moderado em 6,4% e grave em 0,5%. As vítimas que
não apresentavam registro da situação do uso do capacete tiveram traumatismos graves (p≤0,000).
A prevalência maior ocorreu entre o sexo masculino, na faixa etária entre 18 e 28 anos, e que ocupavam a posição de condutores da motocicleta.
É necessário ampliar as estratégias educativas,
associadas às políticas públicas efetivas e ao maior
rigor na fiscalização para o uso do capacete, no sentido de reduzir os índices elevados de acidentes envolvendo motociclistas sem uso do capacete, uma
vez que todas as pesquisas comprovam a sua eficácia, atenuando a gravidade das lesões. Também é
importante maior conscientização dos profissionais
da saúde no registro do uso do capacete no momento do atendimento pré-hospitalar.
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Resumo
Objetivo: Descrever as ações de Enfermagem implementadas no contexto domiciliar, a partir das necessidades
apresentadas pelas famílias de bebês nascidos muito baixo peso.
Métodos: Pesquisa convergente-assistencial realizada com nove famílias, por meio de visitas domiciliares,
entrevistas informais, semiestruturadas e observação participante, durante os 6 primeiros meses após a alta
hospitalar. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo, modalidade temática.
Resultados: As necessidades assistenciais das famílias durante o cuidado cotidiano no domicílio estiveram
relacionadas principalmente a dúvidas e inseguranças advindas da prematuridade e do muito baixo peso, aos
cuidados específicos e à orientação quanto ao seguimento dos bebês.
Conclusão: As ações de Enfermagem no contexto domiciliar envolveram avaliação da criança, orientações,
demonstrações, esclarecimentos, encaminhamentos e estímulo para o acompanhamento de puericultura e
com especialistas, além de uma abordagem que facilitou o empoderamento familiar e a autonomia gradativa
para o cuidar.

Abstract
Objective: To describe nursing actions implemented in a home context for the needs presented by the families
of extremely low birth weight newborns.
Methods: This convergent care research was carried out with nine families who were visited in their home. For
data collection we used semi-structured informal interviews and observation of participants during the first six
months after hospital discharge. Data were analyzed using the thematic modality.
Results: Care needs of families during daily home care were related mainly to doubts and insecurities specific
to extremely low birth weight premature babies and the care and guidance required for follow-up of newborns
in general.
Conclusion: Nursing actions in a home context involve child evaluation, guidance, demonstrations,
clarifications, referrals, and stimulation for puericulture follow-up with specialists. These actions also include
facilitating family empowerment and gradual autonomy of care.
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Introdução
O nascimento de bebês prematuros e com muito
baixo peso (≤1500g) é uma realidade cada vez mais
frequente em nosso meio. No mundo todo, cerca
de 15 milhões de crianças nascem prematuramente
todos os anos, o que significa que mais de um entre dez nascimentos são pré-termos.(1) Isso decorre,
principalmente, das melhorias na assistência obstétrica e também do aumento de gestações múltiplas,
devido ao maior acesso e à utilização da reprodução
assistida.(2)
Esses bebês passam por um comprometimento
do processo saúde-doença logo que nascem e são
expostos a uma variedade de riscos relacionados ao
peso e à idade gestacional de nascimento, necessitando de cuidados intensivos, além de acompanhamento sistemático de seu crescimento e desenvolvimento, por longos períodos, a fim de favorecer um
melhor prognóstico diante da maior vulnerabilidade às condições crônicas, desde a infância até a adolescência.(3,4)
Embora o avanço tecnológico na assistência
neonatal tenha contribuído para aumentar a sobrevida de bebês cada vez menores e imaturos, o acompanhamento dessas crianças após a alta hospitalar
é indispensável.(5) Porém, na realidade brasileira, ele
ainda é limitado e pouco se conhece sobre como
ocorre, assim como sobre as intervenções realizadas
para atender às peculiaridades deste bebê e de sua
família no domicílio.(6)
No entanto, a despeito da importância da assistência hospitalar para essas crianças, os cuidados
cotidianos e dioturnos no domicílio, e o acompanhamento multiprofissional regular, após a alta hospitalar, são imprescindíveis para o crescimento e o
desenvolvimento satisfatórios, respeitadas as limitações que possam existir.
