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Editorial ou Apresentação

Apresentação
A Revista Contexto tem como missão contribuir para o avanço do conhecimento científico 
e da prática profissional nas áreas das Ciências Biológica e Enfermagem por meio da publi-
cação de artigos de relevância. 

Política Editorial 
A revista recebe artigos nos idiomas português, inglês e espanhol, nas categorias Artigo 
Original, de Revisão Narrativa, Short Communications e Cartas ao Editor. Periodicidade é 
anual. O processo de avalição adotado é o da revisão por pares, preservando o anonimato 
dos autores e revisores. 

Processo de julgamento
Os artigos submetidos, se encaminhados de acordo com as normas de publicação, são envia-
dos à pré-análise aos Editores Científicos Chefe e, posteriormente, ao Editor para seleção de 
consultores. Após a avaliação dos consultores, o Editor realiza analisa a avaliação dos con-
sultores e envia para o Editor Científico Chefe que decidirá pela aprovação, reformulação ou 
recusa do artigo.

Autoria
A quantidade de autores é limitada a seis. Os conceitos emitidos nos artigos são de respon-
sabilidade exclusiva do(s) autor(es), não refletindo obrigatoriamente a opinião dos Editores 
e do Conselho Editorial.

Direitos autorais
Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da revista, transferidos por meio da De-
claração de responsabilidade e transferência de direitos autorais e assinada pelos autores. 
Download da Declaração de Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais – En-
contrada nas Normas para a Publicação. 

Custos de publicação
O custo de publicação na revista deve-se ao pagamento da taxa de submissão.
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MANEJO DA DOR NO RECÉM-NASCIDO:
A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

MANAGEMENT OF PAIN IN THE NEWBORN: A NURSING CARE

Camila de Oliveira JUCA1

Tamires Ferreira MACHADO2 
Vera Lúcia dos SANTOS3

Angelina LETTIERE 4

RESUMO: A avaliação da dor deve ser considerada como o quinto sinal vital. Desta forma, 
sua identificação em recém-nascidos pela equipe de enfermagem é de grande relevância 
para o bem-estar do bebê, assim, deve ser adequadamente identificada, avaliada e, sobretu-
do, tratada. Apesar do avanço no conhecimento científico sobre o manejo da dor, as inter-
venções para minimizá-las em neonatos ainda são insatisfatórias, revelando que as ações 
dos profissionais estão baseadas nas concepções individuais ou empíricas, sem o uso do 
conhecimento científico. Frente ao exposto, considerando a importância da enfermagem no 
cuidado ao recém-nascido, indagamos a seguinte questão: quais ações estão sendo realizadas 
pela enfermagem no manejo da dor no recém-nascido? A pesquisa foi constituída de uma 
revisão narrativa realizada nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde e Bases de Dados de Enfermagem, com artigos publicados nos últi-
mos dez anos. A busca foi realizada no mês de maio de 2014 e, considerando os critérios de 
inclusão, a amostra final desta revisão foi composta por cinco artigos. Os artigos analisados 
apontam para a capacitação dos profissionais na identificação e manejo da dor, o que reforça 
a importância de nosso estudo. Concluímos que é de fundamental importância que a equipe 
de enfermagem esteja treinada e capacitada para a promoção de cuidado atraumático e hu-
manizado aos recém-nascidos expostos a dor.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Aleitamento Materno. Manejo da Dor.

ABSTRACT: Pain assessment should be considered as the fifth vital sign. Thus, your iden-
tification in newborns by nursing staff is of great importance to the welfare of the baby, so 
should be properly identified, evaluated, and especially treated. Despite advances in scien-
tific knowledge about pain management, interventions to minimize them in neonates are 
still unsatisfactory, revealing that professionals’ actions are based on individual or empirical 
conceptions, without the use of scientific knowledge. Based on these, considering the im-
portance of nursing in the care of the newborn, we ask the following question: what actions 
are being performed by nurses in pain management in newborn? The research consisted of a 
literature review conducted in the databases of the Latin American and Caribbean Literature 

1 Graduando do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal
2 Graduando do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal
3 Graduando do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal
4 Enfermeira.Mestre em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Docente na 
Disciplina de Enfermagem  na Saúde da Mulher na Faculdade São Luís de Jaboticabal. Orientador(a). 
E-mail:enfermagem@saoluis.br
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on Health Sciences and Nursing Databases with articles published in the last ten years. The 
search was conducted in May 2014 and, considering the inclusion criteria, the final review 
sample composed of five articles. The articles analyzed point to the training of professionals 
in the identification and management of pain, which reinforces the importance of our study. 
We conclude that it is fundamentally important that the nursing staff is trained and qualified 
to promote developmental care, atraumatic and humanized to newborns exposed to pain.

KEYWORDS: Nursing. Breastfeeding. Pain Management.

INTRODUÇÃO

A dor tem como intuito principal a proteção e ocorre quando há uma lesão nos 
tecidos. A avaliação da dor deve ser considerada como o “quinto sinal vital”, ou seja, sua 
avaliação deve ser realizada a cada aferição dos sinais vitais (TAMEZ, 2013). 

As sinapses nervosas para percepção da dor estão completas entre a vigésima e a 
vigésima quarta semana de gestação, portanto o recém-nascido tem capacidade neurológica 
para perceber estímulos dolorosos e guarda na memória cada procedimento doloroso (REI-
CHERT; SILVA; OLIVEIRA, 2000). 

Portanto, a identificação da dor em recém-nascidos por parte da equipe de enfer-
magem é de grande relevância para o bem-estar do bebê. Desta forma, é fundamental que 
a dor em neonatos seja adequadamente identificada, avaliada e, sobretudo, tratada (LEI-
TE; CASTRAL; SCOCHI, 2006). No entanto, como a comunicação verbal é inexistente no 
recém-nascido, torna-se um desafio avaliar a dor, pois requer uma equipe bem treinada no 
conhecimento da fisiologia, do processo de avaliação e do manejo da dor (TAMEZ, 2013). 

O objetivo principal do manejo da dor é a utilização de intervenções que minimizem 
sua intensidade e duração, ajudando na recuperação dessa experiência estressante (TAMEZ, 
2013). O controle da dor pode ser realizado por meio das abordagens farmacológicas e não 
farmacológicas, enfatizando-se o uso simultâneo de ambas sempre que necessário (LEITE; 
CASTRAL; SCOCHI, 2006).  

No entanto, apesar dos conhecimentos científicos da fisiologia da dor, nessa faixa 
etária, o uso de analgésicos e sedativos ainda é eventual e deve ser feito por um período cur-
to, a fim de minimizar os efeitos colaterais. Os agentes farmacológicos têm como principal 
objetivo aliviar a dor causada por procedimentos invasivos e dolorosos. As intervenções não 
farmacológicas têm como objetivo prevenir ou reduzir a intensidade de um processo doloro-
so leve. No manejo não farmacológico, são utilizadas técnicas que promovem um ambiente 
com pouca estimulação, manobras de posicionamento e outras ações, como método canguru, 
amamentação e sucção não nutritiva (TAMEZ, 2013).

Apesar do avanço no conhecimento científico sobre o manejo da dor, a avaliação e o 
emprego das intervenções para minimizá-las em neonatos ainda são insatisfatórios, revelan-
do que os profissionais de saúde não fazem o controle de forma padronizada, e a avaliação 
está baseada nas concepções individuais ou empíricas, sem o uso do conhecimento científico 
(PAVANI, 2000). 

Frente ao exposto, dada a importância da enfermagem no cuidado ao recém-nasci-
do, indagamos a seguinte questão: quais ações estão sendo realizadas pela enfermagem no 
manejo da dor no recém-nascido? Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar 
as evidências disponíveis na literatura sobre a atuação da enfermagem no manejo da dor do 
recém-nascido.

I Camila de Oliveira JUCA; Tamires Ferreira MACHADO; Vera Lúcia dos SANTOS; Angelina LETTIERE
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A realização deste estudo é justificada pelo fato de ser imprescindível que os pro-
fissionais de enfermagem realizem ações corretas para minimizar a experiência dolorosa, 
realizando a identificação da dor, bem como a avaliação e o uso adequado dos métodos far-
macológicos e não farmacológicos para o alívio da dor. 

METODOLOGIA 

Para a elaboração desse estudo, realizamos uma revisão narrativa com as seguintes 
etapas: estabelecimento da pergunta norteadora e do objetivo, estabelecimento dos critérios de 
inclusão dos artigos, busca dos artigos, leitura e análise dos artigos. Para a seleção dos artigos, 
foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde (LILACS) e Bases de Dados de Enfermagem (BDENF).

Os critérios de inclusão dos artigos foram: estar disponível eletronicamente e publica-
do em português, ter sido publicado nos últimos dez anos, ou seja, de 2004 a 2014, e retratar a 
atuação da enfermagem no manejo da dor no recém-nascido. Inicialmente realizamos uma busca 
nos Descritores em Saúde, de fevereiro a maio de 2014, e selecionamos os seguintes descrito-
res: enfermagem, aleitamento materno e manejo da dor.  Posteriormente realizamos a busca dos 
artigos nas bases de dados, e os artigos selecionados que se repetiram nas bases de dados foram 
contabilizados uma única vez. Portanto, considerando os critérios de inclusão, a amostra final 
desta revisão de literatura foi composta por cinco artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A dor nos recém-nascidos (RNs) é mais intensa do que nos adultos e crianças devido ao 
mecanismo de controle inibitório (GASPARDO et al., 2006). Desta forma, os neonatos, interna-
dos nas unidades hospitalares, são submetidos a inúmeros procedimentos invasivos, tanto diag-
nósticos quanto interventivos, que resultam em estímulos dolorosos (OLIVEIRA et al., 2011). 

Neste sentido, é importante a avaliação da experiência da dor no período neonatal. Esta 
avaliação baseia-se em alterações das medidas fisiológicas e comportamentais durante e depois 
do estímulo doloroso. Em relação às medidas fisiológicas, ressaltam-se as alterações de frequên-
cia cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, bem como a saturação de oxigênio, sudo-
rese palmar e tônus vagal. Em relação às variáveis comportamentais, são analisadas as respostas 
ao estímulo nociceptivo, incluindo as alterações do tônus muscular, os movimentos corporais, o 
choro, a mímica facial e o estado de sono e vigília (TAMEZ, 2013).

Existem fatores que podem dificultar a avaliação da dor nos recém-nascidos, principal-
mente nas variáveis comportamentais, como, por exemplo, no choro, em que o tubo orotraqueal 
impossibilita sua vocalização, assim como a fome e o desconforto, que podem mudar a vocaliza-
ção do choro. Soma-se a estes fatores a falta de habilidade do profissional de saúde em identificar 
tais parâmetros de avaliação (GUINSBURG; ELIAS; BALDA, 2004).

Desta forma, para ajudar na avaliação da dor dos RNs, é importante o uso de escalas 
ou a utilização de instrumentos ou indicadores que levam em conta alterações comportamen-
tais e fisiológicas que podem auxiliar na qualificação da dor no período neonatal (TAMEZ, 
2013). 

O profissional de saúde pode atuar desde a prevenção da dor, por meio de cuidados 
simples, como, por exemplo, evitar esparadrapo na pele, controlar luzes fortes, reduzir ru-
ídos, realizar coletas indolores por meio de cateteres centrais, estimular o contato dos pais 
com o neonato, favorecendo seu bem estar físico e psicológico, promovendo um ambiente 
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mais seguro (ALMEIDA, 2005).
Frente aos processos dolorosos, devem ser implementadas técnicas de alívio da dor, 

que podem ser farmacológicas e não farmacológicas. No tratamento farmacológico, deve-
-se considerar que os recém-nascidos são mais suscetíveis aos efeitos adversos dos agentes 
analgésicos, sendo necessária uma adequada dosagem e observação para seu uso seguro 
(TAMEZ, 2013). 

Em relação aos tratamentos não farmacológicos, a literatura descreve as seguin-
tes técnicas: massagens, sucção não nutritiva, soluções adocicadas, contato pele-a-pele pelo 
método canguru e o aleitamento materno (SILVA et al., 2007; SCOCHI et al., 2006; MAR-
CATTO; TAVARES; SILVA, 2011;  MARGOTTO; NUNES, 2006;  LEITE, 2005; LEITE; 
CASTRAL; SCOCHI, 2006). 

A enfermagem, pela maior proximidade com o paciente e pelo desenvolvimento de 
suas atividades assistenciais, tem se destacado na implementação de medidas de prevenção, 
redução ou eliminação do desconforto produzido por estímulos indesejáveis em unidades 
neonatais, principalmente quando se trata de procedimentos invasivos e dolorosos (OLIVEI-
RA et al., 2011)

Em relação ao conhecimento da equipe de enfermagem em relação à dor no recém-
-nascido e aos cuidados desenvolvidos na assistência, um estudo realizado em um hospital 
de ensino de São José do Rio Preto constatou que a equipe conhece a dor no recém-nascido 
em 79,5% dos casos por meio das alterações comportamentais e em 20,5% dos casos em 
alterações fisiológicas. A escala de faces para detecção da dor era usada por 76,9% dos pro-
fissionais e, no que se refere às atitudes tomadas frente à dor pela equipe, 62% realizavam 
medidas farmacológicas e 38% não farmacológicas para amenizar a dor (GUIMARÃES; 
VIEIRA, 2008). 

Assim, as medidas não farmacológicas foram menos utilizadas pelos profissionais 
de enfermagem deste estudo. Os autores salientam que o método não farmacológico previne 
e ameniza a dor e que, para a terapêutica ser completa, é necessária a associação entre as 
intervenções farmacológicas e não farmacológicas (GUIMARÃES; VIEIRA, 2008).

Em relação à assistência de enfermagem no manejo da dor, um estudo realizado em 
uma unidade de terapia intensiva neonatal de um hospital público de Fortaleza, em julho de 
2010, com o objetivo de apreender o significado do cuidado oferecido pelos enfermeiros ao 
recém-nascido em procedimentos dolorosos e de identificar as intervenções para amenizar a 
dor do recém-nascido observou que as enfermeiras deste estudo acreditam que a assistência 
de enfermagem, deve envolver atitudes que demonstram amor, carinho, respeito e responsa-
bilidade para cuidar dos recém-nascidos em situações dolorosas. Os pesquisadores identifi-
caram que as medidas não farmacológicas utilizadas pela equipe foram: oferta de glicose na 
gaze, sucção não nutritiva, ambiente tranquilo, organização do recém-nascido antes e após 
os procedimentos dolorosos, aconchego, conforto e toque, sendo que, dentre as intervenções 
mencionadas pelas enfermeiras para o alívio da dor, predominaram as medidas não farma-
cológicas (LELIS et al., 2011).  

Um estudo realizado com o objetivo de descrever as formas de avaliação de dor 
do recém-nascido utilizadas pela equipe de enfermagem e analisar a prática da enfermagem 
quanto ao manejo da dor do neonato em três hospitais do município de Alfenas-MG verifi-
cou que, para avaliar a dor, apenas uma pessoa informou que fazia essa suposição utilizando 
escalas próprias de avaliação; 26,0% o faziam pela mímica facial; 35,0%, por meio do choro; 
26,0%, observando a movimentação corporal e 9,0%, avaliando parâmetros fisiológicos. Em 
relação aos métodos não farmacológicos para o manejo da dor, foram indicados: terapia do 

I Camila de Oliveira JUCA; Tamires Ferreira MACHADO; Vera Lúcia dos SANTOS; Angelina LETTIERE
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toque (35,7%); ninho (28,6%); sucção não nutritiva (14,3%); soluções glicosadas (4,8%); 
musicoterapia (9,5%); massagens (7,1%).  Dentre os fármacos utilizados na fase neonatal, 
foram relatados: os analgésicos (72,6%); opioides (19,6%) e os benzodiazepínicos (7,8%) 
(CAETANO et al., 2013). 

Os resultados do estudo acima demonstram que não há utilização de escalas de 
avaliação álgica padronizadas nas instituições e que, para o manejo, realizam intervenções 
farmacológicas e não farmacológicas. Os autores do estudo reforçam a necessidade de ca-
pacitar os profissionais, contribuindo para a avaliação e o manejo da dor e promovendo o 
cuidado integral ao neonato. Desta forma, os autores concluem que, apesar de vários estudos 
sobre o tema, a prática assistencial encontra-se aquém do preconizado para o cuidado hu-
manizado e que os profissionais ainda necessitam aprimorar o conhecimento nesta temática 
(CAETANO et al., 2013). 

Ainda no campo da assistência de enfermagem ao manejo da dor, um estudo reali-
zado em quatro hospitais de referência no atendimento neonatal em Fortaleza-Ceará buscou 
identificar quais medidas foram implementadas, bem como caracterizá-las em tipo, frequên-
cia e finalidade da aplicação. A maioria dos profissionais (98,8%) afirmou implementar me-
didas para minimizar a dor do neonato, destacando-se: chupeta de gaze com glicose (43,3%); 
acalento (23,3%); e pacotinho (19,4%). Quanto às justificativas, a maioria (85%) relatou que 
executa tais medidas para acalmar/aliviar o sofrimento do bebê. Os autores do estudo con-
cluem que há necessidade promover uma reflexão acerca do conhecimento teórico-prático 
dos cuidados com o neonato em situações dolorosas, pois foi verificada certa inconsistência 
entre os saberes e as práticas dos enfermeiros entrevistados (OLIVEIRA et al., 2011).

Sabe-se que o aleitamento materno traz benefícios aos bebês amamentados, tais 
como: prevenção de infecções gastrointestinais, respiratórias e urinárias, atuando como efei-
to protetor nas alergias, e ainda pode prevenir doenças como diabetes e linfoma (BRASIL, 
2009).  Além destes benefícios, a literatura sugere que a amamentação pode minimizar os 
efeitos da dor no lactente.

Neste sentido, um estudo realizado em humanos sobre os efeitos da amamenta-
ção no alívio da dor aguda, desenvolvido por Barr et al. (2001), utilizando o procedimen-
to doloroso de administração intramuscular da vacina tríplice contra difteria, coqueluche 
e tétano (DPT), buscou determinar se a amamentação reduz com evidência as respostas 
comportamentais, como choro e mímica facial, e autonômicas, como a ruborização durante 
a imunização de lactentes de dois meses. Foram estudados dois grupos: no primeiro, os be-
bês eram amamentados antes e durante o procedimento e, no segundo grupo, os bebês eram 
amamentados um segundo após o procedimento. O resultado do estudo evidenciou que du-
rante o procedimento todos os comportamentos ocorreram em menor frequência nos bebês 
amamentados antes e durante o procedimento, revelando que a amamentação reduz o choro, 
a atividade facial e a ruborização. Desta forma, pode-se inferir que a amamentação modera 
a experiência de dor durante o procedimento doloroso da administração da vacina (BARR et 
al, 2001 apud LEITE , 2005, p. 46).

Outro estudo realizado por Gradin, Finnströn e Schollim (2004) comparou os efei-
tos da amamentação e do uso da glicose na redução da dor em recém-nascidos durante a 
venopunção. Os bebês foram distribuídos em quatro grupos: amamentação e 1 ml de água; 
amamentação e 1 ml de glicose a 30%; duas horas de jejum e 1 ml de placebo; e no último 
grupo, duas horas de jejum e 1ml de glicose a 30%. Os pesquisadores concluíram que a 
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combinação entre a amamentação e glicose resultou em menor nível de dor e menor tempo 
de choro (GRADIN; FINNSTRÖN; SCHOLLIM, 2004 apud LEITE, 2005, p. 48). 

Frente à literatura internacional, verifica-se que não há evidência científica suficien-
te que comprove a eficácia da amamentação no alívio da dor aguda, uma vez que os estudos 
realizados têm limitações. Desta forma, um estudo realizado no Brasil testou o efeito anti-
nociceptivo e redutor do estresse da amamentação durante a coleta de sangue para a triagem 
neonatal. O estudo teve como hipótese que os recém-nascidos amamentados cinco minutos 
antes, durante o procedimento e cinco minutos após o procedimento da coleta de sangue 
apresentam menos manifestações fisiológicas e comportamentais. Os resultados deste estudo 
comprovam a hipótese de que os recém-nascidos amamentados desde cinco minutos antes 
e também durante a coleta apresentam menos manifestações fisiológicas e comportamentais 
relacionadas à dor durante todo o procedimento, que inclui: antissepsia, punção do calcâneo, 
ordenha e compressão da lesão. Observou-se também que a recuperação ocorreu em tempo 
menor quando comparados aos bebês não amentados, comprovando o efeito da amamenta-
ção no alívio da dor aguda (LEITE, 2005). 

A partir dos resultados destes estudos, recomenda-se o uso da amamentação mater-
na como intervenção não farmacológica nos procedimentos dolorosos (LEITE, 2005).  Neste 
sentido, é fundamental que a equipe de enfermagem esteja sensível para a utilização deste 
procedimento para o manejo do alívio da dor. 

Em relação aos estudos experimentais na área da enfermagem, um estudo clínico 
randomizado, realizado no Centro de Referência da Saúde da Mulher, em Ribeirão Preto, 
no período de janeiro 2009 a maio de 2010, avaliou o efeito da amamentação materna e o 
contato pele a pele na resposta à dor e ao estresse do recém-nascido submetido à vacina 
intramuscular contra hepatite B. Este estudo foi composto por 55 recém-nascidos a termo, 
divididos em dois grupos: grupo A, do contato pele a pele, e o grupo B, do aleitamento ma-
terno (SILVA, 2010).

Em relação à padronização da coleta de dados do estudo, no grupo A, do contato 
pele a pele, os recém-nascidos foram mantidos por 5 minutos em berço comum e depois 
mais quinze minutos em contato pele a pele antes da administração da vacina, durante todo o 
período de antissepsia/injeção, compressão e até 5 minutos após o término do procedimento. 
No grupo B, do aleitamento materno, os recém-nascidos foram mantidos por 5 minutos no 
berço comum, depois 5 minutos em contato pele a pele, iniciando o aleitamento no 5° minu-
to, situação que durou por 10 minutos e, nesta condição, foi realizada a antissepsia/injeção e 
mais 5 minutos mamando para se recuperar (SILVA, 2010).

O estudo encontrou que na antissepsia/injeção ocorreu um aumento dos escores de 
dor, mas este aumento foi ligeiramente maior no grupo do contato pele-a-pele, embora não 
haja diferença estatística.  No entanto, comprovam que houve diferença estatística signifi-
cante nos resultados dos escores nos seguintes períodos: na compressão e na recuperação, os 
recém-nascidos amamentados recuperaram-se melhor quando comparados ao grupo do con-
tato pele-a-pele. Neste sentido, a autora recomenda o contato pele a pele e a amamentação 
materna como intervenção não farmacológica visando ao alívio da dor na administração da 
vacina contra hepatite B na perspectiva do cuidado desenvolvimental, atraumático e huma-
nizado (SILVA, 2010).

Nos artigos descritos acima, as ações da enfermagem são pontuais e ainda existem 
lacunas em relação ao conhecimento sobre a identificação, avaliação e condução do manejo 
da dor. Soma-se a esse fator que a realidade nas unidades de terapia intensiva neonatal é um 
agravante para a prática profissional, uma vez que a superlotação, a escassez de recursos 
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materiais e humanos e o ambiente desorganizado e com espaço reduzido entre as incuba-
doras pode se constituir em fontes geradoras de conflito, na medida em que os profissionais 
enfrentam sérias dificuldades no desempenho de suas atividades (LELIS et al., 2011).  

Para finalizar, percebemos que os artigos citados em nosso estudo apontam para a 
capacitação dos profissionais, o que reforça a importância de nosso trabalho de investigar a 
atuação da enfermagem, que ainda carece de conhecimentos científicos acerca da temática e 
também da incorporação das ações que garantam a promoção de cuidado desenvolvimental, 
atraumático e humanizado aos recém-nascidos expostos a dor.

CONCLUSÃO 

Este estudo possibilitou uma aproximação da atuação da enfermagem no manejo da 
dor do recém-nascido. Partimos da constatação científica de que o conhecimento do manejo 
da dor é importante para o controle da experiência dolorosa e da assistência humanizada ao 
neonato. 

Neste sentido, pressupomos que o enfermeiro, como parte integrante da equipe 
multiprofissional e como parte de suas atribuições no cuidado ao recém-nascido, pode reali-
zar ações que garantam a promoção de cuidado desenvolvimental, atraumático e humaniza-
do aos recém-nascidos expostos a dor. As ações realizadas pela enfermagem e constatadas 
pelo presente estudo foram: avaliação da dor com escalas ou com observação das mudanças 
fisiológicas ou comportamentais. No manejo da dor, as medidas utilizadas foram o manejo 
farmacológico e não farmacológico. Em relação às lacunas, os artigos destacam a falta de 
capacitação dos profissionais, principalmente falta do conhecimento científico que sustenta 
as práticas.

Finalmente, no sentido de contribuir para repensar o cuidado de enfermagem, é 
importante a capacitação profissional, com discussão do caso na equipe multiprofissional. 
Esperamos, com este estudo, incentivar os enfermeiros a realizarem pesquisas, utilizando 
teorias que respaldem a prática, contribuindo, desta forma, para a consolidação das práticas 
de enfermagem. 
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CONSEQUÊNCIAS E EFEITOS FISIOLÓGICOS NA UTILIZA-
ÇÃO DA HIPOTERMIA INDUZIDA E NÃO INTENCIONAL EM 
ALGUNS CASOS CLÍNICOS.

CONSEQUENCES AND EFFECTS IN THE USE OF PHYSIOLOGICAL UNIN-
TENDED AND INDUCED HYPOTHERMIA IN SOME CLINICAL CASES. 

Gisele Cristina SALERNO5 
 Thaís Adriana PIRES1 

Daniel Segatto VILA BOAS2

Aretuza Carregari CAPALBO3

RESUMO: Os seres humanos apresentam a temperatura corporal interna previamente cons-
tante e, são categorizados enquanto seres homeotérmicos. Pode, nestes termos, ocorrer pe-
quenas variações, haja vista que tais aspectos sejam mantidos pelos termorreguladores. A 
hipotermia e seus casos variáveis são encontrados em toda literatura médico-fisiológica para 
fins de estudo e consulta. Cabe, a esta, ser classificada em “não intencional” e “terapêutica”. 
A denominada “não intencional” ocorre principalmente em pacientes submetidos a anestési-
cos – cirúrgicos e/ou vítimas de traumas. A terapêutica é administrada conscientemente pela 
equipe médica e os objetivos são predefinidos, causando bloqueio neuro-elétrico, seguido 
de anestesia local ou generalizada, podendo variar caso-a-caso. Na literatura médica, estão 
presentes os quadros decorrentes de hipotermia e sua respectiva precaução em detrimento 
da indução, favorecendo ao emprego de metodologias eficazes a bem da contenção e moni-
toramento do quadro térmico particular. Estas hipotermias trazidas aqui podem apresentar 
morbidade na maioria dos procedimentos anestesiológicos. A indução ou decorrência da 
hipotermia pode ser empregada também em quadros cirúrgicos neurológicos, bem como car-
díacos de certa complexidade. Estas indicações são extremamente restritas e o uso rotineiro 
não evidenciou benefícios.

PALAVRAS-CHAVE: Hipotermia. Hipotermia Terapêutica. Tratamentos.

ABSTRACT: Human beings have the inner body temperature constant and previously, are 
categorized as homeothermics beings. Can, in these terms, minor variations occur, given that 
such aspects are kept by mould temperature controllers. Hypothermia and their cases va-
riables are found throughout a medical and physiologic literature for purposes of study and 
consultation. It is to this, be classified into “unintended” and “therapy”. The so-called “unin-
tended” mainly occurs in patients undergoing anesthesia and/or surgical-trauma victims. The 
therapy is administered knowingly by the medical staff and the goals are predefined, causing 
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neuro-electric lock, followed by local or generalized and may vary case-by-case basis. In the 
medical literature, the frames are present as a result of hypothermia and its caution to the 
detriment of induction, favoring the employment of effective methodologies for the sake of 
containment and monitoring of particular thermal framework. These hipotermias brought 
here may present on most morbidity anesthesiologics procedures. The induction or a result 
of hypothermia may be employed also in neurological surgical tables, as well as some heart 
complexity. These indications are extremely restricted and the routine use not demonstrated 
benefits.

KEYWORDS: Hypothermia. Therapeutic Hypothermia. Treatments.