Para tanto, é fundamental que os profissionais
de saúde identifiquem necessidades e estabeleçam
metas para o atendimento a essas crianças, oferecendo o suporte necessário às mães e às famílias que
vivenciam as situações advindas dessa condição e as
demandas de cuidado em domicílio.(7) Nesse contexto domiciliar, o enfermeiro tem papel preponderante na orientação, no apoio e na instrumentalização

da família e, em especial, da mãe, para os cuidados
cotidianos, garantindo uma assistência contínua e
voltada às reais necessidades da família, de maneira
específica e individualizada.
Considerando que os cuidados após a alta hospitalar são determinantes no processo de manutenção da saúde do bebê, a presente pesquisa objetivou
descrever as ações de Enfermagem implementadas
no contexto domiciliar, a partir das necessidades
apresentadas pelas famílias de bebês nascidos de
muito baixo peso.

Métodos
Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que
utilizou como referencial metodológico a pesquisa
convergente-assistencial.(8) Os sujeitos do estudo foram nove famílias de bebês nascidos de muito baixo
peso residentes na cidade de Maringá, no Estado do
Paraná, na Região Sul do Brasil, incluídos no Programa de Vigilância do Bebê de Risco, no período
de maio a outubro de 2010 e que atenderam ao critério de peso ao nascer ≤1.500g.
Os dados foram coletados no período de junho
de 2010 a agosto de 2011, por meio de entrevistas informais e observação participante, utilizando como estratégia visitas domiciliares durante os
primeiros 6 meses após a alta hospitalar, agendadas
conforme o plano de assistência ou ao menos uma
vez ao mês. Os primeiros contatos com as famílias
ocorreram ainda durante a internação do bebê, por
telefone, visita hospitalar ou domiciliar. As visitas
eram previamente agendadas conforme o plano de
assistência elaborado ou ao menos uma vez ao mês.
O acompanhamento e a assistência de Enfermagem foram realizados de modo presencial, por
telefone e meio eletrônico, mediante as necessidades
emergidas em cada contato, e abrangeu atividades
como orientações, esclarecimentos de dúvidas, manejo do aleitamento materno, demonstração de cuidados e procedimentos, assim como o exame físico
e a avaliação do crescimento e do desenvolvimento
da criança.
Percepções quanto às dúvidas e às necessidades
das famílias, bem como condutas de Enfermagem
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):492-8
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tomadas diante delas, foram registradas no diário de
campo e submetidas à análise de conteúdo, modalidade temática. Algumas das notas contidas nesse
diário foram utilizadas neste artigo para representar
as inferências surgidas a partir da análise dos dados.
O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
Todos os bebês (n=10) nasceram de parto cesáreo,
com peso que variou de 655g a 1.470g, e permaneceram na unidade de terapia intensiva neonatal
por um período que variou de 15 a 109 dias. Todas
as mães puderam assumir cuidados com os bebês
relacionados à alimentação e à higiene ainda durante a hospitalização.
Da análise de conteúdo dos registros da assistência de Enfermagem emergiu a categoria “Sanando
dúvidas, apoiando e subsidiando a família no cuidado cotidiano”.
As famílias dos bebês nascidos muito baixo peso
compartilhavam a ideia de que estes, devido às suas
condições de nascimento e à longa jornada de internação hospitalar, devessem ser cuidados de forma
diferente das demais crianças da família, com o objetivo de protegê-los e de responder às suas necessidades especiais de atenção e cuidado.
Nos primeiros dias após a alta, as preocupações
da família estavam voltadas à continuidade dos cuidados que o bebê recebia durante a hospitalização,
proteção contra infecções e a identificação precoce
de possíveis intercorrências:
Devido à fragilidade dos bebês e as intercorrências
que já passaram, as mães têm insegurança e temem
não perceber, caso eles não estejam bem. Procuram
manterem-se acordadas durante a noite e atentas
constantemente. (Famílias Força e Zelo, primeiros
dias após a alta).
Diante da ansiedade demonstrada pelas famílias, foram realizadas orientações para a prevenção
de agravos e promoção da saúde. Além disso, a partir das dúvidas e das experiências vividas por elas,
foram elaborados e entregues folhetos explicativos,
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facilitando a identificação dos possíveis sinais e
sintomas de agravos à saúde. Embora cada família
apresentasse uma dúvida particular, os folhetos produzidos foram distribuídos para todas as famílias
participantes do estudo, para que pudessem igualmente ser beneficiadas com as orientações.