INTRODUÇÃO

Os seres humanos são homeotérmicos, por excelência. Cabe a eles uma adequada 
manutenção da temperatura interna, devendo ser mantida a 37ºC constantementemente. Po-
dem ser concebidas pelo mecanismo termoregulador, pequenas variações, nunca excedendo 
de 0,2° a 0,4ºC.

Existem, na literatura médica, variações previstas e passíveis de classificações di-
versas, das quais não trataremos aqui. Considera-se hipotermia a redução da temperatura 
sanguínea central que possa ser aferida e, encontrada abaixo de 36ºC. A hipotermia é classi-
ficada em “não intencional” e “terapêutica”.

Hipotermia não intencional é conhecida também como “acidental”. Podendo ocor-
rer em pacientes vitimados por traumas e/ou submetidos a anestésicos cirúrgicos, dentre 
outros. A hipotermia terapêutica é também conhecida como “hipotermia provocada”. E ad-
ministrada em pacientes conscientes pela equipe médica e, com objetivos totalmente defini-
dos, tais como: tratamento de hipertensão intracraniana refratária, proteção neurológica pós 
ressuscitação cárdio – pulmonar, durante, bem como às cirurgias neurológicas ou cardíacas 
de maior ou menor complexidade, dentre outras. A hipotermia terapêutica é classificada 
como sendo leve (de 32º à 34ºC), moderada (de 28º à 32ºC) e profunda (inferior à 28ºC).

Objetivas-se com este escrito, trazer algumas discussões sobre o caso atendendo 
à temática situada na fisiologia da termorregulação, além de suas possíveis conseqüências, 
primando por uma discussão sob o enfoque da hipotermia preventiva e/ou induzida e, por 
fim, acerca de seus riscos e benefícios no tratamento de algumas doenças a serem discutidas 
brevemente. 

1. HISTÓRICO

A utilização terapêutica da hipotermia é oriunda dos ancestrais egípcios, gregos e 
romanos. Hipócrates utilizava a compressa fria para a redução de hemorragia. No século 
XVIII, Baron Larrey, durante uma campanha na Rússia descreve a utilização do gelo para 
reduzir a dor em casos de amputação de membros. A hipotermia utilizada para fins terapêu-
ticos retornou à medicina moderna, fazendo parte de numerosos relatos, sendo ciclicamente 
redescoberta e abandonada (SIQUEIRA, 2005). 

A primeira experiência clínica com hipotermia após uma parada cardíaca foi reali-
zada no final de 1950 (BIGELOW, 1984). Antes disso, apenas trabalhos sem seleção alea-
tória haviam sido realizados. A aplicação clínica foi inicialmente utilizada no tratamento de 
neonatos cianóticos (o fenômeno dos bebes azuis) em 1949 e nas primeiras cirurgias cardí-
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acas em 1952. Não obstante, logo em 1941, há relatos sobre a utilização de hipotermia em 
pacientes com traumatismo craniano (WANG et al., 2006).

Bigelow et al., (1984) estabelece o conceito de “proteção neurológica”, em uma 
cirurgia cardíaca. Então, já a partir de 1959, estenderam-se as indicações de utilização de 
hipotermia em pacientes neurológicos a priori. Nos anos seguintes, de 1960 à 1996, o nú-
mero e a sofisticação de procedimentos realizados ganharam um significativo aumento. Em 
contrapartida, observara-se que a hipotermia causada trouxera alguns efeitos que seriam 
prejudiciais ao emprego terapêtico.

Enfim no ano de 2001, os trabalhos começaram a ser conduzidos em pacientes 
em quadros de pós-ressuscitação cárdio-pulmonares, em traumatismos crânio e encefálicos, 
infartos agudos do miocárdio e, com isso, obtivera-se um maior interesse pela utilização da 
hipotermia, primando por melhores avanços conseqüentes à recuperação de paciente cardía-
cos, neurológicos, traumáticos, cancerosos e afins.

2. FISIOLOGIA DA TERMORREGULAÇÃO 

Existem relatos trazidos por alguns fisiologistas referentes aos mecanismos termor-
regulatórios. Decorre em processos fisiológicos, destarte, respostas a estímulos de tecidos 
variados e derivados de receptores distribuídos: porções extras hipotalâmicas cerebrais, su-
perfície da pele, tecidos abdominais profundos e medula espinhal. Portanto a termorregu-
lação é baseada em múltiplos sinais, são demasiado complexos e podem ocorrer em quase 
todos os tipos de tecidos (SOUZA; COSTA, 2006).

Biazzotto et al., (2006) explicam em seu trabalho que o corpo humano é divido em 
dois grandes compartimentos térmicos. Eles compõem o compartimento central que é for-
mado pelas víceras, cuja a temperatura permanece relativamente constante e mais alta. Des-
sarte, esses tecidos são constituídos por 10% da massa corporal total, constituindo as princi-
pais vísceras e o sistema nervoso central. São responsáveis pela grande parte da produção da 
energia convertida em calor (cerca de 70%). O sistema periférico, o segundo compartimento, 
é formado pelos tecidos aos quais a temperatura não é homogênea e sofre variação conforme 
o ambiente em que se encontra nos membros superiores e inferiores. São, presumidamente, a 
pele e o tecido celular subcutâneo, implicando no maior compartimento entendido que apre-
senta uma variação de temperatura de 3°C à 4ºC abaixo da temperatura central. Contudo essa 
diferença pode variar mais ou menos devida as condições térmicas do ambiente ou, ainda, 
relevadas as condições patológicas dos sujeitos e/ou seres animais.

Os compartimentos térmicos do sistema central e periférico consistem numa inter-
face ao meio ambiente a partir da pele: caracterizada por sua condição de extremidade. Nela, 
aproximadamente 90% de todo o calor produzido pode ser comprometido através de sua 
superfície. Há comunicação térmica entre a pele e os outros tecidos por meio da circulação 
sanguínea (BIAZZOTTO et al., 2006; SOUZA e ELIAS, 2006). 

Para o funcionamento adequado das enzimas e otimização das reações biológicas, 
a temperatura deve se manter em torno de 37ºC, pois em baixas temperaturas pode ocorrer 
a inativação fisiológica de alguns elementos, assim como em altas temperaturas pode causar 
uma desnaturação enzimática, de acordo com (GUYTON; HALL, 2006). Se um indivíduo 
for colocado em um ambiente à temperatura de 12ºC ou num ambiente à temperatura de 
50ºC, a sua temperatura central (nasofaringe ou reto) se mantém entre 36,5 e 37ºC, devido 
à homeostase térmica, comum a todos os animais homeotérmicos (SOUZA; ELIAS, 2006). 

A termorregulação normal envolve um balanço dinâmico entre a produção, o ganho 
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e a perda de calor com o objetivo de fornecer uma temperatura central constante (SILVER-
THORN, 2010). Isso é conseguido, parcialmente, por um ajuste da termogênese central (a 
produção interna de calor que vem do metabolismo normal e do calor liberado durante a 
contração muscular) e, posteriormente, entre o centro do corpo e as periferias diretamente 
expostas ao ambiente, responsáveis pelo gradiente de temperatura diferencial (MALLET, 
2002).

Consideram-se três fases para esse processamento de termorregulação: estímulos 
aferentes, regulação central e respostas aferentes (MARX, 2006).

Nos estímulos aferentes: As células termossensíveis que são encontradas por todo 
o corpo, são responsáveis por transmitir informações de temperatura ao longo do corpo. Os 
receptores de frio (Corpúsculo de Krause) se despolarizam com as diminuições de tempe-
ratura, e, ao contrário, os receptores de calor (Corpúsculo de Ruffini) o fazem quando há 
aumento de temperatura. Entretanto, os receptores de calor cutâneos raramente se despola-
rizam em temperaturas de pele normal, e são importantes, provavelmente, somente durante 
situações de estresse com calor aumentado ou diminuído (SOUZA; COSTA, 2006).

Estímulos do frio percorrem com maior importância por fibras Aä, e as informações 
de calor por fibras desmielinizadas C, tendo também outras vias utilizadas, em referência a 
(POULOS, 1981).

As fibras C são detectores e transmitem a dor, explicando a dificuldade de distinção 
entre fortes dores e calor intenso.

No controle central: Tendo o hipotálamo como um dos principais reguladores de 
temperaturas centrais, comparando então os estímulos térmicos naturais de diversas partes, 
como os da superfície da pele e dos tecidos profundos, ocorre assim uma inclusão associa-
tiva com os limiares de temperatura para cada resposta termorregulatória. Mesmo sendo 
incluída pelo hipotálamo, a maioria das informações térmicas são “pré – processadas” na 
medula espinhal e em outras partes do sistema nervoso central. Tendo a provável ideia de 
que possam ser originadas apenas pela medula espinhal (SIMON, 1974).

Cheng et al., (1995) e Wyss et al., (1975) relatam em seus trabalhos que o controle 
de respostas autonômicas é de aproximadamente 80% e, são determinados por estímulos 
térmicos provenientes de estruturais centrais. Em contraposição, uma grande fração de estí-
mulos determinantes de respostas comportamentais é derivada da superfície de pele.

Washington et al., (1993) e Hessemer e Brück, (1985) mostram que ambos os li-
miares de vasoconstrição e de sudorese são de 0.3°C à 0.5°C, frequentemente mais altos em 
mulheres que entre os homens, até mesmo durante a fase folicular do ciclo mensal (primeiros 
10 dias). Estas diferenças podem se pronunciar muito mais durante a fase luteínica.

Das Respostas Eferentes: O corpo responde às temperaturas que diferem os li-
miares apropriados, ativando mecanismos efetores, passíveis do aumento da produção de 
calor por meios metabólicos ou alterações comportamentais. Cada mecanismo efetor ter-
morregulatório tem seu próprio limiar. Então, na proporção de suas necessidades, existe 
uma progressão em ordem e intensidades destas respostas. Em geral, mecanismos efetores 
eficientes como os de vasoconstrição, são maximizados e precedem respostas dispendiosas, 
ocasionando os tremores de pele (SOUZA; COSTA, 2006).

Os mecanismos efetores indicam qual a faixa de temperatura ambiente que o corpo 
pode tolerar desde que sua temperatura central normal seja mantida. As medidas compor-
tamentais como, vestimentas, mudança de ambientes, são os mais importantes mecanismos 
efetores (SOUZA; COSTA, 2006).

Idade avançada, hipoglicemia, pessoas debilitadas, medicamentos, podem diminuir 
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a eficiência de respostas termorreguladoras, cabendo acrescentar o risco de hipotermia. Já as 
crianças possuem uma notável capacidade na regulação de suas temperaturas, em (SOUZA; 
COSTA, 2006).

A vasoconstrição cutânea é o mecanismo autonômico mais usado com frequência. 
O calor de origem metabólica perde-se por irradiação e convecção da superfície cutânea, e 
a vasoconstrição diminui esta perda. O fluxo de sangue da pele total é dividido em vários 
capilares e por “shunts” artério – venoso (HALES, 1985).

A termogênese livre dos tremores aumenta a produção metabólica de calor sem 
trabalho mecânico, tendo o poder de aumentar o calor em crianças e um discreto efeito em 
adultos (JESSEN, 1980). A intensidade da termogênese aumenta em proporção linear em 
relação à diferença entre temperatura média do corpo e seus próprios limiares de tolerância. 
O órgão que mais se correlaciona com a produção de calor é o fígado (NEDERGAARD; 
CANNON, 1992).

Os tremores podem aumentar a produção de calor nos adultos de 50% a 100%, 
porém, pode ser considerado ineficaz, pois quando é produzido por exercício pode levar um 
acréscimo de metabolismo de 500%. Tremores não ocorrem em recém – nascidos (HEMIN-
GWAY; PRICE, 1968).

A sudorese é mediada por nervos pós-ganglionares colinérgicos, a que consiste num 
processo ativo, podendo ser evitado por bloqueio neuro-elétrico, ou pela administração de 
atropina que o faz. Sendo este o único mecanismo no qual o corpo pode dissipar calor em 
ambiente em que tenha elevação de temperatura.

3. REPERCUSSÕES SISTÊMICAS E CONSEQUÊNCIAS DA HIPOTERMIA

Nem sempre existe evidência em pacientes anestesiados, de forma clara e, estas re-
percussões da hipotermia sobre o organismo humano se dão, principalmente, na fase inicial 
de sua instalação. Entretanto, os efeitos da hipotermia sobre o corpo podem ocorrer ainda 
que por ausência plena de interferências medicamentosas.

Mecanismo de ação sistêmica da hipotermia pode atuar em alguns sistemas. O Sis-
tema Nervoso Central (SNC), para cada 1ºC de diminuição de temperatura corporal, atinge 
entre 6% e 7% a taxa de diminuição encéfalo-metabolica, tal como em (WALTER, et al., 
2000), diminuindo o fluxo sanguíneo intracraniano em detrimento da vasoconstrição cere-
bral. Podendo reduzir a pressão intracraniana com a hipotermia, de acordo com (CLIFTON, 
et al., 2001).

No Sistema Cardiovascular, quando existe a redução da temperatura, pode aconte-
cer um tremor entre 34ºC e 36ºC. Causando um aumento significativo na taxa metabólica. 
Com o aumento da demanda de oxigênio, pode elevar a incidência de infarto do miocárdio 
em pacientes com doenças isquêmicas do coração. Porém, o tremor é evitado durante a anes-
tesia por estar sedado (WANG, et al., 2006).

O Sistema Respiratório, a hipotermia tem ações indiretas no sistema respiratório. 
Quando há a queda da taxa metabólica em 25% - 30% nos 33ºC, diminui-se o volume para 
manter o PCO2 normal (BERNARD; MACC; BUIST, 1999).

Sistema Renal e Eletrólitos, durante a hipotermia pode haver diurese, pois a rea-
bsorção é diminuída de solutos no ramo ascendente da alça de Henle, havendo também a 
perda de capacidade de concentração de urina (WONG, 1983). O equilíbrio de Ácido-Básico 
em animais de sangue frio permite que o pH varie com a temperatura do corpo como se fosse 
“in vitro” (isto é, o sangue fica mais alcalino com as diminuições de temperatura), enquan-
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to que os homeotérmicos, como os ursos, que diminuem a temperatura do corpo durante a 
hibernação, mantém um pH arterial próximo 7,4. A interpretação do pH arterial em humanos é 
muito característica e imprevisível, uma vez desconhecida uma estratégia eficazmente aplicável 
à condição. Para imitar os mecanismos compensatórios usados pelos animais que hibernam, 
o pH do sangue (que é medido por eletrodos a 37°C) foi tradicionalmente “corrigido” para a 
temperatura do corpo real do paciente. Sem a correção, a disponibilidade de oxigênio para os 
tecidos se reduz, porque a afinidade da hemoglobina para oxigênio se eleva em aproximada-
mente 1,7%/°C. Este efeito é pequeno, se comparado com os 5,7% de aumento de afinidade da 
oxihemoglobina para cada °C, causado pela hipotermia propriamente dita. Felizmente, esses 
aumentos de afinidade são compensados pela redução de 8% / °C na taxa metabólica causados 
pela hipotermia. A hipóxia tecidual é então improvável, com ou sem correção, não tendo sido 
demonstrada experimentalmente. A solubilidade de gases no sangue se eleva com as diminui-
ções de temperatura. Quando os gases do sangue arterial de pacientes hipotérmicos são corri-
gidos para aquela dada temperatura, os pacientes parecem apresentar uma alcalose respiratória. 
A medida dos gases sanguíneos sem correção é conhecida como “estratégia alfa-stat”. A adição 
de CO2 para normalizar o pH é conhecida como “estratégia pH-stat”. É muito controverso, 
se a gasometria sanguínea deve ser corrigida para temperatura do corpo durante a hipotermia 
(KOLLMAR et al., 2002).

No Sistema Gastrointestinal quando está havendo a hipotermia ocorre à diminuição da 
motilidade gastrointestinal, podendo retardar a alimentação (KOLLMAR, et al., 2002). Existe 
também o aumento da concentração da glicose no sangue, devido à diminuição da insulina libe-
rada pelo pâncreas. 

O Sistema de Coagulação com a hipotermia prolongada o número de plaquetas e as 
funções são diminuídas, assim como o prolongamento do tempo de coagulação, aumentando, 
assim, o risco de hemorragia. Pacientes hipotérmicos também desenvolvem coagulopatias pela 
inibição das enzimas da cascata de coagulação. O tratamento para isso é o reaquecimento e não 
a administração de fatores de coagulação. 

E o Sistema Imunológico a hipotermia tem efeito direto na imunidade celular e humo-
ral, e efeito indireto na diminuição de O2 aos tecidos periféricos. Havendo a redução de 1,9ºC 
da temperatura, há incidência de infecção e de ferida no trato respiratório que é triplicada em 
cirurgia de colón, aumentando 20% a duração de hospitalização (VALERI, et al., 1995).

4. HIPOTERMIA NÃO INTENCIONAL E INDUÇÃO DE HIPOTERMIA

Durante o procedimento anestésico cirúrgico, podem ocorrer alterações induzidas. A 
exposição do corpo ao ambiente cirúrgico gera uma perda de calor para o ambiente por quatro 
mecanismos: irradiação, condução, evaporação e convecção (SESSLER, 2000). Aproximada-
mente 90% da perda de calor ocorre pela superfície da pele durante a cirurgia por irradiação e 
convecção, associada à evaporação na área cirúrgica. Portanto, qualquer dispositivo que trate a 
hipotermia deverá reduzir a perda de calor.

O início para essa redução está no aumento da temperatura do ambiente. O aumento 
para níveis acima de 23ºC já reduziria a incidência de hipotermia em jovens e idosos, porém, 
temperaturas acima de 22ºC, podem ser vistas como desconfortáveis pelos profissionais cirúrgi-
cos, segundo (TAGUCHI; KURZ, 2005).  Sendo assim, utiliza-se o foco em métodos e disposi-
tivos que reduzam a perda de calor cutânea do organismo.

Os dispositivos atuais são divididos em dois: passivos - reduzem a perda cutânea de 
calor; ativos – trocam o calor com o organismo, resfriando ou aquecendo de acordo com a 
indicação de Leslie e Sessler (2003).



22

Revista Contexto  I  2018

Ciências Biológicas  I  Educação  I  Saúde

Isolantes térmicos como mantas, cobertores são disponíveis em quase todos os cen-
tros cirúrgicos. Uma camada simples destes elementos pode reduzir a perda de calor em até 
30% (SESSLER; SCHROEDER, 1993). Colchões térmicos com água circulantes, colocados 
embaixo do paciente raramente são eficazes. Não mantém normotermia, em virtude da quan-
tidade mínima que o dorso perde de calor (KOKATE et al., 1995). São mais eficazes quando 
colocados sobre o paciente: o que torna o procedimento inviável.

Novas tecnologias foram descritas e utilizadas. Há um sistema de vestimentas com 
água circulante que traz uma graduação de temperatura controlada e monitorada de acordo 
com o caso cirúrgico. São colocados em volta do tronco e extremidades do paciente com a 
vantagem anatômica de flexibilizar o operado em posicionamentos adequados ao procedi-
mento, oferecendo conforto e mobilidade aos cirurgiões.

Este método que vem ganhando importância e, é formado por dispositivos de aque-
cimento e resfriamento. Consiste num cateter de troca de calor posicionado na veia cava 
inferior, com o hábito via veia femoral, promovendo um melhor controle de temperatura do 
paciente. Implica no aumento de temperatura de forma mais rápida e eficaz, se comparado 
aos antigos métodos de emprego superficial. Em casos de vasoconstrição intensa, aquece 
cerca de 2ºC / hora, e quando utilizado para indução de hipotermia, a queda da temperatura 
cai de 4ºC a 6ºC por hora (TAGUCHI; KURZ, 2005).

5. HIPOTERMIA TERAPÊUTICA E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS EXPERIMEN-
TAIS E CLÍNICAS. 

De acordo com trabalhos experimentais, foi apresentado que o primeiro nível de 
ação da hipotermia é metabólico. Com a diminuição da temperatura de cada 1° C, cerebral 
ou corporal, correspondente de 6 à 7 % ou, até 28° C, concebe-se que a redução do consumo 
energético do ciclo neuronal e, o desempenho de atividades eletrofisiológicas relacionadas 
ao metabolismo basal do neurônio permanecem ideais para o procedimento (KAWAGUCHI; 
FURUYA; PYUSH, 2005).

Esta redução global sob o ponto de vista neurofisiológico, reduziria o risco de is-
quemia cerebral quando este tecido fosse exposto a insultos isquêmicos, numa incidência de 
parada cardio-circulatória ou na isquemia focal.

Conforme Vigué et al. (2006), os neurônios que mais se beneficiariam são aqueles 
situados em áreas de penumbra, local em que a lesão neuronal pode ser reversível.

A redução do metabolismo cerebral com a hipotermia resulta na diminuição do flu-
xo encéfalo-sanguíneo, culminando por promover uma significativa redução fluxo-volumé-
trica e, assim, favorecendo à uma relevante diminuição da pressão intracraniana. Em suma, 
esta é a base secundária mais importante da hipotermia, por si, fisiologicamente aplicável em 
sua condição cirúrgica plena. 

Em estudos experimentais de Cowie, (2005) em roedores, ressaltam que a hipo-
termia ameniza consideravelmente fenômenos de morte celular por apoptose. Durante a 
reperfusão, a liberação de radicais livres também pode ser reduzida, além de citosinas pró-
-inflamatória e interleucina –6.

Para fins terapêuticos, a utilização da hipotermia que constitui nas melhores evi-
dências até o momento, está voltada para o controle de paradas cárdiorrespiratórias (PCR) e 
para a ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Também pode envolver processos de isquemia 
cerebral global, além da reperfusão de respectivos indícios de parada cardiorrespiratória.

Após a restauração de circulação espontânea, os pacientes que apresentam melhor 
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prognóstico neurológico são os que recuperam a consciência logo após as manobras de res-
suscitação. Para a diferenciação dos pacientes que acordam, não existe sinal clínico eviden-
te, se comparados àqueles que permaneceram em coma. 

Dois estudos de 2002 comprovaram a melhora dos resultados em pacientes vitimas 
de PCR, por fibrilação ventricular, induzido a hipotermia (SOUZA; COSTA, 2006).

Um estudo que envolveu 275 pacientes submetidos à hipotermia, apresentaram re-
sultados neurológicos muito favoráveis. Portanto, a mortalidade após este período foi expres-
sivamente menor no grupo dos pacientes com hipotermia, se comparados aos normotérmicos 
(SOUZA; COSTA, 2006).

No segundo estudo realizado por Bernard et al., (2002), pacientes adultos vítimas 
de parada cardíaca, foram estudados em grupos de normo e hipotermia à  33º C. Esta tempe-
ratura foi mantida por 12 h. Após este período, os pacientes foram ativamente reaquecidos 
por 8 h. Ao serem comparados com os restantes 26% do grupo normotérmico, apresentaram 
bons resultados neurológicos quanto à hipotermia. Conferem uma amostragem de 49% em 
21, dentre 43 pacientes. A mortalidade foi de 51% para o grupo de hipotermia e de 68% para 
o grupo de normotermia.

Dados experimentais aplicados a ratos mostram o efeito neuro-protetor da hipoter-
mia. O procedimento foi aplicado 60 minutos após a indução de parada cardiorrespiratória 
nestas cobaias. Sendo assim, presume-se que esta metodologia poderia ser aplicada com su-
cesso em ambientes clínicos e/ou cirúrgico-hospitalares.

De acordo Hachimi et al. (2001), os efeitos da hipotermia foram estudados em pa-
cientes inconscientes pós – PCR. No grupo hipotérmico, três dos 16 pacientes receberam alta 
hospitalar vivos, confrontados à uma amostragem de 14 pacientes do grupo normotérmico.

Em uma meta-analise publicada por Holzer et al. (2005) sobre a utilização de hipo-
termia leve em pacientes comatosos e vitimados por parada cardíaca, os pacientes submetidos 
à hipotermia apresentaram resultado neurológico favorável, melhores que os do grupo em 
que a normotermia fora mantida. Analisando os apresentados, pacientes adultos inconscien-
tes, vítimas de parada cario respiratória, devem ser colocados em hipotermia de 32° C a 34° 
C, por 12 às 24h, fora de o ambiente hospitalar.

Diversas causas de PCR podem ser muito diferentes das ocorridas em ambiente 
hospitalar. Já em ambiente hospitalar, após a isquemia global, no caso de que o paciente per-
maneça em coma, a hipotermia induzida poderá beneficiá-lo.

Enfim, a aplicação de hipotermia moderada não apresenta maiores benefícios se 
comparada à utilização de hipotermia leve, podendo incidir às complicações frente à utiliza-
ção de temperaturas mais baixas.

CONCLUSÃO

Apresentando efeitos sistêmicos, a hipotermia é frequentemente encontrada na práti-
ca clínica do anestesiologista. Os tremores e a sensação de frio intenso são queixas frequentes 
dos pacientes da hipotermia não intencional. Esta, aumenta, na maioria das vezes, a morbi-
dade dos procedimentos relatados em amostragem pela maior parte do período de internação, 
gerando grande insatisfação dos pacientes. Presume-se que deva ser combatida agressiva e 
precocemente. A hipotermia não intencional, não é a forma mais barata e eficaz para a maioria 
dos casos, não obstante, sua prevenção ainda é a maneira mais rápida e segura. Suas indica-
ções são extremamente restritas a utilização terapêutica deve ser voltada principalmente em 
cirurgias neurológicas. Para a prevenção e redução clinica da hipotermia, novos dispositivos 
de maneira rápida e precisa estão em desenvolvimento e podem vir a mostrar resultados sur-
preendentes ao contexto pragmático envolvendo o quadro cirúrgico neuro-cardio-respiratório 
de forma geral.
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A APLICABILIDADE DAS NORMAS AMBIENTAIS PARA 
ASSENTAMENTOS RURAIS

APPLICABILITY OF ENVIRONMENTAL STANDARDS FORRURAL SETTLE-
MENTS
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RESUMO: Em razão do padrão de crescimento econômico atual e da consequente utiliza-
ção de forma indiscriminada dos recursos naturais, que vêm ocasionando altos índices de 
degradação ambiental, este artigo tem por objetivo discutir a importância da Reserva Legal 
– RL e das Áreas de Preservação Permanente – APPs, que já se encontram normatizadas, e 
sua relação com os assentamentos rurais. Como metodologia se optou pela pesquisa biblio-
gráfica e documental, a partir do aparato legal, permitindo um aprofundamento teórico da 
temática que norteia a pesquisa. A pesquisa aponta para a necessidade de instrumentos legais 
que garantam sua aplicabilidade, tais como a necessidade de imposição de multas em caso 
de desrespeito e fiscalização constante.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Ambiental; Assentamentos Rurais; Preservação Ambiental.

ABSTRACT: In standard because of current economic growth and the consequent use in-
discriminately of natural resources, which come causing high levels of environmental de-
gradation, this article aims to discuss the importance of Legal Reserve - RL and Permanent 
Preservation Areas - PPAs, which are already standardized, and their relation to rural settle-
ments. The methodology was chosen by the bibliographic and documentary research, from 
the legal apparatus, allowing a theoretical deepening of the theme that guides the research. 
The research points to the need for legal instruments to ensure its applicability, such as the 
need to impose fines for failure to comply and constant supervision
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INTRODUÇÃO

O Direito Ambiental é multidisciplinar, pois se utiliza de institutos de Direito Penal, 
Civil e Administrativo para tornar efetivas suas normas. Visa regular a relação do homem 
e seus meios de produção com a natureza, como forma de permitir o equilíbrio dessa rela-
ção, dando sustentabilidade ao desenvolvimento e minimizando os efeitos degradantes sobre 
o meio ambiente. 

O ordenamento jurídico, com a proteção ao meio ambiente, recebeu novos princípios 
informadores e adaptou-se à realidade dos direitos de terceira geração, possibilitando uma pro-
teção mais eficaz (BORGES, 1999). 

Em nossa Carta Magna de 1988, o Título VIII capítulo VI é destinado ao meio am-
biente: no artigo 225 está disposto que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado de uso comum, e cuja responsabilidade em preservá-lo é do poder público, assim 
como da coletividade. 

Existe uma série de instrumentos legais que versa sobre a preservação, conservação 
e restauração do meio ambiente, sendo importante ressaltar a Lei 6938/81, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação; nessa 
lei foi instituído o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, assim como deu as dire-
trizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

O CONAMA, no gozo de suas atribuições, editou algumas resoluções que versam 
sobre o tema proposto neste trabalho. Dentre elas podemos citar a Resolução n.º 237/1997, 
que versa sobre procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma 
a incorporar ao sistema de licenciamento os instrumentos de gestão ambiental e a integrar a 
atuação dos órgãos do SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente. Já a 
Resolução n.º 303/2002 dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente; e a Resolução n.º 369/2006 trata sobre casos excepcionais de utilidade pública 
interesse social em Área de Preservação Permanente.

A preocupação em preservar os rios e as florestas fazia parte do ordenamento jurídico 
desde os tempos mais remotos, e se torna evidente com a entrada em vigor da Lei n.º 4.771/65 
(antigo Código Florestal), em que se buscou uma proteção mais efetiva ao meio ambiente, 
com as florestas e as formas de vegetação sendo reconhecidas como bens de interesse comum 
a todos os habitantes do País. Nessa lei foram apresentadas as definições de Área de Reserva 
Legal – RL e Área de Preservação Permanente – APP’s. 

Cabe destacar que a Lei 4.771/65 (antigo Código Florestal) foi revogada pela Lei n.º 
12.651, de 25 de maio de 2012, o Novo Código Florestal. 

Outra legislação de grande importância para a proteção ambiental é a Lei n.º 9.605/98, 
conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administra-
tivas derivadas de condutas e atividade lesivas ao meio ambiente. Podemos citar, ainda, a Lei 
7.347/1985, que regula a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico.

Em razão do padrão de crescimento econômico atual e da consequente utilização de 
forma indiscriminada dos recursos naturais, que vêm ocasionando altos índices de degradação 
ambiental, este artigo tem por objetivo discutir a importância da Reserva Legal e das APPs, que 
já se encontram normatizadas, e sua relação com os assentamentos rurais. 

Como metodologia se optou pela pesquisa bibliográfica e documental, a partir do 
aparato legal, permitindo um aprofundamento teórico da temática que norteia a pesquisa.
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DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO RESERVA LEGAL

O conceito normativo de Reserva Legal está definido na Lei n.º 12.651/2012, em seu 
artigo 3.º, inciso III:

- Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, deli-
mitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo 
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabi-
litação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem 
como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

A Reserva Legal constitui-se em área especialmente protegida pelo artigo 225, §1 n.º, 
inciso III da Constituição Federal de 1988, na qual também foi dada a competência concor-
rente entre os entes políticos da União, dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre os 
recursos florestais (art. 24, inciso VI). No artigo 23, inciso VII, foi estabelecida a competência 
comum entre eles para preservar esses recursos. 

As delimitações referentes ao percentual que devem ser destinados à Reserva Legal 
estão dispostos no artigo 12, incisos I e II, ressaltado no que tange ao Assentamentos Rurais no 
parágrafo 1, da Lei 12.651/2012:

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a 
título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação 
à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:  
I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).
§ 1- Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para 
assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada, para fins do 
disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento.

Segundo Granziera, Amorim e Costa (2007, p.510), a Reserva Legal constitui-se na “imposi-
ção de um limite de área em que a cobertura vegetal será mantida, diminuindo o uso da pro-
priedade rural para aumentar o seu tempo útil”. 

Antes da revogação do Código Florestal (Lei n.º 4.771/65), todo proprietário de imó-
vel rural possuía a obrigatoriedade de levar a registro no cartório de Imóveis a parcela de suas 
terras que correspondiam à área de Reserva Legal, observando que a localização da reserva 
dentro da propriedade deveria ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente, ou me-
diante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada; 
após a aprovação da Lei n.º 12.651/2012, essa obrigatoriedade foi substituída, conforme o 
disposto no artigo 29:

Art. 29.  É criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Na-
cional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, registro público eletrôni-
co de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade 
de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo 
base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico 
e combate ao desmatamento.
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Por ter sido instituída por lei, a Reserva Legal constitui-se em uma obrigação: a 
preservação do meio ambiente, não sendo as florestas e demais formas de vegetação bens de 
uso comum, mas bens de interesse comum a todos. 

Assim, a Reserva Legal configura-se em uma das modalidades de limitação ad-
ministrativa da propriedade, uma vez que foi instituída pela Lei 4.771 (Código Florestal) e 
mantida na edição da Lei 12.615/2012, portanto, imposta pelo Poder Público de forma uni-
lateral, geral e gratuita sobre a propriedade ou posse rural. Reconhece-se, desse modo, que a 
restrição em tela configura limitação administrativa, cujo principal efeito que daí decorre é o 
de que não a enseja direito à indenização.

Rodrigues (2007, p.111) considera que a obrigatoriedade do cumprimento da Re-
serva Legal “trata-se de uma obrigação legal imposta a todos os proprietários rurais. Tais 
limitações não devem ser encaradas como um ônus ao direito de propriedade, tendo em vista 
que existem benefícios relativos à função ecológica preservada por meio da manutenção da 
biodiversidade na propriedade rural”. 

A vegetação da Reserva Legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utiliza-
da sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e 
científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no §3.º do artigo 
16, sem prejuízo das demais legislações específicas (artigo 16, § 2.º da Lei n.° 4.771/65) 
(SIRVINSKAS, 2009). 

As preocupações com a manutenção das áreas de Reserva Legal continuam garan-
tidas na edição do Novo Código Florestal, que, em seus artigos de 17 a 24, versa sobre o 
Regime de Proteção da Reserva Legal. 

A partir de meados dos anos 1990, novos elementos passaram a ser considerados na 
discussão sobre o desenvolvimento rural brasileiro, entre eles: a recomposição de áreas de-
gradadas, a conservação e o uso sustentável dos recursos hídricos, o controle e a fiscalização 
na utilização de agrotóxicos e, mais recentemente, a exigência do cumprimento da legislação 
referente às áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente dos imóveis rurais (GON-
ÇALVES; SCOPINHO, 2010). 

O meio ambiente encontra amparo para sua proteção em nosso ordenamento ju-
rídico e, para tal, pode contar com o Poder Judiciário nas soluções das pendências em que 
houver risco de dano, dano ou até a reparação ao meio ambiente. 

O Judiciário faz com que as normas ambientais sejam cumpridas, assim, temos 
como palavra final na esfera Estadual as decisões dos Tribunais de Justiça dos Estados, com-
pelindo os indivíduos ao cumprimento da determinação judicial.

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

As Áreas de Preservação Permanentes são protegidas por força de lei, cuja defini-
ção pode ser encontrada na Lei 12.615/2012, no Art. 3.º, inciso II: 

Art. 3.º II - Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

Com relação à Delimitação das Áreas de Preservação Permanente em zonas rurais 
ou urbanas, os parâmetros de delimitação encontram-se dispostos no artigo 4.º:

I Adriana Maria Risso Caires SILVA, Mario Marcos LOPES
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I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de lar-
gura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cin-
quenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 
600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 
de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento, observado o disposto nos §§ 1.º e 2.º;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de bar-
ramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 
ambiental do empreendimento;      
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água, qualquer que seja a sua 
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;      
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 
100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da 
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado 
por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 
ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 
seja a vegetação;
XI - as veredas.
XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 
50 (cinquenta) metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. 
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 
50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.     
Art. 6.º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas 
de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com 
florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes 
finalidades:
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra 
e de rocha;
II - proteger as restingas ou veredas;
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III - proteger várzeas;
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histó-
rico;
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
VII - assegurar condições de bem-estar público; 
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares.
IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.
 IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.  

Conforme indicação formal do texto na legislação, as Áreas de Preservação Per-
manente são áreas reconhecidas como de utilidade pública, de interesse comum a todos e 
localizadas, em geral, dentro do imóvel rural, público ou particular, em que a lei restringe 
qualquer tipo de ação, no sentido de supressão total ou parcial da vegetação existente, para 
que se preservem com as plantas em geral, nativas e próprias, que cobrem a região. 

Muller (2002) enumera como principais funções das APP’s a proteção das margens 
dos corpos d’água, evitando que sejam carregadas pelas águas das chuvas; a proteção dos 
mananciais; a proteção dos rios e reservatórios contra a massa de detritos que causam impac-
tos negativos sobre a vida aquática e, sobretudo ao consumo humano tanto para geração de 
energia como para irrigação; a garantia de recarga dos lençóis freáticos pela chuva. 

A corrente majoritária da doutrina nacional entende que as Áreas de Preservação 
Permanente são áreas insuscetíveis de exploração, que devem ser preservadas de forma ab-
soluta, isto é, sem sofrer nenhum processo de modificação, pois constituem bens comuns de 
todos, que visam proteger os recursos hídricos e os leitos dos rios da erosão causada pelo 
processo de lixiviação (MACHADO 2007). 

A proteção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente são ponto pacífico 
em nossos tribunais, conforme jurisprudências transcritas e disponíveis no site do Tribunal 
de Justiça de São Paulo e descritos por Silva (2011).

Por meio dessas jurisprudências, nota-se que, com a proteção das Áreas de Preser-
vação Permanente, o que se busca é a conservação do equilíbrio ecológico da bacia hidrográ-
fica, que garantirá a manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos.

Um dos maiores desafios planetários no século 21 é assegurar a sustentabilidade do 
uso dos recursos hídricos, como condição essencial para a cidadania plena, a qualidade de 
vida, a redução da pobreza e um modelo de desenvolvimento que considere os direitos das 
atuais e futuras gerações a um ambiente limpo e saudável (MACHADO, 2007). 

A qualidade e a quantidade dos recursos hídricos disponíveis estão, intimamente, li-
gadas ao modo como são utilizados, assim, é impossível não associar os recursos hídricos às 
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal uma vez que a preservação dessas áreas 
representa importante papel ambiental, contribuindo para a conservação da biodiversidade e 
a manutenção do equilíbrio ecológico. 

O Código Florestal determina a criação de Áreas de Preservação Permanente – 
APPs e Reserva Legal – RL, que são áreas que não podem ser desmatadas, preservando 
assim a fauna e flora, além de reduzir riscos causados por eventos climáticos extremos. Vale 
ressaltar que a importância do Código Florestal, ao contrário do que o nome da lei possa 
sugerir, não se resume à proteção das matas e florestas, atingindo outras áreas de fragilidade 
ambiental, importantes para preservar a estabilidade geológica, os recursos hídricos, a pai-
sagem, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
-estar das populações humanas. 
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A ausência de mata ciliar aumenta o escoamento superficial e diminui a infiltração 
que, por consequente, diminui o armazenamento do lençol freático. O resultado disso é que 
diminui o volume de água no subsolo e acarreta enchentes nos córregos, rios e riachos nos 
períodos de chuva. Outra função da mata ciliar é a proteção na manutenção de boa qualidade 
da água, pois reduz a erosão das margens e, consequentemente, o assoreamento dos rios, que 
geram sólidos em suspensão e prejudicam a vida aquática e a qualidade da água para uso e 
consumo humano, além de sua biodiversidade funcionar como uma proteção natural de pra-
gas e doenças que poderiam gerar prejuízos econômicos às propriedades rurais.

No Brasil, a preocupação com as águas já podia ser notada com a edição do Código 
das Águas, em 1940, que define águas públicas, comuns e particulares, trata do princípio 
de outorga, modalidades de concessão e garantia do acesso às águas, buscando atender às 
necessidades de vida. 

A partir dos anos 1980, a gestão dos recursos hídricos no Brasil passou a abordar 
três fatores: a sustentabilidade ambiental, social e econômica; a busca de leis mais adequadas 
e de espaços institucionais compatíveis; a formulação de políticas públicas que integrassem 
toda a sociedade.

Encontramos farta legislação que se refere à proteção desse recurso natural – a 
água– em nosso país. Consta da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 21, inciso XIX: 
“compete à União instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 
critérios de outorga de direitos de seu uso”.

Por sua vez, o Artigo 23, incisos VI e XI: estabelece como sendo competência co-
mum da União, dos Estados e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a polui-
ção em qualquer de suas formas, bem como registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões 
de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos. 

Em 1989, a Constituição do Estado de São Paulo também dedicou um capítulo ao 
meio ambiente (art. 206), assim como uma seção específica para os recursos hídricos (art. 
205). Nesse contexto, merece destaque a rápida iniciativa dos legisladores paulistas, que 
tiveram a consciência da importância da água, essencial à vida e essencialmente ligada à 
saúde da população (FIGUEIREDO, HERRMANN, SILVA, 2007). 

Cabe ainda destacar as seguintes leis que abordam a questão da gestão de recursos 
hídricos: a Lei n.º 4.904, de 17 de dezembro de 1995, cria o Conselho Nacional de Águas 
e Energia Elétrica – CNAEE e o Departamento Nacional de Águas e Energia – DNAEE; a 
Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL, que, entre outras atribuições, deverá promover a articulação com os Estados para o 
aproveitamento energético dos cursos de água e a compatibilização com a política nacional 
de recursos hídricos; e a Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, cria a Política Nacional dos 
Recursos Hídricos, que reconhece a água como um bem finito e vulnerável, além de indicar 
princípios básicos, instrumentos e formas de organização para a gestão compartilhada do uso 
da água. Tem como objetivo assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibili-
dade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 

Conhecida como Código das Águas, a Lei 9.433/97 parte do princípio de que a 
colaboração é fundamental para o delineamento de um futuro mais adequado em termos de 
disponibilidade hídrica. Define ainda cincos instrumentos essenciais à boa gestão do uso da 
água: o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a Outorga de Direito de Uso dos Recursos, 
a Cobrança pelo Uso da Água, o Enquadramento dos Corpos d’ água em classes de uso e o 
Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. 

A Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, que dispõe sobre a criação da Agência Na-
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cional de Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, esta-
belecendo regras para a sua atuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos. 

No Estado de São Paulo existe ainda a Lei n.º 7.663/91, que estabelece normas de 
orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Nota-se que a água representa papel fundamental no desenvolvimento de toda a 
população e no campo possui papel de destaque, pois sem ela seria impossível a manutenção 
e a fixação do homem.

Cabe destacar a importância tanto da quantidade como da qualidade dos recursos 
hídricos utilizados para a lavoura, especialmente porque um manejo inadequado pode conta-
minar os recursos hídricos com agrotóxicos e outras substâncias nocivas.

CONCLUSÃO

As áreas de Reserva Legal – RL e Preservação Permanente – APP’S são igualmente 
importantes para a manutenção dos biomas, uma vez que objetivam viabilizar a tutela efetiva 
do meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são ineren-
tes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e 
bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, 
considerado este em seu aspecto físico ou natural.

Cabe ressaltar a importância da integração das normas ambientais com a realidade 
nos assentamentos rurais, que nem sempre favorece o cumprimento da norma ambiental 
avaliada, quer seja por desconhecimento da mesma ou pelo modo (costume) de se lidar com 
a terra, ou ainda a falta de uma fiscalização efetiva para o cumprimento da norma ambiental.

Por fim, a letra da lei por si só não basta: são necessários instrumentos legais que 
garantam sua aplicabilidade, tais como a necessidade de imposição de multas em caso de 
desrespeito, fiscalização constante aliada à educação ambiental através de cursos e palestras.

I Adriana Maria Risso Caires SILVA, Mario Marcos LOPES
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SINDROME HELLP: REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A AS-
SISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

HELLP SYNDROME: REVIEW OF THE LITERATURE ON THE NURSING CARE

Sirlene Aparecida Lemos BOA 8
Valeria Brandão dos SANTOS 9

Angelina LETTIERE 10

RESUMO: A síndrome hipertensiva é a principal causa de morbimortalidade materna e 
perinatal. A evolução natural da doença, quando não tratada, é o desenvolvimento para as 
formas graves, entre elas, a eclâmpsia e a síndrome HELLP. Os sinais e sintomas da síndro-
me HELLP podem ser confundidos com outros problemas clínicos não obstétricos, sendo 
importante uma correta avaliação e identificação para um melhor prognóstico materno. Por-
tanto, a identificação precoce pelos profissionais de saúde, dentre eles a equipe de enferma-
gem, é importante para assegurar um parto e nascimento seguro. O objetivo do trabalho foi 
avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre a atuação do enfermeiro na síndrome de 
HELLP. O estudo foi constituído de revisão narrativa realizada nas bases de dados da Lite-
ratura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Bases de Dados de Enferma-
gem, com artigos publicados nos últimos dez anos. Considerando os critérios de inclusão, a 
amostra final foi composta por três artigos. Na análise dos artigos, dois destes eram de base 
conceitual, reforçando a importância do seu conhecimento para a enfermagem, e somente 
um artigo abordou a assistência de enfermagem para a implementação da sistematização da 
assistência de enfermagem às mulheres com Síndrome HELLP, o que permite pontuar que 
as publicações de enfermagem em relação a esta patologia são escassas. Concluímos que é 
de fundamental importância que a enfermagem tenha conhecimento científico para o desen-
volvimento de uma assistência integral à mulher no ciclo gravídico-puerperal. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Assistência de enfermagem. Síndrome HELLP.

ABSTRACT: Hypertensive syndrome is the leading cause of maternal and perinatal mor-
bidity and mortality. The natural evolution of the disease, when untreated, is developing for 
severe forms, among them, eclampsia and HELLP syndrome. The signs and symptoms of 
HELLP syndrome can be confused with other non-obstetric clinical problems being impor-
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INTRODUÇÃO

As principais causas de morte materna são a hipertensão arterial, as hemorragias, a 
infecção puerperal e o aborto (BRASIL, 2011). A síndrome hipertensiva é caracteriza como 
a principal causa de morbimortalidade materna e perinatal (RUGGIERO; FABBRO; BUS-
SADORI, 2013).   

A hipertensão arterial, na gravidez, é caracterizada clinicamente por aumento dos 
níveis da pressão arterial, chegando a nível igual ou maior que 140/90 mmHg após a 20ª 
semana de gestação, associado (pré-eclâmpsia) ou não à proteinúria. Nessa fase, a doença é 
assintomática, dependendo seu diagnóstico do exame físico e de dados laboratoriais da ges-
tante. A evolução natural da doença, quando não tratada, é o desenvolvimento para as formas 
graves, entre elas, a eclâmpsia (convulsão/coma) e a síndrome HELLP (VASCONCELLOS 
et al., 2003). 

A presença de hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia em ges-
tante caracteriza a síndrome HELLP, um acrônimo dos três critérios estabelecidos para sua 
presença (H =hemolysis; EL = elevated liver enzymes; LP = low platelets).  Sua incidência 
é estimada em aproximadamente 20% dos casos de pré-eclâmpsia grave e está associada à 
grande morbimortalidade materna e perinatal (PEREIRA; MONTENEGRO; REZENDE-
-FILHO, 2008).

Os sinais e sintomas da síndrome HELLP podem ser facilmente confundidos com 
outros problemas clínicos não obstétricos, como dor na parte alta ou central do abdome, 
cefaleia, náuseas, vômitos e mal-estar generalizado. Portanto, é importante uma correta ava-
liação e identificação desta patologia para um melhor prognóstico materno (MORAES et 
al., 2011). Desta forma, é de fundamental importância o seu reconhecimento precoce, em 
face da rápida deterioração da condição materna (PEREIRA; MONTENEGRO; REZENDE-
-FILHO, 2008).

Pela possibilidade de confusão com outros problemas clínicos, muitos profissionais 
de saúde não reconhecem as suas características clínicas de imediato, o que retarda a inter-
venção e agrava o quadro clínico-obstétrico. Portanto, a identificação precoce pelos profis-
sionais de saúde, dentre eles a equipe de enfermagem, é muito importante, pois as medidas 

tant a correct evaluation and identification for better maternal prognosis. Therefore, early 
identification by health professionals, including nursing staff, it is important to ensure safe 
delivery and birth. The objective was to evaluate the evidence available in the literature on 
the role of a nurse in the HELLP syndrome. The study consisted of narrative review con-
ducted in the databases of the Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences 
and Nursing Databases with articles published in the last ten years. Considering the inclu-
sion criteria, the final sample consisted of three articles. In the analysis of these two articles 
were conceptual basis, reinforcing the importance of their nursing knowledge, and only one 
article addressed the nursing assistance for the implementation of the systematization of 
nursing care in women with HELLP syndrome, which allows to point out that the nursing 
publications regarding this pathology are scarce. Conclude that it is crucial that nursing has 
scientific knowledge to the development of a comprehensive care to women during preg-
nancy and childbirth.

KEYWORDS: Nursing. Nursing Care. HELLP Syndrome
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de intervenção imediata poderão contribuir para reverter essa síndrome, assegurando um 
parto e nascimento seguro (MOURA et al., 2007).

Frente ao exposto, indagamos a seguinte questão: quais as ações realizadas pela 
enfermagem no cuidado à mulher com síndrome HELLP? Neste sentido, o objetivo do pre-
sente estudo foi avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre a assistência de enfer-
magem à mulher com síndrome HELLP. 

Este trabalho justifica-se, pois, considerando as atribuições do enfermeiro na equipe 
multiprofissional, este tem um papel importante na avaliação da gestante, tanto nas ações 
preventivas durante a consulta de pré-natal quanto aos cuidados a serem implementados na 
síndrome HELLP, que vão da mínima à máxima complexidade, uma vez que, nesta situação, 
a mulher necessita dos cuidados de enfermagem (LOPES et al., 2013).

METODOLOGIA 

Para a elaboração desse estudo, realizamos uma revisão narrativa com as seguintes 
etapas: estabelecimento da pergunta norteadora e do objetivo, estabelecimento dos critérios 
de inclusão dos artigos, busca dos artigos, leitura e análise dos artigos. Para a seleção dos ar-
tigos, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS) e Bases de Dados de Enfermagem (BDENF).

Os critérios de inclusão dos artigos foram: estar disponível eletronicamente e publi-
cado em português, ter sido publicado nos últimos dez anos, ou seja, de 2004 a 2014, e retra-
tar a atuação da enfermagem na síndrome HELLP. Inicialmente realizamos uma busca nos 
Descritores em Saúde, no mês de fevereiro de 2014, e selecionamos os seguintes descritores: 
enfermagem, assistência de enfermagem e síndrome HELLP. Posteriormente realizamos a 
busca dos artigos nas bases de dados, e os artigos selecionados que se repetiram nas bases de 
dados foram contabilizados uma única vez. Assim, considerando os critérios de inclusão, a 
amostra final desta revisão de literatura foi composta por três artigos.

Para uma análise compreensiva dos resultados, decidiu-se organizar os achados em 
duas categorias temáticas: a síndrome HELLP e a assistência de enfermagem na síndrome 
HELLP. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A gravidez pode induzir hipertensão arterial em mulher previamente normotensa ou 
agravar uma hipertensão preexistente (BRASIL, 2012). 

Conforme as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, a hipertensão na gestação 
é classificada em quatro categorias. A hipertensão crônica é caracterizada pelo estado hi-
pertensivo registrado antes do início da gestação, no período que precede a 20ª semana de 
gravidez, ou além de doze semanas após o parto, e não está associada a edema e proteinúria. 
A hipertensão gestacional é caracterizada pelo aumento da pressão arterial que ocorre após a 
20ª semana de gestação, mais frequentemente perto do parto ou no puerpério imediato, sem 
proteinúria.  A hipertensão pode ser definida como “transitória” quando se normaliza nas 
primeiras 12 semanas de puerpério; e, quando persiste, ela é denominada como “crônica”. 
A pré-eclâmpsia é caracterizada pelo aparecimento de hipertensão e proteinúria (300mg ou 
mais de proteína em urina de 24h), após 20 semanas de gestação, em gestante previamente 
normotensa. É uma desordem multissistêmica, idiopática, relacionada a um distúrbio placen-
tário que cursa com vasoconstricção aumentada e redução da perfusão. O edema atualmente 
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não faz mais parte dos critérios diagnósticos da síndrome, embora frequentemente acompa-
nhe o quadro clínico. A eclâmpsia, por sua vez, corresponde à pré-eclâmpsia complicada por 
convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2010).

A hipertensão arterial na gestação pode gerar complicações, que invariavelmente 
exigem avaliação e cuidados por parte da equipe médica e de enfermagem, em geral, neces-
sitando de uma intervenção hospitalar. Uma complicação grave, que acomete 4% a 12% de 
gestantes com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia e que se relaciona a altos índices de morbileta-
lidade materno-fetal, é a síndrome de HELLP (BRASIL, 2012). O risco de recorrência da 
síndrome HELLP pode variar de 19 a 27%. Nos casos em que a gestação anterior terminou 
antes de 32 semanas, o risco de pré-eclâmpsia/eclâmpsia em uma gestação subsequente pode 
ser de até 61%, já em outras populações o risco de recorrência é de apenas 3 a 4% (BRASIL, 
2010). 

Considera-se que a síndrome HELLP tem origem no desenvolvimento placentário 
anormal que resulta na produção de fatores que sistemicamente promovem injúria endotelial 
via ativação de plaquetas e/ou vasoconstritores. A lesão endotelial e os depósitos de fibrina 
no fígado levam ao comprometimento da função hepática e necrose hemorrágica (PEREI-
RA; MONTENEGRO; REZENDE-FILHO, 2008). As complicações que podem surgir são: 
rotura de hematoma hepático, insuficiência renal aguda, lesão pulmonar aguda e síndrome 
de angústia respiratória (BRASIL, 2010). 

A síndrome está relacionada ao vasoespasmo no fígado materno. A sintomatologia 
é caracterizada por mal-estar generalizado, epigastralgia ou dor no hipocôndrio direito, náu-
seas, vômitos, perda de apetite e cefaleia. A confirmação diagnóstica é laboratorial, carac-
terizada pela hemólise plaquetopenia grave (<100.000 plaquetas/mm3), presença de esqui-
zócitos no sangue periférico, aumento da desidrogenase láctica (DLH > 600U/l), bilirrubina 
total > 1,2mg/dl, TGO > 70U/l. Em relação à sua classificação, a síndrome HELLP pode ser 
completa ou incompleta. A completa é caracterizada pelas seguintes alterações laboratoriais: 
<100.000 plaquetas/ml, DHL ≥ 600UI/L e/ou BILIRRUBINA >1,2mg/dL e/ou esquizócitos, 
TGO ≥ 70UI/L. A incompleta é caracterizada por apenas uma ou duas alterações laborato-
riais acima citadas (BRASIL, 2012). 

O diagnóstico diferencial deve ser feito descartando-se esteatose hepática aguda da 
gravidez, púrpura trombocitopênica, hepatite viral, síndrome hemolítico-urêmica, glome-
rulonefrite, hiperêmese gravídica, úlcera péptica, pielonefrite, lúpus e uso de cocaína, entre 
outras condições (BRASIL, 2012).  As condições que erroneamente podem ser confundidas 
com síndrome HELLP são: cardiomiopatia, aneurisma dissecante de aorta, intoxicação agu-
da por cocaína, hipertensão essencial e doença renal, fígado gorduroso agudo, doença da 
vesícula biliar, glomerulonefrite, lúpus eritematoso e doença hepática alcoólica (BRASIL, 
2010). 

A abordagem clínica básica contempla os seguintes passos: em toda gestante com 
suspeita de pré-eclâmpsia, realizar a triagem laboratorial básica; a presença de náuseas, vô-
mitos e/ou dor epigástrica é um fator de risco significativo de morbidade materna. Para a 
estabilização do quadro, deve-se obter um acesso venoso e realizar o controle da pressão 
arterial sistólica ≥ 150mmHg e manter a pressão diastólica entre 80-90mmHg. Para a pre-
venção das convulsões, utiliza-se o sulfato de magnésio com dose de ataque de 4-6g por via 
intravenosa, seguida de dose de manutenção de 1,5-4g/hora, individualizada de acordo com 
a gestante, devendo monitorar reflexos patelares, frequência respiratória, débito urinário e, 
se necessário, solicitar exame de imagem hepática. No puerpério, a infusão do sulfato deve 
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ser suspendida até 24 horas após o parto se estiver havendo melhora, ou ser continuada por 
48 horas (BRASIL, 2010; PEREIRA; MONTENEGRO; REZENDE-FILHO, 2008).