As famílias se preocupavam em manter a criança protegida de doenças por intermédio da vacinação. Nesse sentido, em todas as visitas, as Cadernetas de Saúde da Criança eram conferidas e
os pais orientados sobre as doenças prevenidas por
cada vacina, possíveis reações vacinais e os cuidados com eventuais efeitos adversos. Cabe destacar
que as reações vacinais, como febre, diminuição da
aceitação alimentar, dor local e irritação, ou apatia,
foram muito comuns nos bebês acompanhados e
os pais solicitavam ajuda do enfermeiro para saber
quais condutas deveriam tomar para prevenir ou
atenuar tais reações:
A mãe quis saber se a segunda dose das vacinas
causava mais reações e o que deveria fazer se elas
aparecessem. (Família Zelo, 3 meses e 22 dias após
a alta).
O estímulo ao acompanhamento do bebê com
especialistas também foi um dos principais focos
da assistência de enfermagem no domicílio, quando a família era esclarecida sobre a importância
desses seguimentos e das consultas de puericultura na Unidade Básica de Saúde para o diagnóstico
precoce, tratamento e prevenção de distúrbios associados ao nascimento, ao muito baixo peso ao
nascer e à terapia de alta complexidade utilizada
durante a internação:
Embora estivesse com o encaminhamento para o
oftalmologista em mãos, a mãe ainda não havia agendado a consulta. Ela não conhecia o risco da retinopatia da prematuridade. (Família Carinho, 23 dias
após a alta).
Ademais, por vezes, foi necessário direcionamento das famílias para ajudá-las a transpor as
barreiras encontradas para o agendamento desses
acompanhamentos, seja pela dificuldade de acesso
ou pelo despreparo dos profissionais que as atendiam nas Unidades Básicas de Saúde:
A mãe foi a Unidade Básica de Saúde agendar o
exame de fundo de olho [...] mas o enfermeiro achou
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que se tratava do teste do olhinho[...]. (Família Amizade, 19 dias após a alta).
Após as consultas médicas, os pais sentiam necessidade de esclarecimentos quanto às informações
recebidas em relação às condições clínicas do bebê
ou aos exames realizados:
A mãe estava preocupada, pois na ultrassonografia
de crânio apareceu um cisto no ventrículo. [...] queria
saber o que significava.(Família Zelo, 1 mês e 14 dias
após a alta).
Além disso, quando retornavam ao domicílio
com a prescrição de um novo medicamento, algumas mães não compreendiam a importância de
seguir corretamente o tratamento e pediam explicações sobre o seu efeito:
O bebê estava recebendo medicação inalatória seis
vezes ao dia [...] A mãe percebeu a melhora e decidiu
diminuir por conta própria para quatro vezes. Logo a
criança voltou a ter esforço respiratório [...] então perguntou-me para que serviam aqueles medicamentos.
(Família Amizade, 4 meses e 20 dias após a alta).
No caso da família Amor, o acompanhamento de Enfermagem no domicilio permitiu detectar
falha no tratamento prescrito para o bebê, já que
uma medicação importante, prescrita na alta hospitalar,não estava sendo administrada:
[...] encontrei nos papeis do bebê uma receita de
Fenobarbital – administrar 17 gotas uma vez ao dia.
Perguntei porque aquela medicação não estava sendo
dada e a mãe relatou que ao mostrar a receita no postinho disseram que era para ela tomar para ansiedade,
e não quis tomar, pois estava bem.(Família Amor, 4
dias após a alta).
As dúvidas maternas estiveram presentes em
todo o período do acompanhamento, envolvendo
principalmente questões sobre higiene/conforto, e
sinais e sintomas diversos apresentados pelos bebês.
Durante o exame físico e a antropometria dos bebês
realizados no domicilio, mães, pais e familiares aproveitavam para esclarecer dúvidas surgidas durante o
cuidado. Questionavam, entre outros aspectos, sobre as fontanelas e suturas; formato e desenvolvimento das orelhas; alterações na pele entre outros:
A mãe observou que algumas partes do crânio do
bebê eram mais molinhas [...]. Expliquei que as suturas e fontanelas ainda não estavam totalmente cal-

cificadas e pedi que ela palpasse para que entendesse
melhor. (Família Zelo, 1 mês e 17 dias após a alta).
Em outros momentos a assistência domiciliar
serviu para atender aos pedidos de socorro das famílias diante de intercorrências, avaliar os bebês,
orientar e fazer os encaminhamentos frente as necessidades detectadas:
A mãe ligou preocupada pedindo que eu fosse lá.
O bebê havia vomitado e não queria mamar [...] Na
fralda havia um pouco de muco com discretas estrias
de sangue. [...] Expliquei que algo poderia estar agredindo a mucosa intestinal.[...] Orientei manter aleitamento materno em livre demanda, levar ao pediatra
e continuar observando. No dia seguinte a mãe ligou
contando que o pediatra confirmou as coisas que eu
havia dito e prescreveu apenas analgésico e observação.