Na abordagem dos fluidos e eletrólitos, o recomendado é alternar a glicose a 5% 
com solução salina meio a meio e solução de Ringer lactato a 100ml/hora, para manter um 
débito urinário de pelo menos 20ml/hora (de preferência 30-40ml/hora), sendo a dose má-
xima de infusão de 150ml/hora. Neste sentido, a dosagem de eletrólitos pode ser realizada 
com os ajustes diários necessários. Solicita-se atenção criteriosa para o uso de sangue e he-
moderivados. Desta forma, a transfusão de plaquetas deve ser realizada para uma contagem 
de plaquetas de 50.000/μl ou menos em caso de parto por via abdominal e seis unidades de 
plaquetas devem ser administradas imediatamente antes da incisão (BRASIL, 2010).

O estado fetal deve ser avaliado por cardiotocografia basal e/ou perfil biofísico e, 
preferencialmente, por dopplerfluxometria. Se necessário, deve-se realizar a transferência da 
paciente para centro terciário (BRASIL, 2010; PEREIRA; MONTENEGRO; REZENDE-
-FILHO, 2008).

No manejo do trabalho de parto, a abordagem clínica segue as seguintes recomenda-
ções: gestantes com gestação ≥ 34 semanas devem ser preparadas para parto vaginal ou abdo-
minal dentro de 24 horas (BRASIL, 2010).  Acerca das gestantes entre 24 e 34 semanas, não 
há consenso quanto à conduta ideal; alguns autores recomendam que sejam administrados 
corticoides para acelerar a maturidade pulmonar fetal e que o parto ocorra em 24-48 horas, 
enquanto outros defendem que seja estabelecida conduta expectante até que estejam comple-
tadas 34 semanas de gestação ou haja indicação de interrupção pela deterioração do quadro 
da mãe e/ou do concepto. No entanto, como há poucas evidências desta prática, ela não deve 
ser realizada rotineiramente (PEREIRA; MONTENEGRO; REZENDE-FILHO, 2008).

Todas as gestantes com síndrome HELLP devem ser tratadas em uma unidade de 
cuidados intensivos ou em uma unidade de cuidados intermediários por quantas horas forem 
necessárias, até que a contagem de plaquetas demonstre uma elevação e a DHL uma ten-
dência de diminuição, tenha uma diurese de >100ml/hora por duas horas consecutivas, sem 
infusão adicional rápida de fluidos ou sem diuréticos, a hipertensão esteja bem controlada e 
haja melhora clínica. A contagem de plaquetas e dosagem de DHL deverá ser realizada de 
12/12 horas até a transferência da gestante para a enfermaria normal. O uso de dexametasona 
deverá ser continuado no pós-parto na dose de 10mg de 12/12 horas até que a contagem de 
plaquetas seja >100.000/μL, a DHL diminua, o débito urinário seja >100ml/hora e paciente 
esteja clinicamente estável e depois a dose será diminuída para 5mg de 12/12 horas, por mais 
duas doses (BRASIL, 2010; PEREIRA; MONTENEGRO; REZENDE-FILHO, 2008).

Em relação à assistência de enfermagem, as ações de promoção da saúde e preven-
ção de riscos durante a gestação devem ser o foco do atendimento para a consolidação de uma 
gestação livre de riscos e intercorrências (LOPES et al., 2013). Desta forma, é importante 
compreender que o cuidado de enfermagem ocorre a partir das medidas preventivas durante a 
gestação, no acompanhamento no pré-natal, garantindo que a gestante mantenha a assiduida-
de nas consultas e, principalmente, no reconhecimento de sinais precoces de risco gestacional 
(FIGUEIREDO; VIANA; MACHADO, 2009).

A equipe de enfermagem tem papel fundamental no controle dos sinais e sinto-
mas para detectar alterações que venham a contribuir com o delineamento de ações para um 
diagnóstico e tratamento eficientes e para o dimensionamento dos cuidados adequados de 
enfermagem, especialmente, relacionados à gravidade iminente da Síndrome (LOPES et al., 
2013). Neste aspecto, a enfermagem também deve oferecer apoio emocional à família sobre 
o estado da gestante e da sua patologia (MORAES et al., 2011). 
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Em relação à assistência de alta complexidade, entre os cuidados a serem planejados 
e executados destacam-se os cuidados de urgência, uma vez que o agravamento do quadro 
pode levar à morte (REZENDE, 2002). Neste sentido, a equipe de enfermagem deve se apro-
priar da Sistematização da Assistência de Enfermagem para garantir uma observação perma-
nente e a eficiência na prestação dos cuidados (LOPES et al., 2013).

Neste contexto, o Processo Diagnóstico na Enfermagem é de fundamental importân-
cia na tomada de decisões do enfermeiro, sendo um processo intelectual e complexo na apli-
cação do pensamento crítico e raciocínio clínico e julgamento de decisão clínica, culminando 
na determinação do diagnóstico de enfermagem na prática clínica. O Processo Diagnóstico é 
um instrumento essencial no cuidar e requer habilidades cognitivas, comportamentais, expe-
riências e conhecimentos sólidos, empíricos, éticos e estéticos da enfermagem (CROSSETTI, 
2008).  

Portanto, a Sistematização da Assistência de Enfermagem permite organizar e siste-
matizar esse cuidado, tendo como objetivo identificar situações de saúde-doença, identificar 
as necessidades de cuidados de enfermagem, subsidiar intervenções de promoção, recupera-
ção e reabilitação da saúde (TRUPPEL et al., 2009). 

Frente ao exposto, um dos artigos analisados teve como objetivo elaborar uma pro-
posta de plano assistencial às mulheres com síndrome HELLP, tendo em vista as etapas do 
Processo de Enfermagem baseado nos principais diagnósticos de enfermagem segundo a 
Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). A incorporação 
dos diagnósticos de enfermagem proposta pela NANDA taxonomia II NIC e NOC propi-
ciaram a elaboração do plano assistencial que contempla as necessidades biológicas mais 
afetadas na mulher com diagnóstico de síndrome HELLP (MORAES et al., 2011). O plano 
assistencial desenvolvido por Moraes et al. (2011) será apresentado no quadro 01.  

Neste sentido, o estabelecimento de diagnósticos, intervenções e metas contribui 
para a organização do cuidado, promovendo maior segurança para o desempenho do pro-
fissional e caracteriza a enfermagem enquanto ciência, cujos conhecimentos são próprios e 
específicos (MORAES et al., 2011). 

Na análise dos artigos incluídos nesta revisão, dois destes artigos eram de base con-
ceitual, ou seja, descreviam a Síndrome HELLP, reforçando a importância do seu conheci-
mento pela equipe da enfermagem. Somente um artigo abordou a assistência de enfermagem, 
o que permite pontuar que as publicações em relação à atuação da enfermagem nesta patolo-
gia são escassas. Para finalizar, percebemos que os artigos citados em nosso estudo apontam 
para a capacitação dos profissionais e para a implementação da sistematização de enferma-
gem às mulheres com Síndrome HELLP, o que reforça a importância de nosso estudo.
 
CONCLUSÃO 

Este estudo possibilitou uma aproximação do conhecimento da síndrome HELLP 
e da atuação da enfermagem nesta síndrome. Neste sentido, pressupomos que o enfermeiro, 
como parte integrante da equipe multiprofissional no cuidado à mulher no ciclo gravídico-
-puerperal, pode realizar tanto ações que garantam a promoção de cuidado, no âmbito do 
pré-natal, como também uma assistência de qualidade na prevenção e identificação de risco 
obstétrico. Pressupomos também que, no âmbito hospitalar, a enfermagem desenvolve um 
papel importante nos cuidados diretos às clientes com síndrome HELLP, que vão da mínima 
à máxima complexidade.  

No presente estudo, ainda constatamos, em relação às evidências disponíveis na 
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literatura, que dois artigos eram de base conceitual, ou seja, descreviam a Síndrome HELLP, 
reforçando a importância do seu conhecimento para a equipe da enfermagem. Somente um 
artigo abordou a assistência de enfermagem, especificamente, a sistematização da assistência 
de enfermagem às mulheres com síndrome HELLP. Tais constatações nos permitem pontuar 
que as publicações em relação à atuação da enfermagem nesta patologia são escassas. Para 
finalizar, percebemos que os artigos citados em nosso estudo apontam para a capacitação 
dos profissionais e para a implementação da sistematização de enfermagem às mulheres com 
Síndrome HELLP, o que reforça a importância de nosso estudo. 

Finalmente, no sentido de contribuir para repensar o cuidado de enfermagem, é 
importante introduzir, na dinâmica dos serviços, a capacitação profissional, com desenvol-
vimento de instrumentos que garantam a qualidade do atendimento de enfermagem a essa 
patologia, como protocolos, sistematização da assistência de enfermagem e instrumentos de 
avaliação da assistência prestada. Esperamos, com este estudo, incentivar os enfermeiros a 
realizarem pesquisas, utilizando teorias que respaldem a prática, contribuindo, desta forma, 
para a consolidação das práticas de enfermagem. 



44

Revista Contexto  I  2018

Ciências Biológicas  I  Educação  I  Saúde

Quadro 1 - Proposta de Plano assistencial para mulheres com Síndrome HELLP (MORAES et al., 2011).
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA PORTADORA 
DE SÍNDROME DE DOWN NO PANORAMA ATUAL DA SAÚDE 
PÚBLICA

NURSING CARE TO CHILDREN WITH DOWN SYNDROME IN CURRENT 
SCENARIO OF PUBLIC HEALTH

Maria Neires Martins de PAIVA11 
Ivani de SOUZA12  

Paula Maria Nunes Moutinho RICARDO13

RESUMO: A Síndrome de Down (SD), também conhecida como trissomia do cromossomo 
21, é uma anomalia caracterizada por uma carga genética extra, ou seja, a presença de um 
cromossomo a mais. As crianças com SD podem apresentar atraso significativo no desen-
volvimento neuropsicomotor, o que compromete a qualidade de vida das mesmas. Nesse 
aspecto, a equipe de enfermagem deve ser capacitada para realizar a assistência integral e 
com qualidade, proporcionando um cuidado holístico e humanizado. Sendo assim, o objeti-
vo do presente estudo foi avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre a assistência de 
enfermagem à criança com SD no panorama atual da saúde pública. Realizou-se uma revisão 
de literatura nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde, Literatura Latino-
-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific Electronic Library Online, Bases 
de Dados de Enfermagem e Google Acadêmico, considerando artigos publicados no período 
de 2003 a 2014. A amostra final desta revisão foi de 13 artigos. A importância da intervenção 
precoce ficou evidente no decorrer da pesquisa, assim como a necessidade de enfermeiros 
informados e capacitados para atuar no atendimento à criança e orientação dos familiares, 
visando à melhoria da qualidade de vida de toda a família. Todavia, o que foi verificado 
quanto à qualificação dos profissionais, é que eles estão despreparados, existindo, dessa 
forma, a necessidade de estudos mais detalhados, no âmbito da atuação da enfermagem, no 
diagnóstico precoce e na orientação aos familiares.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Saúde Pública. Síndrome de Down. 

ABSTRACT:  Down Syndrome, also known as trisomy 21, is a disorder characterized by 
an extra genetic load, or the presence of an extra chromosome. The children may have sig-
nificant developmental delays, which compromises the quality of life of the same. In this 
aspect, the nursing should be trained to perform comprehensive and quality care, providing 
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INTRODUÇÃO

A Síndrome de Down (SD) é uma Síndrome cromossômica de natureza crônica, 
sendo muito conhecida dentre muitas outras síndromes existentes. Estima-se que, no Brasil, 
cerca de 300 mil crianças enfrentam dificuldade por serem portadoras da SD. Elas são obri-
gadas a conviver tanto com problemas específicos gerados pela anomalia genética quanto 
pelas consequências de uma sociedade mal-informada e estereotipada para com esta realida-
de (OYAMA et al., 2011).

De cada 600 a 800 nascimentos, no Brasil, um é de criança com Síndrome de Down 
(BRASIL, 2012). Um fato interessante e bastante animador é que a expectativa de vida mé-
dia dessas crianças vem aumentando nas últimas décadas, passando de 26 anos para cerca 
de 60 a 70 anos (BIASUS et al., 2014). Em 1920, era de apenas nove anos (MARQUES; 
NAHAS, 2003).

No geral, o aumento da expectativa de vida está associado ao investimento na es-
timulação precoce dos portadores desta Síndrome, realizada por equipes multidisciplinares, 
bem como pela inclusão desses sujeitos na sociedade e pelos avanços tecnológicos (BIASUS 
et al., 2014). No entanto, a realidade em países subdesenvolvidos é diferente, pois não se dis-
põe das mesmas condições citadas anteriormente, o que torna a expectativa de vida pequena, 
agravada pelo fato de que a maioria dos portadores pode desenvolver problemas de saúde 
considerados comuns, como cardiopatias congênitas, problemas respiratórios, visuais, audi-
tivos, hipotireoidismo e distúrbios emocionais e de crescimento (NUNES; DUPAS, 2011).

A SD é facilmente diagnosticada logo ao nascimento com a realização do diagnós-
tico clínico devido às suas características peculiares (OLIVEIRA; LIMONGI, 2011). As 
características mais comuns são: hiperflexibilidade das articulações, dificuldades na fala, 
hipotonia, pregas epicantais nos olhos, mãos com pregas simiescas, língua protusa e prejuízo 
no desenvolvimento motor (MATTOS; BELLANI, 2010). A maioria das crianças com SD 
possui um atraso mental moderado, por isso passam pelas fases normais de desenvolvimento 
mais lentamente (NUNES; DUPAS, 2011).

Cabe ao médico identificar e comunicar aos pais sobre o diagnóstico clínico. Po-
rém, são os profissionais de enfermagem que terão maior contato com a puérpera e seu 
bebê, uma vez que permanecem mais tempo no hospital, por consequência disso, caberá 
aos mesmos promover ações de orientação ao cuidado e ao conhecimento desta patologia. 

a holistic and humane care. Thus, the aim of this study was to evaluate the evidence avai-
lable in the literature on the nursing care of children with Down Syndrome in the current 
landscape of public health. We conducted a literature review in the following databases: 
Virtual Health Library, Literature Latin American and Caribbean Health Sciences, Scientific 
Electronic Library Online, Database of Nursing and Google Scholar, considering articles 
published between 2003 to 2014 the final review sample of 13 articles. The importance of 
early intervention was evident during the research, as well as the need for nurses informed 
and trained to work in child care and guidance of family, aiming at improving the quality of 
life for the whole family. However, what was checked for qualification of professionals, is 
that they are unprepared and there, thus the need for more detailed, within the nursing, early 
diagnosis and instructions to family studies.

KEYWORDS: Nursing. Public Health. Down Syndrome. 
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Portanto, o profissional de enfermagem tem um papel importante, devendo estar preparado 
para acolher e orientar à família da criança após a notícia, estando perto, apoiando, ouvindo, 
tocando, permitindo o choro e a revolta (NUNES et al., 2011).

Frente ao exposto, e dada a importância da enfermagem na assistência a criança 
com SD, nos questionamos: os profissionais estão preparados para prestar cuidados à crian-
ça com SD e a sua família? Eles estão informados e capacitados para oferecer suporte, tirar 
possíveis dúvidas e direcionar ao acompanhamento especializado? Em se tratando de saúde 
pública, existem ações específicas para o acompanhamento da criança com SD? Neste sen-
tido, o objetivo do presente estudo foi avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre 
a assistência de enfermagem à criança portadora da Síndrome de Down no panorama atual 
da saúde pública e descrever a importância da equipe de enfermagem em ser capacitada 
para realizar a assistência integral, com qualidade, proporcionando um cuidado holístico e 
humanizado.

METODOLOGIA
 
Realizou-se uma revisão narrativa com as seguintes etapas: estabelecimento da per-

gunta norteadora e do objetivo, estabelecimento dos critérios de busca e inclusão dos artigos, 
leitura e análise. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: A Biblioteca Virtual em Saú-
de (BVS MS), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), 
Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, Revista Brasileira de Ciência e Movimento 
(RBCM), Revistas Eletrônicas da PUC-SP e Google acadêmico.

Os critérios de inclusão dos artigos foram: estar disponível eletronicamente e publi-
cado em idioma português, além de ter sido publicado nos últimos 11 anos, ou seja, de 2003 
a 2014, à exceção de uma única referência, publicada no ano de 1993, por tratar-se de um 
estudo específico da assistência de enfermagem a crianças com Síndrome de Down.

Inicialmente, foi realizada uma busca nos Descritores em Saúde, no mês de setem-
bro de 2014. Os seguintes descritores foram selecionados: Enfermagem. Saúde Pública e 
Síndrome de Down. Posteriormente, foi realizada a busca dos artigos nas bases de dados, 
sendo que os artigos que se repetiram nas bases de dados foram contabilizados uma única 
vez. Portanto, considerando os critérios de inclusão, a amostra final desta revisão de literatu-
ra foi composta por 13 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Síndrome de Down (SD) caracteriza-se por ser uma alteração na divisão cromos-
sômica usual, resultando na triplicação, ao invés da duplicação do material genético refe-
rente ao cromossomo 21 (SILVA et al., 2013). Por ser uma trissomia crônica, não tem cura, 
porém, sabe-se que uma criança, sendo portadora dessa síndrome, possui grande potencial, 
desde que seja estimulada e bem acompanhada pela família e por profissionais qualificados 
(CARSWELL, 1993).

A intervenção precoce é de suma importância para o desenvolvimento da criança 
com SD, e para que ela possa acontecer, a criança deve ser diagnosticada o mais rapidamente 
possível. Entretanto, de acordo com Carswell (1993), a maior queixa de muitas mães foi a 
falta de informações e o diagnóstico tardio. Muitas delas descobriram o problema do filho 
através de amigos, vizinhos, na rua ou em uma visita ao pediatra, devido a outro problema, 
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mas raramente no hospital, precocemente, após o parto. 
De acordo com Sousa et al.(2009), após o diagnóstico, a família vivencia um pro-

cesso de luto. Entretanto, quando os pais recebem apoio de profissionais preparados, este so-
frimento pode ser diminuído. Após o nascimento do bebê, os pais deveriam ser respaldados 
quanto ao diagnóstico. Desta forma, a superação do luto sentido pela família poderá ocorrer 
mais facilmente. Isso ajudará pais e familiares a iniciarem precocemente os cuidados e a 
estimulação do recém-nascido.

O que verificamos na literatura quanto à qualificação dos profissionais, é que os 
mesmos estão despreparados. No geral, os profissionais de saúde não são capazes de deixar 
os pais menos angustiados com a nova situação, contribuindo deste modo para que eles fi-
quem desprovidos das explicações necessárias para que possam enfrentar este diagnóstico 
cheio de estigmas sociais e significados inimagináveis (SOUSA et al., 2009).

Para Oyama et al. (2011), todo enfermeiro deve estar preparado para atuar com as 
famílias, e suas ações devem abranger desde a atenção primária, especialmente no acom-
panhamento do pré-natal, até a assistência aos demais familiares da criança, estimulando a 
criação de vínculos, esclarecendo dúvidas e capacitando os cuidadores. Também envolve a 
orientação sobre redes de apoio que trabalham e assistem essas crianças na comunidade e 
nas redes sociais.  

Salienta-se a necessidade de capacitação do enfermeiro para atenção e suporte 
adequados. Os espaços de atuação profissional devem ser bem aproveitados a fim de se 
estabelecer um vínculo com essas famílias, e também devemos buscar novos cenários de 
encontro com esse público, além do hospitalar, em locais predominantemente frequentados 
pelas famílias, ambulatórios de reabilitação, Unidade Básica de saúde (UBS), dentre outras, 
com o intuito de conhecer melhor a realidade e acabar com dúvidas, anseios e preconceitos 
existentes (NUNES; DUPAS, 2011).

Sabe-se que os pais possuem grande dificuldade em lidar com o comportamento da 
criança com SD e também com o preconceito das pessoas. As relações sociais são carregadas 
de ansiedade, embaraço, dúvidas e desconforto, o que faz com que, na maioria das vezes, 
a criança portadora da SD seja excluída do convívio social (SOUSA et al., 2009). Neste 
contexto, a capacitação proporcionará ao profissional melhor habilidade para abordar essas 
questões polêmicas, ficando evidente a necessidade de mudanças na maneira como os profis-
sionais da saúde abordam as famílias. É importante ressaltar que essas mudanças devem ser 
iniciadas e trabalhadas desde a formação acadêmica (RIBEIRO et al., 2011).

Segundo Sousa et al. (2009), melhor qualidade de vida, tanto para os pais quanto 
para as crianças, poderá ser conseguida através da orientação a respeito de assuntos sim-
ples, porém importantes, como: quais são os direitos do portador da SD; quais devem ser 
os cuidados; como lidar com a personalidade da criança com SD; dentre outros. Com essas 
orientações, os pais, além de se sentirem tranquilos e seguros em suas ações, poderão tam-
bém estimular adequadamente o desenvolvimento de sua criança, alcançando um desenvol-
vimento satisfatório.

O Art. 11 das disposições acerca dos direitos fundamentais do Estatuto da Criança 
e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente portador de deficiência, o atendimento 
especializado na área da saúde. Fica a cargo do poder público o fornecimento, gratuitamente, 
àqueles que necessitarem de medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamen-
to, habilitação ou reabilitação. O artigo 23° da Convenção sobre os Direitos da Criança reco-
nhece que a criança portadora de necessidades especiais deverá desfrutar de uma vida plena 
e decente, em condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem 
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sua participação ativa na comunidade (BRASIL, 2014).
O Ministério da Saúde, na Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência, criou 

o Manual de Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down, que disponibiliza 
informações e orientações aos profissionais, e tem como principal objetivo ser um ponto de 
apoio ao qual possam recorrer diante de dúvidas no diagnóstico, tratamento e acompanha-
mento das pessoas com Síndrome de Down (BRASIL, 2012).

No Brasil, existem instituições que realizam um trabalho de excelência nesta área, 
como por exemplo, a Associação do Bem Comum ao Down (ABCDOWN) e a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Trata-se de entidades, sem fins lucrativos e de 
caráter beneficente, que priorizam o atendimento humanizado e personalizado na assistência 
e acompanhamento das pessoas com deficiência intelectual. Por meio de atividades realiza-
das de forma interdisciplinar e por equipe multiprofissional, onde se incluem os enfermeiros, 
estimulam as potencialidades dessas pessoas e contribuem para a melhoria da qualidade de 
vida das mesmas através do auxílio à construção da independência na vida escolar, social e 
laboral. 

CONCLUSÃO

Verificou-se uma expressiva literatura referente ao tema Síndrome de Down. Toda-
via, poucos estudos foram realizados no âmbito da atuação da enfermagem no diagnóstico 
precoce e na orientação dos pais e familiares quanto aos cuidados com a criança portadora 
dessa síndrome.

Apesar da existência de instituições como ABCDOWN e APAE que realizam um 
trabalho extraordinário na assistência à criança com SD, foi possível perceber que no pa-
norama atual da saúde pública, a equipe de enfermagem não se encontra apta para atuar, 
valendo-se de recursos e procedimentos adequados quanto ao diagnóstico e orientação dos 
envolvidos. No geral, a falta de conhecimento e de destreza por parte da equipe de enferma-
gem junto ao diagnóstico e aos cuidados necessários não ameniza o processo de luto causado 
pela surpresa e pela angústia dos pais que não esperavam uma criança com anomalia.

Existe uma carência de programas de formação profissional direcionador ao acom-
panhamento e atendimento desse público peculiar, de maneira a oferecer aos profissionais 
uma visão holística e humanizada dos portadores dessa síndrome, sendo necessário e urgente 
o trabalho em rede com atendimento bem delineado, de maneira que a equipe de profissio-
nais seja capaz de oferecer todo apoio necessário à criança e à família.

O diagnóstico e a estimulação precoce, assim como o acompanhamento, em todas 
as fases da vida, por equipes de profissionais qualificados e multidisciplinares compostas por 
técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 
psicopedagogos, educadores físicos, dentre outros, são essenciais para a melhoria da quali-
dade e da expectativa de vida da criança com Síndrome de Down.
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IMPORTÂNCIA DA SEMIOLOGIA DA PELE E O CONHECIMEN-
TO SOBRE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR PARA OS PROFIS-
SIONAIS DA ENFERMAGEM 

SKIN SEMIOLOGY THE IMPORTANCE AND KNOWLEDGE ABOUT TEGU-
MENTARY LEISHAMANIASIS FOR PROFESSIONAL NURSING
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RESUMO: A distribuição e o desenvolvimento de áreas urbanas para as áreas rurais, e as al-
terações ambientais estão favorecendo a migração de vetores, e reservatórios silvestres para 
as áreas urbanas colocando em risco a população. Essas alterações favorecem o desenvolvi-
mento de parasitoses como a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), definida como é 
um conjunto de doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania e transmitida pela 
picada de Flebotomíneo no ato da hematofagia, merecendo atenção devido à complexidade 
das lesões dermatológicas, pelo risco de produzir deformidades e de infecção por meio das 
lesões na pele e nas mucosas. A LTA é amplamente distribuída e se tornou um grande proble-
ma de saúde pública, por estimar que milhões de pessoas estejam em risco de adquirir esta 
parasitose. Essa preocupação envolve vários profissionais, inclusive o enfermeiro, devido a 
possibilidades de atuar nos cuidados com paciente com leishmaniose e nos cuidados para 
evitar a infecção, uma vez que em alguns tipos de lesões contém os parasitas, mas tam-
bém na Educação para a promoção da Saúde. Baseado nesse contexto, o presente trabalho 
objetiva abordar sobre a importância da semiologia das lesões manifestadas na LTA pelos 
enfermeiros, assim como, atuar na Educação em Saúde na profilaxia contra agravamento das 
manifestações clínicas nos pacientes. 

PALAVRAS CHAVE: Leishmaniose Tegumentar; Enfermeiros; Semiologia da Pele; Pro-
filaxia.

ABSTRACT: The distribution and the development of urban areas to rural areas, and envi-
ronmental changes are favoring the migration of vectors and animal reservoirs to urban areas 
endangering the population. These changes favor the development of parasites such as Ame-
rican Cutaneous Leishmaniasis (ACL) is defined as a set of diseases caused by protozoa of 
the genus Leishmania and transmitted by the bite of sand flies in the act of biting, deserving 
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INTRODUÇÃO

As Leishmanioses são doenças parasitárias causadas por protozoários do gênero 
Leishmania, sendo transmitida pela picada do mosquito da família dos Flebotomíneos do 
gênero Lutzomya no ato da hematofagia, podendo infectar vários mamíferos entre eles o ser 
humano. (JÚNIOR, CHIACCHIO, CRIADO, 2010) A transmissão da doença ocorre com a 
inoculação da picada de fêmeas de flebótomos, cujas às espécies variam de acordo com a re-
gião geográfica, de acordo com Junior, Gon e Ogama (2012). A LTA é uma doença que vem 
atingindo o homem desde a antiguidade, causando lesões e mutilações na pele e mucosas do 
paciente. 

Para Guimarães (2010), pode-se dizer que é uma doença de ordem de saúde públi-
ca, pois envolve família, comunidade e sociedade.

Nesse sentido, observa-se que as Leishmanioses são doenças de cunho tropical ne-
gligenciadas, com uma população de mais de 35 milhões de pessoas vivendo em área de 
risco, distribuídas em 88 países, dos quais 72 são classificados como países em desenvolvi-
mento. E ainda a cada ano cerca de 1,5 milhão de novos casos são detectados e estima-se que 
500 mil são da forma mais grave, a Leishmaiose Visceral (LV) e 90% (noventa por cento) 
desta forma, se concentram, em apenas 5 países: Afeganistão, Arábia Saudita, Argélia, Irã, 
Peru, Síria e Brasil. (Rocha 2013)

No Brasil, entre 1988 a 2009, a LTA apresentou uma média anual de 26.021 casos 
registrados e coeficiente de detecção médio de 14,1 casos por 100.000 habitantes. A região 
Norte é que vem contribuindo com o maior número de casos (cerca de 37,3% do total de ca-
sos registrados no período), seguida das regiões Centro-Oeste (32,6% casos por 100.000 ha-
bitantes) e Nordeste (16,1 casos por 100.000 habitantes). (JUNIOR, GON, OGAMA, 2013)

Em relação à patologia, na LTA as lesões geralmente possuem formas ulceradas, 
indolores, normalmente localizada em áreas expostas da pele; possui formato arredondado 
ou ovalado; base e fundo eritematoso; infiltrada e de consistência firme; bordas bem-delimi-
tadas e elevadas; e com granulações grosseiras. 