(Família Carinho, dois meses e oito dias após a alta).
No dia anterior, a criança apresentou apneia, cianose e hipotonia durante o banho e por isso a mãe
estava muito assustada [...] Percebi que ela gostaria de
ser acompanhada para realizar o banho, e por isso esperou para fazê-lo durante a visita.(Notas de Campo
– Família Amizade, 21 dias após a alta hospitalar).

Discussão
As limitações do estudo são aquelas inerentes à
abordagem metodológica e ao número reduzido
de participantes, as quais não permitem generalizações ou inferências de seus resultados a outras
populações.
No entanto, o uso da pesquisa convergente
-assistencial, além de constituir um diferencial na
abordagem, permitiu ampliar a compreensão das
necessidades de cuidados profissionais apresentadas pelas famílias de bebês nascidos de muito baixo
peso e as ações possíveis de serem desenvolvidas no
contexto domiciliar. Assim, o estudo realizado contribui para a prática da Enfermagem, à medida que
evidenciou a necessidade de aprimorar as ações de
acompanhamento dessas crianças e de suas famílias
no domicílio.
Os dados deste estudo mostraram que a mãe
e os demais familiares associaram o bebê nascido
de muito baixo peso a uma condição de maior
Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):492-8
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fragilidade e à probabilidade de doenças graves,
mesmo após a alta hospitalar, o que constituiu
motivo de ansiedade, apreensão e insegurança,
que perduraram por longo período, suscitando
dúvidas relacionadas aos cuidados a serem dispensados aos bebês nos domicílios. Destarte, nos
primeiros dias em casa, as famílias se preocuparam em atender as necessidades da criança, especialmente com base no que vivenciaram e aprenderam durante a hospitalização, o que facilitou o
cuidado, mas não as protegeu dos medos relacionados à fragilidade do filho.
O preparo adequado da família para a alta, estimulando e reforçando a confiança dos pais em sua
capacidade para cuidar da criança em casa é muito importante.(9-11) Porém, é imprescindível que a
criança esteja com o quadro clínico estável, que os
pais apresentem condições físicas e emocionais adequadas, e que exista uma rede de serviço que possa
ser acionada em casos de intercorrência e também
para assessorar a família na implementação da assistência no domicílio.(12)
Ressalta-se que dúvidas em relação aos sinais e
sintomas apresentados pelo bebê, suas características, riscos e fragilidades permearam o cuidado cotidiano no domicílio, o qual demandou das famílias tomadas de decisão contínuas, que, antes, eram
guiadas pela rotina hospitalar. Muitos pais tinham
a percepção de que, mesmo após a alta, ainda havia
riscos para a saúde do bebê e que, apesar da estabilidade clínica alcançada, persistia a ameaça de intercorrências(13) e agravos.
Além disso, acredita-se que, embora por ocasião
da alta a mãe já tenha vivenciado várias situações de
cuidado do filho no ambiente hospitalar, a realidade
no domicilio é muito diferente. Enquanto no hospital, ela conta com o apoio constate dos profissionais; no domicílio, muitas vezes, ela está sozinha, e,
nesses casos, tendo ou não experiência de cuidado
a outros filhos, a condição de prematuridade é associada à percepção de fragilidade do bebê, desencadeando a necessidade de um cuidado específico
e diferenciado, que se torna possível ao estender a
atenção profissional ao domicílio.(14)
Para minimizar essa situação, foram realizadas
orientações sobre as especificidades do bebê nascido
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de muito baixo peso e os cuidados que poderiam ser
conduzidos de maneira convencional, respeitandose, dentro do possível, as práticas familiares e culturais do contexto em que o bebê estava inserido. O
cuidado no domicílio pode favorecer a promoção
e a proteção da saúde física e do desenvolvimento dessas crianças, que, sem dúvidas, apresentam
maior risco de alterações relacionadas ao peso de
nascimento.(15)
Estudo realizado com o objetivo de identificar
as dificuldades percebidas pelas mães no cuidado
aos bebês de baixo peso e os recursos utilizados
ante as intercorrências na saúde evidenciou que situações interpretadas pelas mães como “de perigo”
foram vividas com grande temor e, por essa razão,
constituíram-se em motivo para a procura de ajuda
profissional.(7) Nesse contexto, a alta planejada em
conjunto com a família e as visitas domiciliares do
enfermeiro constituem-se fontes de apoio na redução da ansiedade e medo.(16)
A assistência domiciliar se baseia na interação do profissional de saúde com o paciente e
seus familiares, e tem por objetivo potencializar
a autonomia e destacar as habilidades dos indivíduos, por meio de ações educativas, demonstração e/ou execução de procedimentos em seu
ambiente – o domicílio.(17,18) Nesse local, os profissionais são capazes de captar a realidade dos
indivíduos assistidos, reconhecendo seus problemas e suas necessidades(17) e, desse modo, adaptar
os conhecimentos e os procedimentos técnicos
ao cuidado no domicílio.