Infecções bacterianas e fungícas sencundárias podem estar presentes, cursando com 
dor e exsudato seropurulento. Há outros tipos de lesões cutâneas menos frequentes que po-
dem ser encontrados. As lesões iniciais costumam ser nodulares, localizadas profundamente 
na hipoderme, ou pequenas pápulas, semelhantes à picada de inseto, os que evoluem au-
mentando em tamanho e profundidade (lesões pápulo-tuberosas) e ulcerando no vértice. As 

attention due to the complexity of skin lesions at risk of producing deformities and injuries 
of the infection through the skin and mucous membranes. The LTA is widely distributed and 
has become a major public health problem, by estimating that millions of people are at risk of 
acquiring this parasite. This concern involves many professionals, including nurses, due to 
possibilities of acting in the care of patients with leishmaniasis and care to prevent infection, 
since in some types of lesions containing parasites, but also in education to promote health. 
Based on this context, this paper aims to address about the importance of symptomatology 
of lesions manifested in LTA by nurses, as well as work in health education for prophylaxis 
against worsening of clinical manifestations in patients.

KEYWORDS: cutaneous leishmaniasis ; nurses ; Skin semiotics ; Prophylaxis.
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lesões vegetantes caracterizam-se pelo aspecto papilomatoso, úmido e de consistência mole. 
As lesões verrucosas caracterizam-se por superfície seca, áspera com presença de pequenas 
crostas e descamação. Estes dois tipos de lesão podem ser primárias ou evoluir a partir de 
úlceras. Ao redor da lesão principal, podem surgir enduração subcutânea e pápulas satélites 
que podem coalescer formando placas.  (Arruda 2007)

O diagnóstico e o tratamento da Leishmaniose, abrange aspectos clínicos, epide-
miológicos e laboratoriais, sendo que o diagnóstico clínico e epidemiológico pode ser re-
alizado, especialmente se o paciente proceder de áreas endêmicas ou esteve presente em 
lugares onde há casos de Leishmaniose. Os exames laboratoriais são fundamentais para o 
diagnóstico definitivo, pois muitas lesões fúngicas, ectimas e carcinomas podem apresentar 
lesões similares confundindo o diagnóstico. (Arruda 2007)

Baseado nesse contexto, o presente trabalho objetiva abordar sobre a importância 
da semiologia das lesões manifestadas na LTA pelos enfermeiros, assim como, atuar na Edu-
cação em Saúde como forma profilática contra agravamento das manifestaçãoes clínicas nos 
pacientes. 

Para a realização do presente trabalho foi realizada revisão de literatura através de 
artigos científicos e livros sobre o tema proposto.

DESCRIÇÃO DA DOENÇA

Os agentes causadores das Leishmanioses são protozoários da família Trypanopso-
matidae, pertencentes à ordem Kinetoplastidae e ao gênero Leishmania. As dos subgêneros 
Leishmania e Viannia infectam mamíferos e são diferenciadas pelo local onde se multipli-
cam no trato digestório do vetor e do subgênero Sauroleishmania infectam répteis e não são 
patogênicas para os seres humanos.  (Rocha, 2013)

De acordo com Rocha (2013), no ser humano as diversas manifestações clínicas 
são causadas pela infecção com uma das 21 espécies do parasita aproximadamente, as quais 
mantém seu ciclo de vida por meio da transmissão de um inseto-vetor (mosquito flebotomí-
nio) e um hospedeiro mamífero, (roedores, cães e humanos principalmente). 

As Leishmanias são organismos que possuem duas formas morfológicas, denomi-
nados dimórficos, que alternam durante seu complexo ciclo de vida promastigotas e amasti-
gotas. As formas promastigotas possuem forma móvel e alongada, com flagelos e adaptada 
para a existência extracelular dentro do tubo digestório do inseto. Já as formas amastigotas 
são formas ovoides especializadas na sobrevivência intracelular nos macrófagos do hospe-
deiro do mamífero, são aflageladas, porém apresenta flagelo bastante curto e rudimentar, 
papel este fundamental na percepção sensorial e na organização crítica do parasita nos ma-
crófagos do hospedeiro.

Existem duas formas de promastigotas: a procíclica e a metacíclica. As formas 
procíclicas ficam fixadas no epitélio da parede intestinal do inseto, e as formas metacícli-
cas, é a forma infectante. As promastigotas procíclicas se reproduzem por divisão binária e 
utilizam moléculas de superfície, o lipofosfoglicano (LGP) e o glicolipídio da membrana, 
para se fixarem às células intestinais do flebotomínio, onde exercem papel fundamental na 
transmissão pelo flebotomínio.

Durante o repasto sanguíneo, as promastigotas metacíclicas são regurgitadas, com 
moléculas imunomodulatórias e vários componentes salivares, na derme no hospedeiro ver-
tebrado, onde rapidamente são fagocitadas por um dos possíveis tipos celulares que são 
encontradas no local (macrófagos, células dentríticas e neutrófilos).
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Após se alojarem em um compartimento intracelular, as formas promastigotas me-
tacíclicas se diferenciam em forma amastigota, impedindo a maturação do fagossomo. Estas 
formas ovoides, as amastigotas, sofrem várias replicações dentro das células hospedeiras, 
que rompem, permitindo a reinfecção por outras células fagocíticas locais. E o ciclo da trans-
missão é completado quando o flebotomínio realiza repasto sanguíneo em um hospedeiro 
infectado.  (Rocha 2013)

SINOMÍNIA/HISTÓRICO

Na Ásia Central, a moléstia ficou conhecida como “Úlcera de Balkh”, nome deriva-
do da cidade de Balkh no Afeganistão, onde a Leishmaniose Tegumentar (LT) era altamente 
endêmica. Além disso, na literatura antiga cita que a doença recebia várias denominações 
como “úlcera de Delhi”, “botão do Oriente”, botão de Biskra, “Úlcera de Baghadad”, “úlcera 
de Ashkabad” entre outras, segundo Júnior, Chiacchio e Criado (2010).

No Brasil a LTA, só foi confirmada pela primeira vez em 1909 (lesões cutâneas e 
mucosas), por Lindenberg, que demonstrou formas de Leshmania semelhantes às da Leshi-
mania tropica (Wright, 1903), agente da Leishmania Cutânea do Velho Mundo, em esfre-
gaços de lesões cutâneas de indivíduos que contraíram a doença durante a construção de 
estradas em áreas de mata no interior do estado de São Paulo. Em 1911 dois anos mais tarde, 
Gaspar Vianna deu o nome ao parasito de Leishmania brasiliensis por considerá-lo morfo-
logicamente diferente da Leishmania tropica, até então a única doença do Velho Mundo. Já 
em 1916, Matta renomeou a espécie como Leishmania brasiliensis onde então ficou caracte-
rizada a etiologia da enfermidade, que era referida como “úlcera de Bauru”, “ferida brava”, 
“nariz de anta”, “nariz de tapir”, “botão do oriente” e que acometia milhares de trabalhadores 
no meio rural paulista. (BRASIL, 2010; JÚNIOR, CHIACCHIO, CRIADO, 2010)

SEMIOLOGIA DA PELE: CONHECENDO AS LESÕES CAUSADAS POR LEISH-
MANIA

Atualmente, a Leishmanioses no Brasil apresenta caracteristicas diferenciadas de 
acordo com a variedade dos contextos onde acontece a transmissão para o homem. Esta 
diversidade está totalmente relacionada com as espécies de Leishmania, dos vetores, dos re-
servatórios, dos ecossistemas e da imunidade dos hospedeiros. A apresentacao clínica exibe 
polimorfismo e variedade das manifestações. (BRASIL, 2010)

As principais manifestações clínicas da doença são: Leishmaniose Cutânea (LC) 
envolve somente a pele, é a forma mais comum da doença, podendo ser observados nódulos, 
pápulas e lesões hiperqueratinosas; Leshmaniose Mucocutânea (LMC) potencialmente 
pode ser fatal, necessitando de um tratamento mais intenso, os primeiros estágios da doença 
são observados pelas úlceras nas narinas e eritema; Leishmaniose Visceral (LV) é a mais 
severa, podendo ser fatal quando não tratada, e é associada a sinais de infecção sistêmica, 
ocorre perda do apetite, esplenomegalia, hepatomegalia, leocopenia, trombocitopenia, se-
gundo Rocha (2013).

No entanto entre as manifestações, a LC representa a manifestação clínica mais 
frequente, apresentando lesões exclusivamente cutâneas, e que evoluem para a cicatrização, 
podendo ser únicas ou em pequena quantidade. Em alguns casos pode disseminar-se pelo 
corpo, resultando na Leishmaniose Cutânea disseminada (LCD). (BRASIL, 2010)

A LC apresenta-se classicamente por pápulas, que evoluem para úlceras com fundo 
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granuloso e bordas infiltradas em moldura, que podem ser únicas ou múltiplas, mais indo-
lores, podendo manifestar-se como placas verrucosas, papulosas, nodulares, localizadas ou 
difusas. (BRASIL, 2010) A lesão ulcerosa também conhecida como úlcera leishimaniótica, 
é a manifestação mais comum da doença (95% dos casos) caracterizado por contorno cir-
cular, borda infiltrada, saliente e fundo granuloso eritematoso exsudativo. Apresenta pouca 
sensibilidade, quase indolor na ausência de infecções secundárias, bacteriana ou micótica. A 
lesão pode estar recoberta por crosta serosanguinolenta ou seropurulenta, a qual após ser re-
movida, expõe o aspecto ulceroso típico com fundo granuloso. Secundariamente, ocorrendo 
o comprometimento mucoso pode surgir simultaneamente com as lesões de pele ou, o que é 
mais frequente, meses ou anos depois da cicatrização das lesões, eritema e discreta infiltra-
ção da mucosa, seguido de granulação e ulceração. (ROCHA, 2013) A Leishmaniose Muco-
sa (LM), secundária ou não a cutânea, caracteriza-se por infiltração, ulceração e destruição 
dos tecidos da cavidade nasal, faringe ou laringe. Se houver destruição dos tecidos podem 
ocorrer perfurações do septo nasal e/ou palato. (BRASIL, 2010) As lesões ocorrem em or-
dem cronológica, ou seja, nariz, palato duro, faringe, e laringe e em alguns casos simultane-
amente com lesões da mucosa nasobucofaríngea. (JUNIOR, CHIACCHIO, CRIADO 2010)

PREOCUPAÇÃO DURANTE OS CUIDADOS PALIATIVOS DAS LESÕES LEISH-
MANIÓTICAS

De acordo com Brasil (2010) a LC pode ser causada por todas as espécies dermotró-
picas de Leishmania, e “o parasito passa a ser encontrado em grande quantidade nas lesões e 
o processo inflamatório mostra-se desorganizado, não sendo capaz de controlar a infecção”. 
Por outro lado, na LM, que tem como agente etiológico principal a L. (V.) braziliensis, e se 
caracteriza imunologicamente pelo exagero das respostas celulares anti-Leishmania e pela 
escassez de parasitos. 

Em relação à presença de parasitas de Leishmania nas lesões, observa-se que lesões 
antigas e com destruição tecidual é mais difícil o isolamento de parasitas do que em lesões 
recentes, provavelmente devido a uma taxa de multiplicação maior que a de destruição. Além 
disso, é importante ressaltar que no caso de LTA a presença de parasitas, as condições de saú-
de de cada indíviduo, estão associados na evolução da doença. (BRASIL, 2010)

Partindo do príncípio da existência de parasitas de Leishmania nas lesões conforme 
a figura (1), surge o seguinte posicionamento: a presença de parasitas nas lesões demonstra 
a necessidade de cuidados durante o cuidado paliativo, independentemente da forma teci-
dual, no caso as formas amastigotas, não serem a forma promastigota infectante. Mas deve-
mos considerar que na lesão há uma forma parasitária e que cuidados devem sempre existir, 
mesmo que a maioria da literatura cita que as lesões leishmanióticas não são contagiosas. 
Seguindo a mesma hipótese, Neto et al. (2008 apud MOTA; MIRANDA, 2011) relatam que 
para muitos autores, a cavidade nasal é o local preferencialmente acometido na quase tota-
lidade das lesões mucosas leishmanióticas. Algumas hipóteses tentam esclarecer o porquê 
desta predileção. Os autores acreditam que o contato direto, ou seja, o indivíduo toca a lesão 
cutânea primária e depois coça o nariz, pode disseminar o parasito para a mucosa, ou pode 
ocorrer contiguidade de lesões cutâneas da pele. Porém muito poucos casos foram relatados 
com esse tipo de transmissão.

Já Dillon et al. (1993) relatam o terceiro caso de infecção acidental em laboratório 
com formas amastigotas de L. braziliensis durante o inóculo em camundongos saudáveis. 
Assim como, Costa et al (1988) relatam o caso de uma criança portadora de LTA causada por 
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L. braziliensis que foi infectada durante a amamentação, desenvolvendo lesão infiltrativa e 
nodular nos lábios, com posterior disseminação para os seios da face, fossas nasais e pavilhão 
auricular, cuja evolução clínica pós-terapêutica caracterizou-se por períodos sucessivos de 
regressão e de reativação da lesão. Esse quadro patológico aconteceu porque foi constatado 
que durante o período de amamentação a mãe apresentava comprometimento com lesões na 
região mamilar e areolar. Desse modo, os autores sugerem a possibilidade de a criança ter 
contraído a infecção pelo contato íntimo do mamilo doente de sua mãe com seu lábio, durante 
a amamentação. 

Além disso, é importante ressaltar que lesões nas mucosas podem ser secundárias 
a lesões cutâneas, permitindo afirmar que o diagnóstico precoce de LT em sua forma cutâ-
nea possibilita tratamento adequado e reduz as chances de prejuízos estéticos ou funcionais. 
(MOTA; MIRANDA, 2011)

Outro fato importante e que também deve ser analisado em relação da presença de 
formas do parasita nas lesões é que a melhor forma de diagnóstico para Leishmaniose é o 
parasitológico, através de esfregaço da exsudação das lesões ou emacerado provediente de 
um fragmento da lesão, antes mesmo de qualquer outro exame sorológico.

O diagnóstico de constatação de um processo infeccioso é feito pelo encontro do pa-
rasito, ou de seus produtos nos tecidos ou fluídos biológicos dos hospedeiros. Sendo impor-
tante lembrar que a sensibilidade de cada método de diagnóstico pode variar de acordo com a 
experiência de cada serviço; a qualidade do equipamento e dos materiais utilizados; o tempo 
de evolução das lesões, as formas clínicas e as diferentes espécies de Leishmania envolvidas.

 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA LEISHMANIOSE

Nos últimos 20 anos a Leishmaniose tem apresentado um considerável aumento de 
casos, devido a grande expansão geográfica detectada em todos os estados brasileiros. Com 
isso, passou a ser uma doença de notificação compulsória com a implantação do Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica, que tem com objetivo diagnosticar e tratar precoce-
mente os casos, e as ações passam de trabalho curativo e individualizado, para a promoção e 
prevenção da saúde. (SATILHO et al 2012).

Figura 1. Esquema sobre a Leishmaniose Tegumentar Americana para demonstração da presença de parasitas nas lesões. 
Adaptado (BRASIL, 2010)
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Nesse sentido, a enfermagem pode atuar como profissão educadora e tem impor-
tante papel quando o assunto é desenvolver ações de promoção da saúde e destacar ações 
profiláticas dos profissionais de enfermagem no controle da doença.  (SATILHO et al 2012)

Geralmente a população acometida pela LTA, possui pouca informação do que seja 
a doença, daí a importância de realizarem atividades educativas com alunos professores de 
várias escolas com cartazes, cartilhas e palestras, visando com isso conscientização e sensi-
bilização no auxílio do controle da endemia e consequentemente na melhoria da qualidade 
de vida, segundo Satilho et al (2012)

Assim sendo, essas ações ajudam para melhorar adesão das ações do cuidado de 
enfermagem no que diz respeito ao cuidador familiar e na evolução positiva do paciente. A 
educação em saúde deve oferecer condição de responsabilidade para as pessoas, tanto por 
sua própria saúde e pela saúde da população nos agravos de possíveis reinfecções, de acordo 
com Dias et al. (2011)

No controle vetorial as medidas preventivas podem ser individuais e coletivas, com 
o uso de repelentes, de roupas que protejam as áreas do corpo expostas; uso de mosquiteiros; 
de telas nas portas e janelas; limpeza de quintais e terrenos e podas de árvores para evitar 
proliferação do mosquito. Ainda assim podemos evitar o acúmulo de lixos e detritos, pois 
atraem animais silvestres.  (SATILHO et al 2012).

Vale ressaltar também que, em alguns estados a economia se volta exclusivamente 
para a agricultura e pecuária provocando o desmatamento na vegetação e modificando com 
isso a paisagem natural, fatores estes que contribuem para a proliferação da Leishmaniose 
em algumas regiões. 

De acordo com Caramori at al. (2009), a implantação da Sistematização da As-
sistência de Enfermagem foi possível perceber a autonomia do enfermeiro no momento de 
prestar os cuidados aos pacientes portadores de Leishmaniose em geral, prevenindo possí-
veis complicações e de possuir um saber epidemiológico de forma a compreender a tríade 
“Hospedeiro-Ambiente-Agente”.

Dentre as ações preconizadas por Brasil (2012) e Satilho et al. (2012) estão algumas 
medidas preventivas de ambientes individuais ou coletivos que devem ser estimuladas pela 
população a fim de evitar riscos de contaminação, dentre elas estão: Uso de relentes quando 
exposto a ambientes onde os vetores habitualmente podem ser encontrados; evitar a exposi-
ção nos horários do vetor (crepúsculo e noite); uso de mosquiteiros de malha fina (tamanho 
de malha 1.2 a 1.5 e denier 40 a 100); telagem de portar e janelas; manejo ambiental por 
meio de limpeza de quintais e terrenos, com o intuito de diminuir o sombreamento do solo 
e evitar as condições favoráveis (temperatura e umidade) ao desenvolvimento de larvas de 
flebotomíneos; destino adequado do lixo orgânico impedindo a aproximação de mamíferos 
comensais, como marsupiais e roedores, prováveis fontes de infecção para flebotomíneos; 
limpeza periódica dos abrigos de animais domésticos; manutenção de animais domésticos 
distantes do intradomicílio durante a noite, de modo a reduzir a atração dos flebotomíneos 
para este ambiente e em áreas potenciais de transmissão, onde é sugerido uma faixa de se-
gurança de 400 a 500 metros entre a residência e a mata e por fim estabelecer medidas de 
controle da LTA, diagnóstico precoce e tratamento adequado nos casos humanos, bem como 
atividades educativas e preventivas, profiláticas, no qual devem ser priorizadas pela equipe 
de enfermagem.
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CONCLUSÃO 

Apesar das lesões de LTA serem consideradas como não contagiosas, devido ao fato 
da forma parasitária existente na lesão, não seja a forma infectante, elas representam uma 
fonte de infecção, uma vez que contém o parasita.

A Semiologia das lesões, e o conhecimento sobre qual tipo de lesão contém mais 
parasitas, é uma importante medida profilática durante os cuidados paliativos das lesões em 
pacientes com Leishmaniose.

Além disso, a Educação em saúde é essencial à população, no sentido de procurar 
precocemente o atendimento médico e evitar o agravamento das lesões.

Para isso campanhas educativas e informativas devem ser realizadas, e o enfer-
meiro deve atuar no controle de endemias realizando o diagnóstico precoce, instruindo o 
tratamento adequado e acompanhá-lo; desenvolver ações educativas e de mobilização social 
que possam contribuir nas medidas de controle individual e coletivas. Assim como, a equipe 
de enfermagem deve também atuar na identificação das lesões bem como na preocupação 
durante os cuidados paliativos das lesões, já que conforme dados divulgados em algumas 
pesquisas há risco de contaminação.

 Portanto, a LTA trata-se de uma doença não contagiosa, mas os cuidados devem ser 
redobrados por tratar-se de uma parasitose o que implica em uma condição perigosa para os 
profissionais, Já que em algumas lesões há forma parasitária. 

Ressalta-se então, a importância e os cuidados para todos os profissionais, na utili-
zação de Equipamento de Proteção Individual, e roupas adequadas no manuseio das lesões.  
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A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AO 
PARTO HUMANIZADO

THE IMPORTANCE OF NURSING CARE IN CHILDBIRTH HUMANIZED
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RESUMO: Parto humanizado é fazer com que o ato de parir, siga a sua ordem natural, obe-
decendo o ritmo e as necessidades do corpo de cada mulher, com os profissionais de saúde 
interferindo o mínimo possível no nascimento. O advento tecnológico fez com que o parto 
deixasse o âmbito domiciliar e adentrasse o ambiente hospitalar. Assim, o que era íntimo e 
feminino passou a ser institucionalizado e medicalizado, processo este que corroborou a de-
cisão da mulher em optar pela cesárea, por medo do desconhecido e dificuldade em romper o 
modelo predominante. A importância da enfermagem neste contexto foi trazer a fisiologia do 
parto para uma assistência de qualidade e um nascimento saudável. O objetivo da pesquisa 
foi realizar uma revisão narrativa sobre o tema “parto humanizado” e descrever a importân-
cia da enfermagem, suas funções e deveres. Realizou-se uma revisão nas principais bases 
de dados, e selecionaram-se 10 artigos nos anos de 2003 e 2014. Na análise desses estudos 
observou-se que a enfermagem é essencial para sensibilizar os profissionais de saúde para o 
parto humanizado.  Apesar das recomendações de órgãos internacionais e nacionais da saú-
de sobre as modificações na gestão do cuidado, os índices de cesáreas ainda são altos, fato 
associado ao desconhecimento em relação aos benefícios do parto normal, ao modelo inter-
vencionista e a agenda do profissional. Concluímos que é importante que cresça o interesse 
dos profissionais da área da saúde, e valorizem o trabalho importante que a enfermagem traz 
diante deste contexto e que sigam esse novo modelo assistencial ao parto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Assistência da enfermagem. Parto humanizado 

ABSTRACT: Humanized Delivery is to make the act of giving birth, follow their natural 
order, following the rhythm of the body and the needs of each woman with health profes-
sionals with minimal disturbance to the birth. The advent of technology has made the birth 
left the home environment and enters therein the hospital environment. So what was inti-
mate and feminine became institutionalized and medicated, a process which corroborated 
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INTRODUÇÃO

O advento tecnológico ocorrido no século XX fez com que o parto deixasse o âm-
bito domiciliar e adentrasse o ambiente hospitalar, processo esse que não acometeu apenas à 
assistência obstétrica, mas toda área da saúde (MOURA et al., 2007).

Segundo Moura et al. (2007), a partir da década de 40 do século XX, o ato fisioló-
gico de parir passou a ser institucionalizado e esse evento que antes era íntimo e feminino, 
passou a ser medicalizado, fato que culminou no uso indiscriminado de cesáreas, o que vem 
influenciando negativamente os índices de morbimortalidade materna e perinatal.

De acordo com Castro e Clapis (2005), observa-se que a evolução da operação 
cesariana, procedimento antes só realizado em mulheres mortas para salvar a vida fetal, pas-
sou a ser procedimento que em algumas situações, proporciona segurança à vida, tanto da 
mulher como do feto. Porém, esse procedimento passou a ser usado sem justificativas obs-
tétricas adequadas, gerando medicalização excessiva em um processo natural e fisiológico 
como é o parto. 

Atualmente as mulheres vivenciam o processo parturitivo com a sensação de medo 
e desconhecimento, tendo como única escolha submeter-se às ações intervencionistas a elas 
dirigidas, colocando-as em situação de extrema vulnerabilidade (CAUS et al., 2012).

Por outro lado têm-se o parto cirúrgico arraigado com o mito do parto seguro, assim 
as mulheres optam pela cesárea, por medo de realizar o desconhecido e pela dificuldade em 
romper o modelo tradicional do parto institucionalizado, fato relacionado muitas vezes à fal-
ta de informação, uma vez que a maioria dos profissionais deixou de informar a importância 
e o benefício do parto normal para a mãe e o bebê (CAUS et al., 2012).

Preocupados em reduzir as intervenções e o alto índice de cesáreas, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o Ministério da Saúde (MS) e outros órgãos não governamentais, 
tem proposto mudanças nessa assistência, incluindo o resgate do parto natural, com estímulo 
da atuação dos enfermeiros na assistência à gestação e parto (CASTRO; CLAPIS, 2005).

O cuidado é a essência da enfermagem, sendo fundamental para o bem estar, para 
a saúde, cura, crescimento e a sobrevivência, assim, a enfermagem em sua assistência ao 
trabalho de parto, busca atuar seguindo os princípios de estímulo à fisiologia e qualidade da 
assistência, tornando a mulher protagonista desse evento e não mera expectadora, dando-lhe 
liberdade de escolha nos processos decisórios (MOURA et al., 2007).

the woman’s decision to opt for Caesarean section, for fear of the unknown and difficult to 
break the prevailing model. The importance of nursing in this context was to bring labor 
physiology to quality care and a healthy birth. The objective of the research was to conduct 
a literature review on the topic “humanized birth” and describe the importance of nursing, 
its functions and duties. We conducted a literature review on the main databases, and we 
selected 10 articles between 2003 and 2014. In reviewing these studies it was observed that 
nursing is essential to sensitize health professionals to humanized birth. Despite the recom-
mendations of international and national health agency about changes in the management of 
the care cesarean rates is still high, a fact linked to ignorance of the benefits of normal birth, 
the intervention model and the professional agenda. We conclude that it is important to grow 
the interest of professionals in the health and value the important work that nursing brings 
forth this context and to follow this new model healthcare delivery.

KEYWORDS: Nursing Care. Humanizing Delivery
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Na relação empática, o profissional tem a percepção das necessidades da parturiente 
que, muitas vezes, é subjetiva, é pelo olhar, pela pele, pelo não dito, pelo silêncio, pelo gesto. 
É diante deste cuidado que a enfermagem ao chamado da mulher esclarece suas dúvidas, 
reanimando sua energia, renovando sua confiança para seguir adiante (CAUS et al., 2012).

Notamos assim que a enfermagem ama e respeita a vida, tendo durante a sua forma-
ção acadêmica e a vida profissional, priorizado e zelado pela ética e qualidade dos serviços 
prestados à população, o que é essencial para o crescimento, desenvolvimento e sobrevivên-
cia dos seres humanos desde o seu surgimento (MOURA et al., 2007). 

O objetivo da pesquisa é realizar uma revisão narrativa da literatura sobre o tema 
“parto humanizado” e descrever a importância da humanização do parto e da enfermagem 
nesse contexto, assim como suas funções e deveres.

METODOLOGIA 

Para a elaboração deste trabalho, buscou-se responder aos objetivos da pesquisa, 
realizando uma revisão da literatura com as seguintes etapas: estabelecimento da pergunta 
norteadora e do objetivo, estabelecimento dos critérios de inclusão dos artigos, busca dos 
artigos, leitura e análise dos artigos e definição dos capítulos.

Inicialmente selecionaram-se os seguintes descritores em saúde: assistência da en-
fermagem e parto humanizado e realizou-se uma busca na base de dados LILACS (Litera-
tura-latina Americana e do Caribe em Ciências de Saúde. A busca foi realizada no mês de 
fevereiro de 2014.

Os critérios de inclusão dos artigos foram: estar disponível eletronicamente e publi-
cado em idioma português, ter sido publicado nos últimos dez anos, ou seja, de 2003 a 2014, 
e retratar a importância da atuação da enfermagem na assistência ao parto humanizado.

Foram encontrados 74 artigos, porém, considerando os critérios de inclusão, a 
amostra final desta revisão de literatura foi composta por 10 artigos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pelos estudos observou-se que, o parto era um evento fisiológico e a mulher foi ao 
longo dos séculos protagonista deste evento com o apoio da família e parteiras de confiança 
da comunidade, mas a partir do século XX, na década de 40, com a institucionalização do 
parto, esse evento que era íntimo e feminino, passou a ser público e medicalizado (MOURA 
et al., 2007). 

Com isso a mulher perdeu sua privacidade e autonomia, foi separada da família e 
submetida a normas institucionais e práticas intervencionistas sem o devido esclarecimento 
e consentimento, e em troca foi oferecido para mulher e seu bebê uma assistência pautada no 
discurso da segurança (MOURA et al., 2007).

Neste processo, o parto passou a ser vivenciado como um momento de intenso 
sofrimento físico e moral. O medo, a tensão e a dor das parturientes nesse modelo de assis-
tência impedem o processo fisiológico do parto normal, o que pode culminar com práticas 
intervencionistas que, na maioria das vezes, poderiam ser evitadas (MOURA et al., 2007).

Dentro deste modelo de atenção ao parto surge a episiotomia que é definida como 
uma incisão cirúrgica na região da vulva e é classificada como: lateral, médio-lateral (a mais 
comum) e mediana (FIGUEIREDO et al., 2011). 

A indicação obstétrica para a episiotomia é impedir ou diminuir a lesão dos tecidos 
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do canal do parto, favorecer a liberação do feto, evitar danos desnecessários ao assoalho 
pélvico, visando evitar prolapsos genitais e incontinência urinária futura, além de reduzir o 
risco de morbimortalidade infantil, retocele, cistocele e relaxamento da musculatura pélvica. 
Vale destacar que nas últimas décadas chegou a ser indicado de rotina para todas as partu-
rientes (FIGUEIREDO et al., 2011).

Estudos comprovam que o uso rotineiro da episiotomia não traz benefícios quanto 
os profissionais revelam, aumentaram a taxa de infecção em mulheres, riscos de lesões gra-
ves no períneo, perda sanguínea, o desconforto e o tempo de recuperação pós-parto, o que 
refletiu até em problemas com a amamentação (FIGUEIREDO et al., 2011).

As evidências científicas são claras ao demonstrar que a episiotomia piora o estado 
genital em vez de protegê-lo. Considerando como trauma todo procedimento externo, inva-
sivo e doloroso à fisiologia do parto e do corpo feminino, o que impossibilita a mulher de 
reagir (FIGUEIREDO et al., 2011). 

Atualmente as diretrizes do American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG) estabeleceu que os melhores dados disponíveis não apoiam o uso liberal ou roti-
neiro de episiotomia, porém destacam sua utilidade nos partos laboriosos e naqueles onde 
existe grande chance de lesão perineal grave. No Brasil, a Federação Brasileira das Associa-
ções de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) e o Ministério de Saúde não recomendam 
a episiotomia rotineira e ressalta a importância de que, como todo procedimento cirúrgico, 
só deve ser realizada com o consentimento, após informação da parturiente (AMERICAN 
COLLEGE OF OBSTETRICIANS-GYNECOLOGISTS, 2006; BRASIL, 2001).

Preocupados com o modelo de atenção obstétrica no Brasil, a OMS e o MS, tem 
proposto mudanças nessa assistência, incluindo o resgate do parto natural, com estímulo da 
atuação dos enfermeiros na assistência à gestação e parto, para a redução das taxas cesaria-
nas, mortalidade materna e infantil (CASTRO; CLAPIS, 2005).

Neste sentido os trabalhos nos mostram que o MS formula ações para que haja 
modificações na gestão do cuidado, mostrando como deveria e poderia ser um atendimen-
to centrado no bem-estar das mulheres, bebês e suas famílias, a favor do parto vaginal, do 
alojamento conjunto, estímulo ao aleitamento materno no pós-parto imediato e a atuação de 
enfermeiras na atenção aos partos normais (BRASIL, 2014).

Os profissionais de Enfermagem são componentes chaves para a mudança de para-
digma, aceitaram o desafio das políticas públicas de retomada da atenção ao parto, de ocupar 
os espaços dos centros de parto normal, demonstrando a viabilidade do paradigma humanis-
ta no Brasil. Alguns têm buscado o retorno ao parto domiciliar, com muito preparo técnico e 
coragem, enfrentando críticas contrárias (BRASIL, 2014).

O momento do parto é a etapa mais significativa para a parturiente, recém-nascido 
e familiar, processo esse que depende de horas e provoca profundas mudanças fisiológicas e 
psicológicas proporcionando ao enfermeiro a oportunidade de colocar em prática habilida-
des para assistir ao parto e nascimento com qualidade (CARVALHO, 2007).

Segundo Carvalho (2007) o valor de ser solidário com o outro, valoriza o aspecto 
humano, prestando sempre uma assistência dentro de uma visão holística estabelecendo uma 
relação de ajuda e empatia, que fazem da humanização a base da profissão de enfermeiro.

De acordo com Machado (2006), a enfermagem não visa só à promoção do parto, 
mas também um nascimento saudável e a prevenção de morbimortalidade e perinatal, com 
início no pré-natal e garantia de que a equipe de saúde realiza procedimentos comprovada-
mente benéficos para a mulher e o recém-nascido, que evite as intervenções desnecessárias, 
que preserve sua privacidade e autonomia, já que o nascimento é um evento fisiológico e 
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mobilizador, considerando um dos fatos mais marcantes da vida. Toda a equipe deve estar 
atenta para oferecer apoio, atenção e respeito às suas crenças e valores, seus medos, suas 
necessidades. 

A função dos enfermeiros é assistir ao trabalho de parto, intervindo apenas quando 
se faz necessário. Devolvendo o direito à mulher de assumir, comandar e orientar os pro-
fissionais envolvidos, retomando seu direito, retirado através do uso abusivo de técnicas 
obstétricas (CARVALHO, 2007).

A OMS lista várias ações que devem ser incentivadas durante o período perinatal e 
inclui iniciativas como os cuidados não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto, 
liberdade de adotar posturas e posições variadas, deambulação, exercícios de respiração e de 
relaxamento, pois estes auxiliam no desvio da atenção da dor. São ainda encontrados relatos 
de uso da bola de parto para a minimização da dor, bem como para acelerar a progressão do 
trabalho de parto (SESCATO et al., 2008).

Os estudos evidenciam que os cuidados não farmacológicos de alívio da dor devem 
ser aplicados, por serem mais seguros e acarretarem menos intervenções. Sendo assim, a 
equipe de enfermagem tem um papel fundamental na realização desses cuidados, proporcio-
nando à parturiente, alívio da dor, tornando o parto humanizado, dando à mulher a oportu-
nidade de viver com respeito o momento da chegada de seu filho (SESCATO et al., 2008).

Sendo que todas essas intervenções têm a comunição e a orientação como base, 
assim notamos que o enfermeiro é um profissional habilitado para desenvolver essas ações 
propiciando um ambiente onde a mulher possa se sentir mais segura e amparada.

Outra iniciativa do MS foi à implementação de cursos de preparação para gestação, 
parto, pós-parto e amamentação, também o reconhecimento do trabalho das parteiras tradi-
cionais e a iniciativa do trabalho com Doulas (BRASIL, 2014). 

Doula é uma palavra de origem grega que significa “mulher que serve a outra mu-
lher”. Atualmente, refere-se às mulheres que dão suporte físico e emocional às parturientes 
durante e após o parto. Esse suporte aborda aspectos emocionais como: encorajar, tranquili-
zar e estimular; medidas de conforto e prestar orientações, sendo este um dos temas aborda-
dos pelos trabalhos estudados (SANTOS et al., 2009).

De acordo com Santos et al. (2009), a função da Doula é assegurar a presença con-
tinuada junto às parturientes, oferecer apoio emocional, psicológico, massagens e interme-
diar a comunicação com os familiares. O suporte de apoio oferecido por meio de diálogos e 
orientações promove um trabalho de parto tranqüilo. 

Observamos que mesmo com todas as iniciativas da OMS e do MS, o Brasil conti-
nua sendo o país recordista de cesáreas, uma vez que dados do MS indicam que, em 2010, 
52% dos partos no país foram cirúrgicos. Na rede privada o índice nacional chega a 82%, e 
na rede pública, onde ocorre ¾ de todos os partos, a 37%, sendo que a OMS estabelece que 
apenas 15% dos partos devem ser operatórios (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 
INFÂNCIA, 2011; LEAL et al., 2014).

Os estudos demonstram que o excesso de partos cirúrgicos se deve principalmente 
ao desconhecimento que as mulheres ainda têm em relação aos benefícios do parto normal, 
podendo ainda ser associado ao modelo intervencionista de atenção à saúde e à agenda do 
profissional, pelo fato da cesárea ser muito mais rápida (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA INFÂNCIA, 2011).

Desta forma, os pontos mais desafiadores para a mudança da assistência são a for-
mação dos trabalhadores de saúde para o novo modelo. Todavia, o nó górdio é a formação 
de novos médicos e a atualização dos que exercem a obstetrícia atualmente, para que pos-
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sam prestar uma assistência baseada em evidências científicas e menos intervencionistas. 
Em muitas faculdades não se ensina a fisiologia do parto normal e há médicos formados 
que nunca assistiram a um parto vaginal, podendo prestar-lhe assistência dado seu diploma 
(BRASIL, 2014). 

Para o sucesso do novo paradigma, será necessário desatar esse nó, que demandará 
articulação com entidades médicas como o Conselho Federal de Medicina e a Febrasgo. 
Mudar os conteúdos e as práticas que são ensinadas. A grande dúvida é: quem ensinará os 
professores? E como? Este é um desafio para as instâncias governamentais e um problema 
que, constantemente, vem sendo levantado pelas organizações responsáveis pela assistência 
ao parto no Brasil (BRASIL, 2014).

CONCLUSÃO 

Diante dos dados encontrados na revisão bibliográfica sobre o tema “parto huma-
nizado”, observou-se que a importância da enfermagem foi trazer a fisiologia do parto para 
uma assistência de qualidade e um nascimento saudável, rompendo com o modelo medica-
lizado, fazendo com que o parto deixe de ser um bem de consumo e passe a focar o protago-
nismo da mulher.

A idéia do parto humanizado é fazer com que o ato de parir, siga a ordem natural, 
obedecendo ao ritmo e às necessidades do corpo de cada mulher, com os profissionais de 
saúde interferindo o mínimo possível nesse processo do nascimento.

Infelizmente nos dados encontrados, esse procedimento é o oposto ao que vem 
ocorrendo, onde se observa a padronização das cesarianas nas instituições com o objetivo 
de apressar os nascimentos dos bebês e ser cômodo para os profissionais, aumentando as 
intervenções cirúrgicas desnecessárias. 

Sendo assim este trabalho teve como proposta refletir sobre o conceito do parto 
humanizado, apontando suas contribuições à parturiente.  A intenção é que cresça o interesse 
dos profissionais da área da saúde, que conheçam o trabalho importante que a enfermagem 
traz diante deste contexto e que sigam esse novo modelo assistencial ao parto. 
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE VIVEN-
CIADO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA SALA DE UR-
GÊNCIA

STRATEGIES OF STRESS EXPERIENCED BY NURSING IN THE EMERGENCY 
ROOM

Maria Nilza Pinheiro dos SANTOS18 
Denise Josiane da SILVA1

Munira Penha DOMINGUES19 

RESUMO: O estresse é uma reação do organismo causada principalmente quando temos 
de tomar algumas decisões rápidas e também por sentimentos como: ansiedade, medo, entre 
outros, que estão presentes nos ambientes da enfermagem, os possuem cenários muito es-
tressantes, tanto para os enfermeiros do setor quanto para os pacientes. Para os profissionais 
da enfermagem, o estresse é causado pelo esforço físico, mental e emocional a que estes 
indivíduos estão sujeitos devido à longa jornada de trabalho, em ritmo acelerado e com pres-
são da chefia, convivendo com pacientes em risco iminente de morte. Vemos também que a 
falta de reconhecimento por parte de seus superiores, a presença de superiores inexperientes, 
a necessidade de se fazer dupla jornada para complementar o salário que quase sempre não 
é suficiente, também é um motivo importante do estresse dos trabalhadores da enfermagem. 
Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo identificar quais as estratégias de enfren-
tamento do estresse vivenciado pela equipe de enfermagem na sala de urgência. Trata-se de 
uma pesquisa, a partir de uma revisão narrativa. Os resultados apontaram que a sala de ur-
gência é fonte geradora de estresse, ocasionando diminuição na capacidade de produção do 
profissional de enfermagem. Além disso, a falta de conhecimento e de medidas preventivas 
do estresse como: lazer e entretenimento contribuem para o aumento do estresse ocupacio-
nal. A equipe de enfermagem está cristalizada em seu ambiente de trabalho e muitas vezes 
não adereàs medidas preventivasproporcionadas pela própria instituição,as quais ajudariam-
no enfrentamento de seu dia a dia de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Estresse. Enfermagem. Emergência.

ABSTRACT: Stress is the body’s reaction mainly caused when we have to make some 
quick decisions and also by feelings, anxiety, fear, etc., that are present in nursing environ-
ments, these environments that have very stressful scenarios for nurses in the sector both as 
well as patients. For nursing professionals stress is caused by physical, mental and emotional 
stress that these individuals are subject due to long working hours, fast-paced and pressure 
head, living with patients at imminent risk of death. We also see that the lack of recognition 
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INTRODUÇÃO

O estresse é uma reação bioquímica normal do organismo, que, quando o individuo 
se depara com uma situação estressora de alta complexidade eprecisa tomar decisões rápi-
das e concretas, com o objetivo de evitar a morte do paciente, gera sentimentos de tensão, 
ansiedade, medo ou ameaça. O estresse é quase sempre visualizado como algo negativo que 
ocasiona prejuízo no desempenho global do indivíduo. O estresse é causado pelo ritmo ace-
lerado de trabalho, devido ao tempo curto de reação para a execução dos procedimentos e 
atendimento aos clientes (SILVEIRA et al., 2009).

O cenário de urgência e emergência é caracterizado pela grande demanda de pa-
cientes com risco iminente de morte, ocorrências de natureza imprevisível, longas jornadas 
de trabalho, pressão de chefia, cobrança de familiares e tempo reduzido para a prestação da 
assistência. Em algumas situações, até a segurança da equipe é colocada à prova, por exem-
plo, em ocorrências de agressão física sem o apoio da Polícia Militar, gerando situações de 
crescente estresse ocupacional (BEZERRA, BIANCHI 2012).

A enfermagem é considerada uma profissão estressante devido à vivência direta e 
constante com enfermidades Críticas, com o processo de dor, sofrimento, desespero, morte, 
incompreensão, irritabilidade e tantos outros sentimentos e reações (SILVA et al.,2012). 

Acredita-se, cada vez mais, que alguns fatores desencadeantes do estresse vêm com-
prometendo a qualidade de vida do indivíduo nas diversas dimensões: profissional, social e 
biológica. A enfermagem é considerada uma profissão que sofre o impacto total, imediato e 
concentrado do estresse, que advém do cuidado constante com pacientes críticos, situações 
imprevisíveis e execução de tarefas, por vezes, angustiantes (SILVA et al.,2012).

A enfermagem é classificada como a quarta profissão mais estressante no setor públi-
co (FARIAS et al., 2011). Acreditamos que estudos de manifestações do estresse ocupacional 
entre enfermeiros podem ajudar a compreender e esclarecer alguns problemas enfrentados 
pela profissão. De acordo com Farias et al. (2011), são poucas as pesquisas que investigam os 
problemas que levam a equipe de enfermagem a submeter-se a esse estresse.

Além de a enfermagem lidar diretamente com o sofrimento e a morte, assistência 
aos pacientes e familiares, ainda assim, ela vivencia várias outras situações geradoras de 
estresse, dentre as quais se destacam: descontentamento com o trabalho, necessidade da re-
alização de tarefas em tempo reduzido, falta de respaldo institucional e profissional, falta de 
comunicação e compreensão por parte da supervisão de serviço, falta de experiência por parte 
dos superiores, número reduzido de funcionários, baixo salário, que faz com que os profis-

from their superiors, the presence of inexperienced superiors, the need to do double duty to 
supplement the salary that is almost always not enough, it is also a major cause of stress on 
nursing professionals. In this sense the present study aims to identify the coping strategies 
of stress experienced by nursing staff in the emergency room. This is a qualitative research 
from a narrative review. The results showed that the emergency room is a source of stress, 
resulting in decreased production capacity of nursing staff. Furthermore, the lack of know-
ledge and preventive measures of stress as leisure, entertainment contributes to the increase 
in occupational stress. We found that the nursing staff is crystallized in their work environ-
ment, often do not adhere to the preventive measures offered by the institution in which help 
in coping with their day-to-day work.
 
KEYWORDS: Stress. Nursing. Emergency.
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sionais tenham uma dupla jornada de trabalho, tecnologias de equipamentos, relacionamento 
com outros profissionais, ambiente físico, entre outros (BATISTA, BIANCHI 2006).

Apesar de os profissionais reconhecerem as dificuldades de enfrentamento dos pa-
cientes e familiares em sua trajetória terapêutica e também seu sofrimento ao chegar a um 
serviço de saúde e não receber o atendimento esperado, mesmo com o volume de pacientes e 
o estresse vivenciado nos atendimentos, a equipe de enfermagem sobrepõe-se ao acolhimento 
dos casos e à responsabilização na assistência do cuidado, sendo que a relação das equipes 
com o usuário fica entre o heroísmo e o descaso (GARLET et al., 2009).

O estresse na sala de urgência é uma das realidades relacionada ao trabalho cansati-
vo, com muito desgaste físico e emocional. Se não for equilibrado, pode causar a diminuição 
da capacidade de tomada de decisões, gerando erros adicionais e um círculo vicioso, além de 
níveis progressivos de estresse. Tendo em vista o ritmo laboral acelerado da enfermagem e 
as repercussões do estresse ocupacional no processo saúde-doença, muitos profissionais de 
enfermagem posicionam-se de forma resistente aos programas de capacitação e recreação, 
e a atividades de relaxamento oferecidas pelas instituições. O indivíduo que é resistente em 
aderir a essas estratégias de enfrentamento do estresse está mais exposto ás doenças ocupa-
cionais do que os indivíduos que estão abertos e procuram buscar ou manter o equilíbrio entre 
os vários fatores ambientais (GARLET et al., 2009).

Diante do exposto, questionamos quais são as estratégias de enfrentamento do es-
tresse vivenciado pela equipe de enfermagem na sala de urgência.

Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo identificar quais as estratégias de 
enfrentamento do estresse vivenciado pela equipe de enfermagem na sala de urgência. Além 
de verificar a existência de sintomas físicos e psicológicos relacionados ao estresse ocupacio-
nal aos profissionais de saúde e conhecer as formas de enfrentamento para lidar com situa-
ções estressantes, que são mais frequentes, adotadas pelos profissionais de saúde, avaliou-se 
quais são as sugestões para aliviar as fontes de pressão no cotidiano de seu trabalho.

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, a partir de uma revisão narrativa. Para Ber-
nardo, Nobre e Janete (2004),a revisão narrativa apropria-se de publicações amplas para 
descrever ou discutir o desenvolvimento ou o estado da arte de um determinado assunto sob 
o ponto de vista teórico ou contextual.

Para a seleção dos artigos, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura 
Latino - Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Bases de Dados de En-
fermagem (BDENF).

Os critérios de inclusão dos artigos foram: estar disponível eletronicamente e pu-
blicado em idioma português, ter sido publicado nos últimos 11 anos, ou seja, de2003 a 
2014, retratando as estratégias de enfrentamento do estresse vivenciado pela equipe de en-
fermagem na sala de urgência e, como critério de exclusão, artigos internacionais (POLIT; 
HUNGLER, 1995).

Inicialmente, realizamos uma busca nos Descritores em Saúde, no mês de agosto 
e setembro de 2014, e selecionamos os seguintes descritores: estresse, enfermagem e emer-
gência.

Posteriormente, realizamos a busca dos artigos nas bases de dados sendo selecio-
nados os artigos que atendiam aos critérios de inclusão acima mencionados. Portanto, a 
amostra final desta revisão de literatura foi composta de 11 artigos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a leitura dos artigos selecionados, foi possível levantar vários questionamen-
tos acerca do estresse vivenciado pela equipe de enfermagem na sala de urgência. A seguir, 
ilustraremos as questões e as possíveis respostas encontradas na literatura. 

Por que o atendimento de urgência gera tanto estresse? Devido à necessidade de 
resposta rápida e de agilidade, os profissionais ficam mais vulneráveis aos estressores, que 
podem ser: número reduzido de funcionários compondo a equipe de enfermagem, gerando 
uma sobrecarga para o funcionário, falta de respaldo institucional e profissional, carga ex-
cessiva de trabalho, necessidade de realização de tarefas em tempo reduzido, identificação 
do papel do profissional, descontentamento com o trabalho, falta de experiência por parte 
da supervisão de serviço, relacionamento com osfamiliares dos pacientes,ambiente físico da 
unidade, tecnologia de equipamentos e assistência ao paciente.(Batista, Bianchi 2006). 

Quais são os sintomas físicos e psicológicos relatados pelos profissionais que atu-
am na sala de urgência? O trabalhador da saúde estressado tem diminuído a capacidade de 
produção, executa atividades com menor precisão, falta ao trabalho, adoece frequentemente, 
tem esgotamento físico e mental, trabalha tenso, cansado, e irritado, é ansioso e depressivo, 
com atenção dispersa, desmotivado e sente-se com baixa realização pessoal, apresenta algia 
e edema nos membros inferiores. 

Os sintomas vão desde ligeiros incômodos até a morte, aumento da sudorese, pele 
fria, tensão muscular, diminuição da resistência imunológica, desde as dores de cabeça até os 
ataques cardíacos, da ingestão ao colapso da fadiga, da alta da pressão arterial e do colapso 
dos órgãos, alterações dermatológicas, dermatite e úlceras hemorrágicas (BOLLER, 2003).

Será que o profissional de enfermagem tem perfil para atuar na urgência e na emer-
gência? A atuação do enfermeiro em serviços de urgência e emergência envolve especifi-
cidades e articulações, indispensável à gerência do cuidado a pacientes, com necessidades 
complexas, requer aprimoramento científico, manejo tecnológico e humanização extensiva 
aos familiares dos doentes com representação expressiva no processo de trabalho desse pro-
fissional, assumindo importância não só devido à complexidade e a particularidades de ações 
no cuidar, mas também, pelos recursos materiais e humanos mobilizados, além da necessi-
dade de interface com outros setores do hospital e com o sistema local de saúde (COELHO, 
2010).

Será que o estresse está relacionado à falta de conhecimento ou a busca de conheci-
mento é sinal de estresse? A falta de conhecimento científico entre a teoria e a prática, a equi-
pe despreparada para trabalhar na sala de urgência, sabendo que requer tempo e destreza na 
execução dos procedimentos em que a rapidez é essencial, podem gerar estresse na equipe.

Instituições de ensino têm o papel de preparar os profissionais para a prática, e cada 
profissional deve permanentemente buscar seu aprimoramento e seu crescimento. Outro fa-
tor estressor identificado foi o cumprimento de atividades pelos profissionais, cuja formação 
acadêmica está voltada para a assistência, além do fato de trabalharem em um ambiente re-
pleto de pacientes graves. Neste contexto, conciliar atividades burocráticas com a assistência 
aos pacientes graves resulta no distanciamento do enfermeiro da equipe de cuidados diretos, 
gerando ainda cobranças para esse ele. Para muitos profissionais, trabalhar com uma equipe 
despreparada é considerado, também, um grande gerador de estresse, visto que trabalhar em 
um cenário de urgência e emergência exige conhecimento, habilidades e destreza na execu-
ção de procedimentos em que o tempo é fundamental.
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Tendo em vista a diversidade do cenário de urgência e emergência e a quantidade de 
estressores presentes, é de fundamental importância o reconhecimento desses fatores pelos 
enfermeiros, para que sejam adotadas medidas de prevenção do estresse (BEZERRA, 2012).

Quais as formas de enfrentamento para lidar com situações estressantes que são 
mais frequentemente adotadas pelos profissionais de saúde? A obtenção do conhecimento, 
horário de lazer e distração, meditação, formas de enfrentamento, entre outros, para atenuar 
ou até modificar a avaliação proposta, promovem a melhoria da qualidade de vida desse 
profissional (SILVEIRA et al., 2009).

Anversa, Ubessi e Stumm (2011) também relataram em seu estudo que os profis-
sionais da área da saúde praticam atividades de lazer e atividades físicas, e verbalizam os 
problemas “desabafar com alguém, conversar com amigos e colegas” como eficazes para o 
alívio / enfrentamento do estresse. Infelizmente, os profissionais de saúde adotam, também, 
como estratégias para aliviar o estresse, ingerir alimentos calóricos e o uso de medicamentos 
ansiolíticos, que em longo prazo pode causar danos à sua saúde. (Bezerra 2012).

Quais são as sugestões dos profissionais de saúde para avaliar as fontes de pressão 
no cotidiano do seu trabalho? Os profissionais de enfermagem muitas vezes avaliam a pres-
são de trabalho, como forma estressora muito mais além do que elas são. Devido à falta de 
conhecimento, o profissional não tem a visão de como resolver ou amenizar essas pressões. 
O profissional de enfermagem que tem melhor preparo para o mercado de trabalho voltado 
para as urgências e emergências, apresenta a mente aberta para mudanças e melhorias em 
serviço, sugereaos seus líderes opções para uma melhor vivência dessas pressões, como, por 
exemplo: confraternização entre a equipe de trabalho, gratificação, incentivos dos líderes, 
reconhecimento da instituição, sugestões essas que não têm um custo tão alto para a institui-
ção, mas promovem melhora na forma de trabalho para a equipe de enfermagem, tornando o 
profissional menos tenso e motivador.

Grande parte dos profissionais de saúde sugere implantações dentro dos setores, 
como, por exemplo: sala de descanso, bate-papo, TV, profissionais para auxílio de conflitos 
internos, como psicólogos e cantinho da leitura.

CONCLUSÃO 

O estresse no trabalho é decorrente da inserção do indivíduo nesse contexto, pois o 
trabalho, além de possibilitar o crescimento, transformação, reconhecimento e independên-
cia pessoal, também causa problemas de insatisfação, desinteresse, apatia e irritação. Sendo 
assim, o trabalho deve ser algo prazeroso e com requisitos mínimos para a atuação e para a 
qualidade de vida dos indivíduos.

Observamos que a equipe de enfermagem, muitas vezes, está cristalizada dentro do 
ambiente de trabalho estressante, deixando de compreender e participar dos cursos, palestras 
motivacionais e confraternizações proporcionadas pela própria instituição de trabalho, as 
quais ajudariam a minimizar o estresse, assim como a renovar sua maneira de enfrentamento 
emseu dia a dia de trabalho.

I Maria Nilza Pinheiro dos SANTOS, Denise Josiane da SILVA, Munira Penha DOMINGUES
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A Salmonella enteritidis E SEUS RESPECTIVOS FATORES ANTE A 
INFECÇÃO DO OVO EM SUA FASE EMBRIONÁRIA ENQUAN-
TO AGENTE CAUSADOR DO PARATIFO AVIÁRIO.

THE Salmonella enteretidis AND ITS RELATED FACTORS IN INFECTION OF 
THE EGG IN ITS EMBRYONIC PHASE WHILE CAUSATIVE AGENT OF AVIAN 
PARATIFUS.
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RESUMO: Pressupõe-se que neste trabalho seja feita uma revisão bibliográfica para melhor 
compreensão fisiológica do aparelho reprodutor de aves e da contaminação pela salmonela 
numa amostragem de ovos. Pretende-se discutir algumas ocorrências do contágio no apa-
relho reprodutor de fêmeas da espécie Gallus gallus por sua complexidade, destinado à 
formação de ovos fecundados ou não. A incubação transcorre num tempo médio de 25 a 26 
horas, até que os ovos possam ser expulsos de fato. Neste período de formação, cogita-se a 
possibilidade de contaminação pela bactéria Salmonella enteritidis, que pode causar a morte 
do embrião. Embora haja aves resistentes ao contagio, estas, certamente teriam um curto 
período de vida após o nascimento. Pretende-se aqui, tecer algumas discussões referentes à 
patologia denominada paratifo aviário, que também pode contaminar aves adultas. As conse-
quências são o enfraquecimento físico e a fragilidade postural eréctil das mesmas, resultando 
na morte inevitável, não obstante lhes decorra tratamento farmacológico. O paratifo aviário 
é uma doença contagiosa registrada em muitos países, sendo incidente na América Latina. 
Consiste numa patologia de fácil e rápida contaminação, causando infecção transmissível 
apenas pelo simples contato direto com as aves e/ou seus ovos. O fator de transmissão resul-
ta de precárias condições de saneamento e higienização dos criadouros.

PALAVRAS-CHAVE: Gallus gallus. Paratifo. Salmonella enteritidis.