No caso dos bebês nascidos de muito baixo
peso, o contato constante com a família no domicílio possibilita ao enfermeiro estar mais próximo desta,(19) permitindo o planejamento de uma
assistência condizente com as reais necessidades e
com o contexto no qual criança e família se inserem, promovendo, inclusive, o fortalecimento do
vínculo pais-bebê.(20) Os resultados deste estudo
evidenciaram que o enfermeiro, ao oferecer apoio,
orientação e assistência no domicílio, minimizou
a insegurança e o medo característicos nos primeiros meses após a alta, fortalecendo as famílias para
desenvolverem os cuidados específicos que esses
bebês demandam.
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A literatura tem apontado que, ao receberem
apoio adequado da equipe profissional, as famílias
se sentem mais preparadas e seguras para cuidar
do filho prematuro.(21) De fato, a assistência domiciliar propicia o estabelecimento de vínculos
duradouros e de uma relação de confiança mútua
entre profissionais e familiares, minimizando o
sofrimento e amparando a família,(21) oferecendo-lhe força e apoio para o cuidado,(13) além de
contribuir para a redução da morbimortalidade
dessas crianças.
Por sua vez, estudo randomizado desenvolvido
com famílias de bebês prematuros por meio de visitas domiciliares durante o primeiro ano de vida
mostrou os benefícios a longo prazo do cuidado
profissional no domicilio, como menor risco de
ansiedade dos cuidadores quando as crianças já haviam atingido a idade pré-escolar, além de repercussão positiva no comportamento e no estado mental
das crianças.(22)
A assistência domiciliar de Enfermagem no contexto estudado permitiu que as famílias se sentissem
seguras e confiantes no atendimento do enfermeiro.
O vínculo construído possibilitou que as mães se
sentissem à vontade para solicitar o apoio profissional. Ao se sentirem amparadas para o enfrentamento das adversidades que surgiam durante a convivência com o bebê em casa, as famílias desfrutaram
de uma nova oportunidade de aprendizado, que,
provavelmente, não seria possível numa consulta
ambulatorial.
Neste estudo, foi possível depreender que o enfermeiro, ao decodificar as informações recebidas
pelas famílias durante as consultas médicas, utilizando postura e linguagem mais acessíveis, sanou
as dúvidas emergidas, permitindo que os pais tivessem uma compreensão mais efetiva do que estava
acontecendo com o filho. A maior tranquilidade e
consciência das mães decorrentes dessa abordagem
permitiram que elas se tornassem mais atentas para
a identificação de algum cuidado específico que fosse necessário realizar.
A sensibilidade e a escuta atenta do enfermeiro
foram importantes para identificar as angústias da
família. A disponibilização de tempo para o compartilhamento dos cuidados no domicílio entre en-

fermeiro e família, e a valorização dos anseios, dúvidas e incertezas, permitiram compreender melhor o
significado da experiência sob a ótica familiar. Isto
propiciou planejar ações em conjunto, amenizando as angústias e dificuldades que permeiam o cuidado após a alta hospitalar do bebê. A assistência
de enfermagem no domicílio, portanto, constitui
componente chave para a intervenção junto a essa
população.(10)
Isso é muito importante, pois as famílias de bebês nascidos de muito baixo peso, como unidade
produtora de cuidados, precisam se sentir amparadas e protegidas após deixarem o hospital, para que
a transição do ambiente institucional para o lar - e
do cuidado profissional para o cuidado familiar -,
se dê de forma segura e tranquila, mediada pela
presença e pela atuação do enfermeiro neste novo
contexto de vida e de cuidado.

Conclusão
As ações de Enfermagem no contexto domiciliar
envolveram avaliação da criança, orientações, demonstrações, esclarecimentos, encaminhamentos e
estímulo para o acompanhamento de puericultura
e com especialistas, além de uma abordagem que
facilitou o empoderamento familiar e a autonomia
gradativa para o cuidar.
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