ABSTRACT: It is assumed that this work be carried out a literature review to better unders-
tanding the physiological reproductive tract of birds and of contamination by salmonella in 
a sampling of eggs. We intend to discuss some occurrences of contagion in the reproductive 
tract of the female of the species Gallus gallus by its complexity, destined to the formation of 
eggs fertilized or not. The incubation takes place in an average time of 25 to 26 hours, until 
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INTRODUÇÃO

A espécie Gallus gallus, possui um sistema característico às suas condições de re-
produção. Decorre-nos conceber criadouros domésticos, em alguns casos, envolvendo cui-
dados sanitários necessários à saúde das aves e de seus criadores. Detalhemos, então, que o 
aparelho reprodutor das fêmeas seja composto por cinco câmaras a serem descritas: infun-
díbulo, magno, útero, vagina e cloaca, compondo, assim, o chamado oviduto. O aparelho 
reprodutor dos machos é considerado de menor complexidade. Já as fêmeas possuem um 
aparelho reprodutor intrincado, destinado à concepção embrionária e à formação do ovo, 
independente de sua fecundação ou não. 

O ovo desta espécie em estudo é formado por quatro partes: casca, membrana da 
casca, gema e albúmen. O processo de formação dos ovos ao curso do tempo demanda cerca 
de 25 à 26 horas, desde sua formação embrionária à expulsão propriamente dita. O desenvol-
vimento embrionário da espécie assemelha-se ao dos demais vertebrados, passando por uma 
série de fases que são situadas em duas importantes etapas: etapa pré-postural e pós-postural.

As aves, assim como todo o reino animal, encontram-se susceptíveis às contamina-
ções bacteriológicas semelhantes às da Salmonella enteritides, principal causadora de infec-
ções intestinais. Há ainda variantes de gênero tratado aqui, como a Salmonella typhimurium, 
decorrente de três tipos de infecção: pulorose, tifo aviário e o paratifo aviário. O paratifo 
aviário ocorre com mais incidência, culminando na queda da produção de ovos e, numa série 
de problemas relacionados à saúde de seus envolvidos.

Atualmente, a contaminação pela S. enteretidis é considerada um grande problema 
para a avicultura de uma forma geral. A bactéria é hospedeira de vísceras e células intestinais 
das aves infectadas, circunstância em que se instala e auto reproduz, causando a contamina-
ção dos ovos, da carcaça e, consequentemente, infectando criadores e consumidores.

O paratifo aviário é uma patologia animal altamente contagiosa e de difícil conten-
ção diante de medidas controladoras de endemias. O contagio ocorre devido à ausência de 
assepsia, pela presença de moscas, pássaros, roedores, acúmulo de dejetos, etc. Os veículos 
que transportam esterco e aves são difusores massiços da doença em razão do livre trafego. 
São veículos de médio a grande porte e perpassam por diversos criadouros granjeiros. É no-
tável que não lhes decorrem com ideal frequência, lavagens e assepsia veicular periódicas: 
fator que poderia adequar-se às exigências dos serviços de vigilância sanitária.

the eggs could be expelled from fact. In this period of formation, is considering the possi-
bility of contamination by the bacteria Salmonella enteritidis, which can cause death of the 
embryo. Although there are birds resistant to contagion, these certainly would have a short 
life after birth. It is intended here, make a few discussions concerning the pathology called 
paratifo aviary, which can also contaminate adult birds. The consequences are the weakening 
physique and posture the same erectile weakness, resulting in inevitable death, nevertheless 
they elapse pharmacological treatment. The paratifo aviary is a contagious and disease regis-
tered in many countries, being incident in Latin America. Consists of a pathology of easy and 
rapid contamination, causing transmissible infection just by simple direct contact with birds 
and/or their eggs. The transmission factor is the result of precarious conditions of hygiene 
and sanitation of the breeding grounds.

KEYWORDS: Gallus gallus. Paratifus. Salmonella enteritidis.



78

Revista Contexto  I  2018

Ciências Biológicas  I  Educação  I  Saúde

Objetiva-se que, através deste pequeno trabalho, seja possível angariar algumas 
medidas preventivas e a difusão sociocultural de alguns procedimentos assépticos necessá-
rios a serem apresentados aos granjeiros, criadores, transportadores de aves e consumidores. 
Visa, também, veicular medidas para a saúde geral de populações envolvidas. Cabe ressaltar 
aqui que a referida bactéria S. enteritidis hospedeira do trato intestinal das aves representa 
um alto risco de contágio. Isso compromete a saúde de criadouros inteiros, além de causar 
danos a criadores e consumidores através do contato com os animais e/ou pelo consumo de 
ovos infectados.

O APARELHO REPRODUTOR DOS GALLUS GALLUS DOMESTICUS
 
Ao oviduto das fêmeas e aos órgãos genitais dos Gallus gallus cabe discutir essen-

cialmente os fatores de reprodução. As fêmeas se destacam por apresentarem apenas um 
ovário esquerdo funcional, devido a um processo de regressão das gônadas (glândulas sexu-
ais) que ocorre durante o desenvolvimento embrionário (MYCHEL RAONY, 2008).

Somente o ovário esquerdo e o oviduto se tornam funcionais devido a um acú-
mulo de células do hormônio anti-mülleriano (AMH). Uma alta quantidade desse hormô-
nio na região justacortical do ovário esquerdo, estimula a formação dos folículos ovarianos 
(MYCHEL RAONY, 2008, JOHNSON et al., 2006).

Segundo Morrish e Sinclair (2002), o ovário direito é regredido devido à ação do 
hormônio AMH fortemente concentrado no esquerdo, ficando o direito impossibilitado da 
fecundação pela discreta ou nula ligação do estrógeno. As ligações estrogênicas são respon-
sáveis pela fecundação embrionária e formação dos ovos, condição esta restrita somente ao 
ovário esquerdo por seu desenvolvimento e funcionalidade óvea. 

O folículo ovariano consiste de um oócito em crescimento formado por vitelo, uma 
vesícula germinativa e uma parede folicular membranosa peri vitelínica (camada granulosa), 
além de apresentar uma teca interna e uma teca externa (BACHA et al, 2003).

O fator determinante para a sexualização das aves aqui tratadas ocorre justamente 
no momento da fertilização, por uma herança genealógica de cromossomos sexuais distin-
tos. Cada indivíduo apresenta dois cromossomos sexuais, Z e W: cromossomo sexual exclu-
sivamente das fêmeas. O cromossomo W é o fator que carrega genes que serão expressos 
para determinar que o embrião desenvolva gônadas e órgãos sexuais femininos (MYCHEL 
RAONY, 2008).

Cabe ressaltar que o aparelho reprodutor das fêmeas é composto por cinco câmaras: 
infundíbulo, magno, istmo, útero, vagina e a cloaca, formando assim o oviduto. Segundo 
Parizzi et al. (2008) este, consiste num tubo muscular espiralado que se estende desde o 
ovário esquerdo até a cloaca. O órgão é dividido em regiões funcionais distintas anatômica 
e histologicamente. 

O oviduto é um órgão bem vascularizado e apresenta uma parede formada por 
glândulas produtoras de muco. Estas glândulas estão envolvidas na produção da membrana 
envoltória do ovo e, apresenta uma camada muscular formada por fibras musculares lisas, 
dispostas geralmente em duas camadas: uma circular interna e uma longitudinal externa 
(BACHA et al, 2003; JOHNSON et al, 2006). 

O infundíbulo é situado na parte superior do oviduto, localizado em uma região co-
nhecida como região calazífera, com a função de captação do ovócito ovulado pelo ovário e 
posteriormente onde ocorrerá a fecundação. Uma secreção mucosa forma uma camada peri-
vitelínica, que contribui para a formação da calaza do ovo, servindo também como um local 
de armazenamento de espermatozoides (MYCHEL RAONY, 2008; JOHNSON et al, 2006).
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Segundo Hoffmann e Volker (1969) o magno é também chamado de glândula al-
buminífera. A mucosa é muito pregueada e provida de um epitélio estratificado com células 
caliciformes e cilíndricas ciliadas, bem como glândulas tubulosas. Apresenta uma parede 
mais espessa, medindo cerca de 20 a 48 cm de comprimento (é a parte mais longa). O magno 
é rico em glândulas tubulares, cujo interior, traz pregas longitudinais em suas mucosas. 

O istmo apresenta luz estreita e mucosa com pregas menores e, num menor número 
de glândulas. Mede cerca de 4 a 12 cm, de parede muito grossa, pregas longitudinais e diâ-
metro reduzido (HOFFMANN; VOLKER, 1969). O útero é composto por uma parede mais 
fina que a do istmo, mas apresentam-se com forte musculatura, pregas longitudinais e trans-
versais, além de glândulas tubulosas. Medem, portanto, cerca de 4 a 12 cm de comprimento: 
é uma região expandida em forma de saco (MYCHEL RAONY, 2008).

A vagina tem o comprimento médio de 4 a 12 cm. Apresenta pregas longitudinais, 
às quais podem ser depositados a maior parte dos espermatozoides. Após a cópula, ocorre a 
separação do útero pelo esfíncter uterovaginal (HOFFMANN; VOLKER, 1969).

A cloaca é um extremo dilatável e o ovo apenas estabelece contato com as paredes. 
A vagina realiza um prolapso no momento da postura óvea, evitando o contato do ovo com 
as dejeções. Este segmento não contribui em nada para a formação do ovo.

Segundo Johnson (2006), no aparelho reprodutor do macho Gallus gallus domesti-
cus, os órgãos genitais (copulatório) são relativamente pouco desenvolvidos. De modo geral, 
as aves são desprovidas de glândulas sexuais acessórias e de pênis, mas os testículos do galo 
são de proporções características e assimétricas. Comprova-se que o testículo esquerdo é 
maior que o direito. Os machos não possuem saco escrotal como a maioria dos mamíferos. 
Em cada testículo, há uma pequena estrutura tubular chamada epidídimo. Este, é um órgão 
pequeno e complexo que compreende um labirinto de ductos, incluindo túbulos eferentes, 
que por fim, se conectam na sua porção distal ao ducto deferente (JOHNSON, 2006). 

Os túbulos do epidídimo são relativamente envolvidos no período de atividade se-
xual, que apresentam um lúmen amplo e preenchido por espermatozóides, permitindo uma 
maior capacidade de reserva e transporte de sêmen ao longo dos ductos deferentes (VIE-
GAS, 2004; VIEGAS et al., 2006). 

Os túbulos condutores de sêmem do Gallus gallus domesticus, quando se encon-
tram na condição sexualmente madura, apresentam uma dinâmica cíclica dividida em fases 
distintas de acordo com as alterações anatômicas e histológicas. Ocorrem, neste ínterim, 
variações periódicas concernentes às dimensões testiculares dos machos que são sazonais ao 
longo de um ano, podendo aumentar ou diminuir de volume. O ciclo testicular é dividido em 
dois estágios distintos: um estágio recrudescente (do fim do outono ao começo da primave-
ra) e um estágio regressivo (do final da primavera ao começo do outono). O estágio recru-
descente é caracterizado por aumento do tamanho dos testículos e do volume dos túbulos, 
o que reflete uma condição de atividade espermatogênica quando os machos estão em fase 
de reprodução das células (espermatozóide) e, se encontram prontos para a copulá-la com a 
fêmea (BARALDI-ARTONI et al, 1997).

Gallus gallus domesticus é uma denominação cintífico-latina designativa à espécie 
e, respectivamente, inclui machos e fêmeas. Ao aparelho reprodutor das fêmeas desta espé-
cie, como já o fora supracitado, cabe estritamente a formação óvea, ficando o caráter de fe-
cundação ou não-fecundação em segundo plano. Quando a formação óvea se encontra isenta 
da fecundação, resulta num produto estéril. Porém, quando o ovo é fecundado pelo macho, 
obtém-se um produto fértil. Sendo este, uma célula fértil, constituída da junção de elementos 
do macho e da fêmea, concebe-se uma possível incidência de fecundação.
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INFECÇÃO DE SALMONELLA ENTERITIDIS NO OVO.

Segundo Bezerra (1995), as bactérias do gênero S. enteritidis, são parasitas intesti-
nais e pertencem à família Enterobacteriacea. Compreendem aproximadamente 2.500 soro-
tipos. As salmonelas podem infectar diversos tipos de animais e, muito frequentemente, aves 
de corte: perus, galinhas, patos, avestruzes, etc. Elas são, portanto, passíveis de três tipos de 
infecções como a pulorose, tifo aviário, paratifo aviário. Os sorotipos das S. enteritidis e S. 
typhimurium são os principais agentes patológicos do paratifo aviário. Apesar da infecção 
resultar na queda da produção de ovos e na mortalidade das aves, pode ainda afetar a saúde 
humana.

A sorologia genealógica das Salmonellas possui um antígeno S: principal causador 
da doença em aves e humanos. Este é, por fim, o referido prospecto da patologia infecciosa 
aqui tratada e apresentada. A Salmonella, quando presente no trato reprodutor e víceras das 
aves, tende a permanecer contaminando a todos os ovos produzidos. Estes antígenos S são 
os principais causadores infecciosos dos embriões principalmente na fase de formação dos 
gametas (CHARLTON et al., 2006).

O ambiente óveo representa um meio de cultura propício para o desenvolvimento 
de microrganismos e, para tanto são necessárias diversas barreiras intrínsecas para que haja 
detenção da proliferação decorrente destas. A cutícula é uma cobertura glicoprotéica e trans-
parente que cobre a superfície externa do ovo, selando 99% dos poros. A casca e suas mem-
branas constituem uma barreira física rígida que limita a penetração de bactérias, enquanto 
o albúmen possui uma série de substâncias antimicrobianas como lisozima, coalbumina, 
avidina, riboflavina, apoproteína, etc., que impedem a multiplicação e o deslocamento bac-
teriano (NAKANO et al., 2003).

Considerando que o ambiente óveo consista num excepcional invólucro natural, a 
contaminação inata do ovo pode ocorrer em detrimento da infecção dos tecidos reprodutivo 
das aves durante a formaçsão dos folículos da gema, na formação do albume no oviduto e 
antes da formação da casca, numa transmissão vertical. Os ovos contaminam-se também 
após a formação da casca, resultando em transmissão horizontal, decorrente da passagem 
pela cloaca ou pelo contato com as fezes na cama e no material do ninho (ANDRADE, 2005 
apud HUMPREY, 1994; MIYAMOTO et al., 1997; COX et al., 2000).

Segundo Williams e Dillard (1968) as bactérias S. enteritidis são invasivas e podem 
localizar-se no ovário das aves. Esta é uma das múltiplas maneiras pelas quais a salmonela 
pode ser transmitida aos ovos. Quando o oviduto é infetado pela salmonela, os ovos são 
contaminados por seu material genético antes mesmo da formação óvea, podendo apresentar 
uma clara de aspecto escuro. Mesmo após a formação óvea completa da casca, o antígeno S. 
enteritidis pode ser encontrado nas fezes, uma vez que a proliferação de seu material genéti-
co já se encontra inserido no ovo antes mesmo do estabelecimento da barreira cuticular pro-
teica da sua superfície, então considerada a primeira barreira de prevenção contra a invasão 
bacteriana. De acordo com Board (1968), além disso, a contaminação externa da casca de 
um ovo íntegro pode resultar no estabelecimento da infecção no pinto durante a incubação. 
Finalmente, a bactéria pode entrar em ovos trincados em qualquer estágio da incubação antes 
deles eclodirem (WILLIAMS; DILLARD, 1968).

Segundo Duchet - Suchaux (1995), atualmente a contaminação por S. enteritidis é 
um dos maiores problemas para avicultura. Tanto os ovos como a carcaça, podem ser infec-
tados e consequentemente infectar os consumidores. Em países desenvolvidos observou-se 
que a febre tifóide tem provocado em muitas aves, morbidade seguido de um alto índice de 
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mortalidade. O órgão de predileção da salmonela é o intestino, meio onde se instala e se re-
produz, delegando à particularidade da espécie afetada e o tipo de agente atribuído enquanto 
antígeno. Porém, se o agente ingressar em capilares sanguíneos, poderá ocorrer à forma sep-
ticemica, quando se observa lesões hepáticas com aumento do volume do órgão e formação 
de nódulos paratíficos, embora esses achados não sejam patognomônicos. Caso o agente 
chegue a ultrapassar o fígado poderá também ser observado nos pulmões, provocando uma 
pneumonia lobular geralmente grave (SATO et al.,1997).

De acordo Gast e Beard (1990), esta patologia acomete galinhas poedeiras em ida-
des variadas com cepa de S. enteritidis. Isso transcorre devido a inoculação oral e, pelo 
contato direto com o oviduto infectado. A patologia em si diminui a produção de ovo em 
fêmeas de quaisquer idades e, a excreção do antígeno por via intestinal persiste em algumas 
aves. As galinhas infectadas produzem uma grande quantidade de ovos contaminados por S. 
enteritidis.

Quando os ovos são infectados pela bactéria Salmonella, pode ocorrer mutações 
celulares, prejudicando alguns tecidos como os de formação dos órgãos, levando à morte 
do embrião antes de completar o seu desenvolvimento logo nas fases de incubação. Mesmo 
após o nascimento dos pintinhos e, no processo de incubação, são evidentes os sintomas in-
fecciosos da bactéria, resultando numa amostragem de aves imóveis e de aspecto moribundo 
que podem durar menos de duas semanas de vida. O resultado é de um elevado índice de 
mortalidade já nas incubadoras. Os sobreviventes podem apresentar sonolência, anorexia e 
retardo no crescimento (JOHNSON et al., 1992).

Em alguns casos, não são observados sinais evidentes da infecção num período de 
cinco a dez dias após o nascimento dos pintos, mas a doença ganha impulso nos próximos 
sete a dez dias. O pico de mortalidade geralmente ocorre durante a segunda ou terceira se-
mana de vida, momento em que as aves demonstram prostração e tendem a se amontoar-se 
para o aquecimento coletivo da amostragem. Podem apresentar asas caídas, permanecendo 
estáticas, com a cabeça baixa e os olhos fechados. As penas ficam arrepiadas, conferindo 
hipotermia: fato que as leva a amontoarem-se próximas as fontes de calor. Ocorre perda do 
apetite, aumento do consumo da água, além de apresentarem um quadro de diarréia crôni-
ca, de caráter aquoso e profuso, tendo o corpo com aparência distorcida (JOHNSON et al., 
1992).

O gênero Salmonella é complexo e produz uma variedade de fatores de virulência, 
dos quais podemos destacar a capacidade de adesão aos receptores das células dos hospe-
deiros, ocorrendo, dessa forma, sobrevivência intracelular (KATTOM et al., 1995) além do 
poder de penetrar nas células intestinais, colonizar e deslocar para outros tecidos tais como, 
quando estas colônias infectam os tecidos epiteliais, comprometendo severamente a vilosi-
dade destes (PORTER; CURTISS, 1997).

A sobrevivência do microrganismo bacteriano tem o seu local pré-determinado, 
haja vista que dependem de uma respectiva habilidade de adesão. As bactérias contêm em 
suas constituições orgânicas algumas células chamadas de “adesinas”, que permitem reco-
nhecer moléculas presentes nas células de seus hospedeiros e receptores. Os receptores são 
as moléculas do hospedeiro mais propensas à junção das células bacterianas, implicando 
numa corrente adesiva entre a bactéria e o hospedeiro. Além disso, estas adesinas têm a 
capacidade de ativar os linfócitos B e neutrófilos, resultando em uma variedade de respos-
tas biológicas incluindo proliferação celular e secreção de citosinas (ANDRADE, 2005; 
EDWARDS; PUENTE, 1998).

Dentre os passos que se apresentam no processo infeccioso, cabe mencionar: ade-
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são, invasão, replicação, resistência aos mecanismos de defesa e dano ao hospedeiro. Para o 
desenvolvimento de uma enfermidade bacteriana é necessário que a bactéria se localize em 
ambiente adequado para o seu estabelecimento, de modo a replicar e estender seus fatores de 
virulência e patologia (OCHOA; RODRIGUEZ, 2005). 

A Salmonella entra no hospedeiro por via fecal e oral. São capazes de sobreviver a 
passagem pelo estômago e, apesar do baixo pH, podem ainda colonizar o epitélio intestinal. 
Para o patógeno sobreviver a todas estas condições hostis, utiliza-se de uma série de fatores 
de virulência, e assim tem capacidade de resistir às barreiras de defesa do hospedeiro (FER-
REIRA; CAMPOS, 2008; PARDI et al., 2001).

Os prejuízos com a infecção aviária por Salmonella spp são difíceis de serem medi-
dos, mas compreendem perda de animais, rendimento abaixo do potencial, gastos com me-
dicamentos, e além disso, a presença do patógeno tem sido apontada como um dos principais 
problemas sanitários que restringem o comércio de aves e dos subprodutos em todo mundo. 
Portanto, as infecções aviárias têm trazido enormes prejuízos econômicos. Esforços devem 
ser realizados no sentido de buscar o aprimoramento tecnológico, identificar problemas sa-
nitários, produzir barreiras anti-biológicas com mais eficiência, a fim de contribuir para o 
crescimento e fortalecimento deste segmento da avicultura nacional (ZANCAN, 1998).

Segundo Bayle (1992) verificou-se que em todos os períodos da incubação, ocorreu 
à migração da Salmonella enteritidis para as membranas das cascas, uma vez que o patóge-
no atinge-as diretamente. Não há mecanismos para eliminá-lo e sua participação é efetiva 
no processo de incubação com a possibilidade de contaminar os pintos incubados. Segundo 
Hutchison et al., (2003) foram observados vários fatores que aumentam a sobrevivência das 
bactérias na superfície da casca e que reduzem o sistema de defesa do hospedeiro. Dentre 
esses, podem ser relacionadas às condições físicas da cutícula, a integridade da casca, a pre-
sença de água na casca, a concentração de ferro na água em contato com o ovo e a presença 
de material orgânico.

De acordo com Nascimento e Salle (2003), a bactéria permanece na superfície e 
invade as membranas da casca. As membranas internas da casca são compostas de queratina 
e fibras de mucina com albume nos interstícios e, agem como filtros de microrganismos. A 
ligação entre as membranas é descrita como tênue, embora com falhas. São dispostas de 
forma irregular e, apresentam uma determinada distância entre elas que podem permitir a 
permanência de bactérias pelo acesso à água, podendo, por fim, reproduzirem-se: fato que 
incide na destruição das funções protetoras das membranas. 

Em relação aos anexos decorrentes do desenvolvimento embrionário, o albúmen é o 
elemento mais resistente à bactéria (OLIVEIRA; SILVA, 2000).  Quando a bactéria penetra 
no ovo e atinge o albúmen, pode multiplicar-se por um curto período de tempo e, de forma 
rápida, poder ainda ser reduzida numericamente: uma evidência de que os componentes do 
albúmen e o respectivo pH do meio são desfavoráveis ao seu desenvolvimento bacteriológi-
co dos antígenos. 

As bactérias têm um grande poder de adesão e, suas estruturas são chamadas de 
glicocálix ou fimbrias. Estas estruturas envolvem as bactérias e facilitam a formação de colô-
nias no hospedeiro. As fimbrias são filamentos em forma de ramos que partem das bactérias 
e se aderem à mucosa do hospedeiro através das moléculas de polissacarídeos (MACARI; 
MAIORKA, 2000).

Segundo Galán e Waterman (2001), após essas bactérias serem aderidas, o antígeno 
é distribuído em dezessete ilhas. As ilhas de patogenicidade compreendem um “loco”, no 
qual as salmonelas realizam a maior parte das suas funções. Estes locais são também chama-
dos de ilhas de virulência. 
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As bactérias constituem na estrutura do citoplasma um material genético chamado 
de plasmídeos: elemento responsável pela proliferação bacteriana de forma rápida e coesa. 
Segundo Kowarz et al. (1994) acredita-se que os plasmídeos de virulências facilitam a mul-
tiplicação da bactéria dentro do hospedeiro, isso em razão de um grupo de genes que codifica 
proteínas para difusão de seu material genético por meio da fruição veicular e, a partir do 
retículo endotelial do hospedeiro, que aumentam o potencial invasivo da bactéria nas células 
invadidas, destruindo-as. 

Depois da invasão da Salmonella no epitélio intestinal, a bactéria passa a se mul-
tiplicar intracelularmente devido à inflamação da parede intestinal. Os macrófagos migram 
dos vasos sanguíneos para lâmina próprias. Os Leucócitos realizam a fagocitose, embora 
diferentemente de outros patógenos, esta suposta ação de imunidade do hospedeiro não eli-
mina a Salmonella pela presença de substancias antimicrobianas. (VAN IMMERSEEL et al., 
2005).

Com a ingestão de água e/ou alimento contaminado, a patogenia inicia seu ciclo de 
infecção invadindo o hospedeiro através do tecido linfoide e vários outros tecidos. Segundo 
Galán Sansonetti (1996) a bactéria S. pode invadir varias linhas celulares. São, portanto, 
bactérias que se deslocam estimulando uma relação vetorial de ligação, associando-se aos 
genes do hospedeiro, processo este que facilita sua livre entrada nas células receptoras. Ain-
da neste aspecto e, segundo Chen e Kaniga (2000) o poder de proliferação da salmonela nas 
células hospedeiras se realiza por sua capacidade de produzir efeito citotóxico.

Uma vez havendo uma expressiva colonização na flora intestinal de seu hospedeiro, 
pode levá-lo à morte de forma relativamente breve. As infecções provocadas por Salmonella 
ainda são um problema para diversos países, mas principalmente na América Latina e de-
mais países emergentes. Patogenias aviárias como esta podem acarretar um grande prejuízo 
sócio-econômico, além de provocar acentuada queda no desempenho produtivo, mortalida-
de de animais, bem como a geração de relevados custos com serviços hospitalares, possíveis 
perdas humanas e uma tentativa frustrada de contenção da endemia. Apesar da existência de 
diversos programas de controles endêmico-patológicos de ordem animal e correlatos encon-
trados de maneira aparente e de oferta às massas, pode-se conceber que a erradicação destes 
adventos não será atingia a curto prazo. O Brasil encontra uma gama infindável de problemas 
decorrentes desta e de outras patogenias. Os veículos e fontes de informação sobre profila-
xias patogênicas são, muitas vezes, deturpados em razão de desinteresses muito diversos de 
seus próprios sujeitos ante o perquirir laico. O baixo nível de escolarização e aculturamento 
culmina numa alienação da massa, justamente no que concerne a real (in)expressividade 
consequente de um processo de escravatura demasiado longo na história colonial do país. 
Quer a pauta de discussão seja um acesso de patogenia humana, quer seja de patogenias 
animais, os programas e possíveis políticas de controle são demasiado discretas. O Brasil 
é um país de potencialmente na exportação de aves, não obstante, presenciamos um olhar 
tímido e duvidoso quanto à devida fiscalização e monitoramento frente à postura comercial 
de frangos de corte. Em países europeus como Suécia, Alemanha, Dinamarca e Holanda, 
foram encontradas documentações comprobatórias de que os últimos casos registrados de 
tifo aviário ocorreram no ano de1984. Vivemos esta e outras patogenias, em consequência 
de nossa desorientação socioeconômica e cultural.

Segundo Berchieri (2001), há estudos relacionados ao conhecimento genotípico de 
salmonelas e a expressão de seu comportamento, fato que poderia motivar novas pesquisas 
acerca da parasitologia aviária no país. Embora os sorotipos de Salmonella gallinarum, S. 
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pullorum e S. enteritidis, tenham muitas características em comum, às relações entre parasita 
e hospedeiro em aves, pode tomar caminhos difusos e, daí, a necessidade de fomento para 
o avanço tecnológico em combate à parasitologia em penachos de abate. Segundo Dickel 
(2004) a Salmonella é uma das bactérias mais extensivamente estudadas acerca de sua fi-
siologia, genética, estrutura celular e fatores de virulência e, apesar do relevado enfoque, 
a comunidade científica não percebe uma relevante inquietação das altas instâncias, auto-
ridades nacionais e internacionais, ainda que relevado o alto índice de sua complexidade e 
patogenicidade (BERCHIERI JR et al., 2001 a,b; PINHEIRO et al., 2001).

Portanto, concebe-se por forças maiores que o controle desta patogenia de rele-
vância e complexidade coloca o país em atraso, ressaltando que casos de salmonelose em 
humanos ocorreram na América Anglo-Saxã, Europa, Asia e Oceania na década de 80 do 
século passado, decorrentes da ingestão de produtos de origem avícola e, foram erradicados. 
Daí, uma emergência nacional deveria ser concebida frente a iminência de infecções por sal-
monelose prioritariamente em humanos, tendo em vista que o ovo seja a principal fonte do 
patógeno. Não é fácil discernir se ocorre verdadeiramente um real aumento profilático nos 
serviços de vigilância sanitária e epidemiológica. Em contrapartida, percebe-se que o baixo 
saneamento favorece um aumento destas endemias. O sorovar da salmonelose encontra nes-
te contexto de baixa assepsia, ambientações favoráveis para a colonização no meio óveo e, 
ainda acaba por incorporar ao conteúdo de ovos intactos (COGAN & HUMPHREY, 2003).

BREVE HISTÓRICO DO PARATIFO AVIÁRIO

O paratifo aviário é uma doença infecciosa causada por sorovares Salmonella de 
devido à contaminação no organismo animal. Segundo Berchieri e Macari (2000) a primeira 
descrição dessa doença foi documentada no ano de 1888 na Inglaterra. Neste período, ocor-
reu a infecção de cerca de quatrocentas aves, fato que gerou a morte de duzentas delas, num 
prazo de dois meses.  O paratifo aviário foi confundido com uma doença conhecida como a 
cólera aviária.  Em 1889, foi realizado um estudo a fim de se compreender o agente causa-
dor da doença. Observou-se, naquele momento, que se tratava de outro microrganismo. Os 
autores, então, observaram que o baço e o fígado das aves infectadas tinham aumentado de 
tamanho. 

O tifo aviário decorre por um estado febril muito alto, causando a congestão dos 
órgãos internos devido à infecção. Consiste num quadro de anemia provocada pela destrui-
ção das hemácias. O fígado e baço aumentam de tamanho numa razão de três a quatro vezes. 
O fígado modifica seu aspecto para uma coloração situada entre o esverdeado e o bronze. 
Foram notados pequenos focos necróticos de aspecto esbranquiçados, ruptura de capilares 
sanguíneos e conseqüente hemorragia. A Salmonella consiste num agrupamento de vários 
sorotipos responsáveis pelo paratifo aviário. Tal grupamento apresenta genes que codificam 
proteínas nos hospedeiros e facilitam a entrada da salmonela nas células-alvo. Estas proteí-
nas codificadas, causam a secreção de toxinas responsáveis pela ocorrência da morte destas 
células-alvo, decorrentes de uma síntese protéica comprometida pela toxidez. A falência ou 
morte destas células resulta numa anormalidade de secreção biliar. A absorção de nutrientes 
que favorecem o influxo de íons e líquidos biliares para o lúmen intestinal acabam por pro-
vocar diarréia (HIRSH; ZEE, 1999).

Mediante às perdas funcionais dos órgãos responsáveis pelas sínteses protéicas tais 
como fígado, baço e rins, algumas atribuições fisiológicas culminam em anomalia.  A vesícu-
la biliar sofre uma distensão e há um relevado aumento de seu real tamanho. Surgem pontos 
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necróticos no coração, baço, pulmões, rins, moela, pâncreas, duodeno e ceco, em detrimento 
de processos inflamatórios.  No trato cardiovascular, a necrose poderá atingir o pericárdio 
e ser encontradas traços proteico em seu líquido, causando a “pericardite”. Os rins acabam 
por assumir um aspecto amarelado e o(s) ovário(s) se atrofiam. Pode, neste ínterim, ocorrer 
focos hemorrágicos nos folículos ovarianos, que se tornam murchos (QUEIROZ, 2002).

Os sinais clínicos geralmente são observados em aves adultas. Elas ficam quietas, 
prostradas, deitadas, não se alimentam, apresentam diarreia amarelo-esverdeada, queda de 
postura, cegueira, e morrem em poucos dias. O curso da doença geralmente é de cinco a sete 
dias, mas pode ser mais longo. A morbidade e mortalidade podem ser altas. A mortalidade 
varia de dez a oitenta por cento das amostras, podendo ser ainda mais elevada. Os sinais 
mais apresentados em pintinhos são: tristeza, penas arrepiadas, asas caídas, amontoamento e 
diarreia, podendo ocorrer também cegueira. A morbidade e a mortalidade variam de acordo 
com a intensidade do sorotipo da Salmonella e seu aspecto patogênico proeminente (QUEI-
ROZ, 2002). 

O paratifo aviário atinge diversas aves, como pombos, pássaros, papagaios, perus e 
galinhas, e alem de ser uma enfermidade de difícil controle, é uma doença altamente conta-
giosa, em várias espécies animais, e em seres humanos, favorecendo à infecção alimentar re-
lacionada a produtos de origem avícola. O paratifo aviário quando observado entre pintinhos 
recém-nascidos pode disseminar a bactéria por toda uma granja de modo paralelo. Algumas 
aves podem apresentar morbidade seguida de morte, enquanto a outras decorre imediata 
infecção e, as que ainda estão sadias poderão ser acometidas, comprometendo o lote de aves 
em foco. (BERCHIERI; MACARI, 2000).

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve por finalidade trazer informações referentes ao paratifo 
aviário, considerada uma patogenia relevante e, infecto-contagiosa causada por uma bacté-
ria de grande periculosidade, cuja ação pode comprometer rebanhos avícolas inteiros e seus 
envolvidos: a salmonela. O paratifo aviário se manifesta através da falta de saneamento, 
assepsia e higienização adequadas de granjas e caminhões de transporte de aves.

O controle da salmonela é um trabalho de relevada complexidade. Em humanos, os 
casos de salmonelose começaram surgir em diversos lugares do mundo a partir da década de 
1980, em decorrência da ingestão de produtos de origem avícola. Trata-se de uma patologia 
que atinge principalmente moradores rurais, granjeiros e criadores, pela lamentável má in-
formação e discussão do tema, muitas vezes velado ou esquecido. Logo, o referido trabalho 
teve a pretensão de informar, tecer breves explanações e apontar algumas das ocorrências 
por infecção em aves e humanos.
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INSERÇÃO DE NOVOS PROFESSORES NAS ESCOLAS E DIFI-
CULDADES DO INÍCIO DA DOCÊNCIA.

INSERTION OF NEW TEACHERS IN SCHOOLS AND THE EARLY DIFFICUL-
TIES OF TEACHING.

Ana Carolina DIAS21

Janaina Fernanda GONÇALVES NETO²

RESUMO: Antes de começar a ministrar aulas, o estudante de licenciatura fantasia uma 
imagem sobre o mundo educacional totalmente diferente da realidade o que posteriormente 
mudará, afinal, o mesmo deixará de ser observador na posição de aluno, para aplicar o conte-
údo como professor, chegando assim, a fase mais difícil de toda sua carreira profissional que 
se trata da inserção, contudo, também é a mais importante, pois, definirá sua permanência na 
profissão, nesse período surgem dificuldades que provavelmente não serão superadas após o 
primeiro dia de aula, se expandindo por vários meses ou anos que, entretanto, trará  a expe-
riência que o docente precisa para conviver em meio a diferentes pensamentos e situações, 
juntamente com os alunos- problema que também sofrem exclusão pelos outros professores, 
desafios que devem ser enfrentados pois, são muito comuns na escolha pela arte de ensinar. 

PALAVRAS-CHAVE: Professor-iniciante. Inserção. Escola. Dificuldades. Adaptação.

ABSTRACT: Before starting to teach classes, student undergraduate fancy an image on the 
educational world totally different from the reality which subsequently change, after all, the 
same shall cease to be observant in the student position to apply content as a teacher, thus re-
aching, the most difficult phase of his entire professional career that deals with the insertion, 
however, is also the most important because it will define his tenure in the profession, there 
are difficulties in this period that probably will not be overcome after the first day of class, 
expanding by several months or years, however, will experience that teachers need to live in 
the midst of different thoughts and situations, along with the students- problem also suffer 
exclusion of other teachers, challenges that must be faced because they are very common in 
choice for the art of teaching.

KEYWORDS: Teacher-beginner. Insertion. School. Difficulties. Adaptation.
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira vem sofrendo grandes modificação de acordo com o tempo, o 
que quer dizer que a cobrança por parte dos docentes também é diferente. Quando se está na 
posição de observador, o papel do professor muitas vezes é enxergado de forma fácil, como 
se qualquer um pudesse executá-lo e ao contrário do que se possa imaginar, suas atitudes 
docentes só podem ser descobertas no momento em que se começa a ministrar aulas.

A preparação para assumir uma sala de aula adquire-se com experiência, que assu-
me um papel fundamental na preparação do professor. No entanto, para isso é necessário a 
confiança por parte do ambiente escolar, o que dificilmente acontece, uma vez que um trans-
missor de conhecimentos sem experiência é como um professor de “classe C”, visto como 
incapaz e inexperiente, esses fardos chegam as costas do docente que se sente inseguro para 
iniciar sua carreia profissional.

Os primeiros anos na posição de educador funcionam como período de adaptação 
no qual surgem dificuldades que deverão ser enfrentadas, pois ao contrário, a permanência na 
profissão estará comprometida. Os problemas de adaptação, bem como os que prosseguem 
no decorrer de suas atividades, recompensados muitas vezes com baixos salários. Isso fez 
com que o interesse pela profissão diminuísse, propiciando assim, o surgimento do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), cuja intenção é levar os alunos de 
licenciatura aos ambientes educacionais, acompanhando suas respectivas dificuldades e  que 
com o auxílio de um professor orientador poderão ser analisadas e posteriormente superadas. 
Dessa modo, os mesmos terão maior experiência e facilidade para enfrentar os obstáculos 
apresentados nos anos iniciais da atividade docente.

Assim, o objetivo desse trabalho é evidenciar as dificuldades decorrentes do pe-
ríodo inicial na carreira docente, bem como a sua importância no decorrer das atividades 
profissionais, além de relatar sobre os obstáculos enfrentados pelos bolsistas do PIBID, do 
subprojeto Ciências Biológicas da Faculdade de Educação São Luís. 

METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado através de revisão bibliográfica em artigos cien-
tíficos e diários de bordo PIBID, além de atividades na escola e reuniões para a formação 
docente, com o intuito de ampliar o campo de conhecimento sobre o referido assunto.

 
REVISÃO DE LITERATURA

A falta de vivência em sala de aula é o que pesa quando se diz respeito às dificul-
dades encontradas por professores iniciantes, pois, os mesmos não transmitem segurança 
aos seus alunos, afetando negativamente a relação professor-aluno, o que institui momentos 
marcantes ao professor já que esse se sentirá preso pelo medo, principalmente, no primeiro 
dia letivo, o que se distribui pelo resto do primeiro semestre. (BOUZADA; KILIMNIK; 
OLIVEIRA; 2012)

Bouzada, Kilimnik e Oliveira (2012) abordam ainda o histórico familiar como um 
dos motivos que levam a prática docente já que, se um membro da família se dedica a tal pro-
fissão, também pode induzir pessoas próximas a entrar nesse tipo de ambiente profissional, 
fazendo-as gostar da profissão, o que também pode ser atribuído as necessidades pessoais 
entre outros motivos.
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A exclusão dos professores iniciantes é facilmente perceptível na escola, o que faz 
com que os mesmos se sintam incapazes em suas funções, sendo que no caso dos discentes 
isso não é diferente, pois, os alunos que não passam no “padrão de qualidade” estabelecido 
pelo professor da sala de aula são considerados difíceis, sofrendo assim preconceito que 
pode ser em muitos casos transferido para toda a classe. Dessa forma, ambos são classifica-
dos no padrão ruim, o primeiro por ainda não ter adquirido experiência naquela função e o 
segundo por apresentar dificuldades no convívio professor-aluno. Assim, os professores já 
atuantes por mais tempo fogem das classes ruins que destinam-se aos iniciantes, que nesse 
caso assumem a função de “quebra galho”. Nessa condição, a insegurança tende a aumentar 
principalmente nos primeiros dias de aula, entretanto, com persistência esse desafio é supe-
rado, pois, o que antes não tinha experiência agora a adquiriu, levando-a consigo em toda a 
sua trajetória profissional. (FREITAS, 2002)

 Por outro lado, Souza (2009), relata que com o intuito de solucionar os problemas 
da fase inicial dos docentes, os mesmos acabam por alavancar a decadência da educação. 
Afinal, ao esbarrar com tantas dificuldades costumam utilizar modelos prontos de compor-
tamento para lidar com seus alunos, esses que são recordados com facilidade em momentos 
de reflexão sobre ações adotadas por professores que lhe deram aula no passado, impedindo 
assim atitudes inovadoras por parte do docente iniciante.

 A permanência nessa profissão consiste em quais ações são tomadas no início da 
jornada, sendo assim cada dificuldade deve ser comparada com uma “pedra no caminho” que 
precisa ser arrancada. Mas infelizmente essa força não é característica de todos, afinal os pri-
meiros anos se fazem desafios inibidores por tecerem uma teia de sentimentos, misturando 
assim as convicções pessoais com as profissionais, quando o docente se encontra a frente de 
um paredão que retrata a diferença entre o mundo que ele figurava e o que realmente acon-
tece em um ambiente escolar. (PAPI; MARTINS, 2008).

 A instabilidade também se apresenta como agravante da insegurança no início da 
docência, já que isso faz com que não seja possível a adaptação a uma sala de aula em espe-
cífico. Isso seria o ideal para iniciantes, uma vez que ainda não estão prontos para lidar com 
tantas situações- problemas ao mesmo tempo, ou seja, quando começam a se enquadrar em 
uma sala de aula são obrigados a se deslocar a outra. Nesse sentido, tendo em vista a dimi-
nuição dos custos com mão de obra no inicio da carreira, geralmente a contratação provisória 
faz com que seus contratados, muitas vezes comecem com substituição, se deslocando de 
uma sala de aula para outra, sendo cobrados por conta de seus deveres e não são reconheci-
dos quando o assunto é seus respectivos direitos. Esse mecanismo de contratação eventual 
tem sido muito comum, principalmente na rede pública de ensino, e a discriminação não 
para por aqui, uma vez que o reconhecimento de sua profissão também pode se alterar de 
acordo com o local em que a aula é aplicada, bem como a concorrência por tais vagas, em 
zonas rurais por exemplo, a valorização é pequena, quando comparado com zonas urbanas. 
(COSTA; OLIVEIRA 2007).

 A partir dos resultados obtidos em uma pesquisa realizada por Nono e Mizukami 
(2006), o problema em relação a instabilidade que uma professora apresenta, por não ser 
efetiva na escola, é diferente de outra que, não apresenta esse problema por ter sido aprova-
da em um concurso, porém, possui dificuldades para manter a qualidade educacional. Além 
destas, uma professora possui dificuldade em se impor diante de seus alunos. Dessa forma, 
todas possuem algum tipo de dificuldade que deve ser enfrentada ao longo das suas carreiras, 
sendo que cada professor a enfrenta de uma forma diferente, o que faz essa profissão ser uma 
constante descoberta. 
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Dessa forma, Carvalho (2010), complementa que tendo em vista a desvaloriza-
ção da arte de ensinar criou-se o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) cuja intenção é incentivar os alunos de licenciatura a optar por seguir na atividade 
docente, mostrando aos mesmos a realidade fora dos livros, que por sinal é bem diferente da 
imaginária. Além de fiscalizar constantemente as dificuldades e facilidades desses alunos, 
que desejam partir para a área educacional auxiliando-os no que se mostrar necessário, o que 
consequentemente aumenta a valorização da docência como um todo.

CONCLUSÃO
 
 A atividade docente é uma profissão que passa por muitas mudanças e adaptações 

que são decisivas principalmente, no início da carreira. Este período é extremamente im-
portante e marcante, visto como prova de fogo para professores iniciantes, pois, os mesmos 
sentem muita insegurança e medo, que na maioria das vezes transmitem para os alunos. 
Além do tratamento diferente por conta de todo corpo educacional na escola. Porém, quando 
esses desafios por fim são superados, resultam em um professor capaz e pronto para seguir 
seus caminhos no mundo do ensino.  Nesse aspecto encontra-se a inclusão do PIBID que 
contribui positivamente na melhoria da qualidade educacional, preparando seus bolsistas 
para enfrentar as barreiras do período inicial do ciclo de um professor, pois, os mesmos 
possuem no presente, contato direto com o ambiente escolar, que teriam apenas no futuro, 
possibilitando-os enxergar as dificuldades além de sala aula, como o planejamento das ativi-
dades, a docência e o convívio na comunidade escolar.

  Através das atividades desenvolvidas no subprojeto Ciências Biológicas na escola 
selecionada, foi possível observar e vivenciar as dificuldades enfrentadas no início da docên-
cia, a exclusão e desmotivação por parte dos professores já atuantes.



94

Revista Contexto  I  2018

Ciências Biológicas  I  Educação  I  Saúde

REFERÊNCIAS

BOUZADA, V. C. P. C. ; KILIMNIK, Z. M. ; OLIVEIRA, L. C. V. Professor Iniciante: 
Desafio e Competências da Carreira Docente de Nível Superior e Inserção no Mercado de 
Trabalho, ReCaPe – Revista de Carreiras e Pessoas, São Paulo, v. 02, nº 1, p. 1-18, 2012.

CARVALHO, A. D. F. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência: insti-
tuindo o paradigma prático- reflexivo na formação docente, Pibid: experiências e reflexões, 
v. 8, supl. 2, cap. 6, p. 489- 505, março de 2010.

COSTA, J. S. ; OLIVEIRA, R. M. M. A. A Iniciação na Docência: Analisando experiências 
de Alunos Professores das Licenciaturas. Olhar de Professor, vol. 10, nº 2 , p.  23- 46, 2007.

FREITAS, M. N. C. Organização escolar e socialização profissional de professores inician-
tes, Cadernos de Pesquisas, São João Del Rei , nº 115, UFSJ, mar./ 2002.

NONO, M. A. ; MIZUKAMI, M. G. N. Processos de formação de professoras iniciantes, 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 87, nº 217, p. 382-400,set/dez. 2006.

PAPI, S. O. G. ; MARTINS, P. L. O.  As pesquisas sobre professores iniciantes: algumas 
aproximações, Educação em Revista, Pontifícia Universidade Católica,Prado Velho, Curi-
tiba, Paraná, v. 26, nº 3, 2008.

SOUZA, D. B.  Os dilemas do professor iniciante: reflexão sobre os cursos de formação 
inicial, Revista Multidisciplinar da UNIESP, nº 8, 2009.

i Ana Carolina DIAS, Janaina Fernanda GONÇALVES NETO



95Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal



96

Revista Contexto  I  2018

Ciências Biológicas  I  Educação  I  Saúde

GESTAÇÃO ECTÓPICA: LOCALIZAÇÃO, FATORES DE RISCO, 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.

PREGNANCY ECTOPIC: LOCATION, RISK FACTORS, DIAGNOSIS AND TRE-
ATMENT.
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RESUMO: A gravidez ectópica juntamente com seus fatores de risco, sintomas, diagnóstico 
e principalmente os tratamentos vêm sendo motivo de vários estudos, para se obter a respos-
ta sobre quais fatores aumentam as chances de uma gestação extrauterina, qual tratamento 
será o melhor para preservar a sua fertilidade e diminuir a recidiva gravidez ectópica. É um 
assunto de grande importância, já que é responsável pela mortalidade de gestantes nos pri-
meiros três meses. Sendo assim, o presente trabalho aborda como se dá essa gestação desde 
a fertilização até a implantação em um local não apropriado, os fatores de riscos que podem 
estar envolvidos, os primeiros sintomas, o diagnóstico, que nesse caso deve ser precoce, e 
os métodos de tratamento. De acordo com a revisão de literatura realizada, observa-se que 
há vários fatores de riscos, falta de informação e as dificuldades no diagnóstico precoce 
favorecem esse quadro patológico e a manutenção dos indíces sobre a mortalidade materna.

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez Ectópica; Implantação; Fatores de risco; Diagnóstico pre-
coce; Mortalidade materna.
 
ABSTRACT: Ectopic pregnancy along with its risk factors, symptoms, diagnosis and treat-
ments have been primarily led to many studies, to get the answer about which factors increa-
se the chance of an extra-uterine pregnancy, which is the best treatment to preserve their fer-
tility and decrease the recurrence ectopic pregnancy. It is a matter of great importance, since 
it is responsible for the mortality of pregnant women in the first three months. Therefore, this 
paper discusses how this human gestation from fertilization until implantation in an inappro-
priate place, the risk factors that may be involved, the first symptoms, the diagnosis, which 
in this case should be early, and methods treatment. According to the literature review, it is 
observed that there are several risk factors, lack of information and difficulties in early diag-
nosis favor this pathological condition and maintenance of the indices on maternal mortality.

KEYWORDS: Ectopic Pregnancy; deployment; Risk factors; Early diagnosis; maternal 
mortality.
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INTRODUÇÃO

A ocorrência da implantação do blastocisto e o seu desenvolvimento fora da ca-
vidade uterina denomina gravidez ectópica, sendo considerada a principal causa de morte 
materna no primeiro trimestre da gestação. Isso ocorre devido alguns fatores que atrasam ou 
impedem a passagem do blastocisto para sua implantação no útero, o local apropriado para 
abrigar o embrião e o bebê até as últimas semanas de gravidez (JUNIOR et al, 2008). 

Segundo Filho et al. (2012) sua incidência é de uma em cada 250 grávidas, sendo 
dividida em dois tipos de acordo com sua localização, como a gravidez ectópica típica (tuba 
uterina) e a atípica (abdominal, ovariana e intersticial).

No início a sintomatologia se assemelha à gravidez tópica, ou seja, intrauterina, po-
rém em estágio mais avançado apresenta sintomas como sangramento genital e dor pélvica, 
que levam a possibilidade de uma gravidez extrauterina (MURTA et al, 2000). Nesse caso, o 
diagnóstico precoce é essencial para impedir a esterilidade ou a morte materna. 

Uma vez detectada a grávidez ectópica, a paciente poderá passar por tratamento. 
No entanto, o tipo de tratamento vêm sendo motivo de debate, entre qual seria o melhor mé-
todo, o tratamento cirúrgico (salpingectomia e salpingostomia) ou o medicamentoso (Metro-
texato), relacionando os riscos, a preservação da fertilidade, efeitos colaterais e os riscos de 
recidiva gravidez ectópica (ARAUJO et al, 2008). 

Como forma de promover educação em saúde, o presente trabalho objetiva abordar 
sobre a grávidez ectópica, sintomas e os riscos que esse quadro patológico pode trazer à mãe, 
assim como, as formas de diagnóstico e tratamento existente.

Para realização desse trabalho foi utilizada como metodologia a revisão bibliográ-
fica, adquirida através de artigos científicos. 

1. GESTAÇÃO ECTÓPICA

A gestação ectópica, ao contrário de uma gestação tópica, ou seja, intrauterina, é 
caracterizada pela implantação e o desenvolvimento do blastocisto fora da cavidade uterina, 
ou seja, em locais não apropriados para a manutenção de um feto em segurança. Nesse pro-
cesso existem fatores que atrasam ou impedem a passagem do zigoto em clivagem pela tuba 
uterina, resultando em uma implantação extrauterina (JUNIOR et al, 2008).

De acordo com Waintraub e Rio (1999), a gravidez ectópica foi descrita pela pri-
meira vez no século XI, era reconhecida de longo tempo, e na Idade Média acreditava-se 
que acontecia de acordo com o psicológico da paciente, ou seja, decorrente de uma forte 
emoção sofrida. Essa ideia somente teve mudança por volta dos séculos XVIII e XIX, onde 
associaram a gravidez ectópica como consequência da infertilidade e de doenças inflamató-
rias pélvica. 

Após os primeiros relatos e cirurgias em pacientes com gravidez ectópica, as for-
mas de tratamento foram aperfeiçoando, que hoje dois métodos são utilizados, o cirúrgico 
através da Salpingostomia e Salpingectomia e o medicamentoso através da ingestão de Me-
totrexato (JUNIOR et al, 2008). 

Segundo Fernandes et al. (2004) entre os anos de 1991-1995 no Estado de São 
Paulo a gravidez ectópica teve relação com a mortalidade materna em taxas de 43,7 a 49,6 
por 100.000 nascidos vivos. Sendo considerada a principal causa de morte materna durante 
o primeiro trimestre de gestação (JÚNIOR et al, 2008).

No entanto, com o aperfeiçoamento das formas de diagnóstico, o número de morte 
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e esterilidade materna diminui, já que o diagnóstico acontece antes da ruptura tubária em 
80% dos casos (WAINTRAUB et al, 1999).

 
1.1. LOCALIZAÇÃO DA GRAVIDEZ ECTÓPICA

Filho et al. (2012) destaca que a gravidez ectópica pode ser dividida em Típica e 
Atípica, de acordo com sua localização. A Típica é mais comum e ocorre na Tuba uterina, 
tem incidência de 94 a 97%, e pode ser classificada por três localizações como Ampular, 
Ístmica e Fimbrial. Segundo Nashala et al. (2011), a ectopia Ampular corresponde a 70% 
das gravidezes tubárias e caracteriza-se pela implantação do blastocisto na Ampola, local 
adequado para que ocorra a fertilização do espermatozóide no ovócito secundário. A ges-
tação Ístimica acomete 12% das gestações tubárias e localiza-se na porção ístmica da tuba 
uterina, porção inicial próxima ao útero. Já Fimbrial é responsável por 11,1% das gestações 
extrauterinas e localiza-se nas fímbrias, que possuem como função a captação ovular.

A gravidez ectópica Atípica pode ocorrer nos ovários, no interstício, na região do 
cérvix e abdominal. No caso da gravidez ectópica ovariana, a mesma é considerada um 
evento extremamente raro e responsável por menos de 1% das gestações ectópicas, carac-
terizada pela implantação do blastocisto no parênquima ovariano, que se estende a partir da 
ligação entre útero e ovário (BIGOLIN et al, 2005). Para Nashala et al. (2011), a gravidez 
ectópica intersticial tem localização no trajeto intra-mural da tuba uterina, onde a porção íst-
mica emerge do fundo uterino. Sua incidência ser inferior a 1%, possui alto índice de morbi-
mortalidade, devido ao seu difícil diagnóstico. A gravidez ectópica Cervical representa cerca 
de 0,4% das gestações extrauterinas e caracteriza-se pela implantação e desenvolvimento 
do blastocisto na região cervical no colo do útero. Possui elevada taxa de morbimortalidade 
devido a alta vascularização do local. Rara e com incidência de 1,4% das gestações ectópi-
cas, a gravidez ectópica abdominal caracteriza-se pela implantação na cavidade peritoneal 
(JUNIOR et al, 2008).

1.2. FATORES DE RISCO

Há fatores de risco que proporcionam um aumento da ocorrência de uma gestação 
ectópica. São fatores que avançam, atrasam ou impedem a mobilidade do blastocisto pela 
tuba uterina para a correta implantação no útero (FILHO et al, 2012). Entre os fatores estão 
a Infecção do Trato Reprodutivo, Idade materna, Tabagismo, Gravidez Ectópica prévia, Ci-
rurgia Abdominal/Pélvica prévia, Uso de Dispositivo Intrauterino (DIU), Uso de Método de 
Anticoncepção de Emergência e utilização do método de Fertilização in vitro (Santos et al, 
2007). 

No mesmo sentido, Morales et al. (2010) relata que as infecções genitais estão 
entre os fatores de alto risco para a ocorrência da gravidez ectópica. Isso acontece pois, as 
infecções são causadas por bactérias e essas podem causar alterações no Trato Reprodutor, 
assim dificultando a migração e consequente implantação do blastocisto no útero. Entre as 
infecções de maior incidência está a infecção por Chlamydia trachomatis, Candida albicans 
e Vaginose bacteriana (BARCELOS, 2008).

Santos et al. (2007) em sua pesquisa sobre a incidência de gestação ectópica em 
diferentes faixas etárias, relatam que a maior incidência ocorre em pacientes com idade 
igual ou superior a 35 anos e há uma menor incidência em pacientes com faixa etária menor 
que 20 anos. Esse resultado corrobora com os dados obtidos por Bouyer (2003) que conclui 
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que quanto maior a faixa etária, mais a mulher permanece exposta a fatores de riscos como 
infecções ou problemas que alteram o Trato Reprodutor, além da possibilidade de alterações 
e distúrbios hormonais que podem acarretar problemas como a gravidez ectópica. 

Outro fator de risco é o Tabagismo, pois aumenta o risco à ocorrência da gestação 
ectópica. Para comprovar esta hipótese, Santos et al. (2007) comparam o uso de cigarro entre 
a gravidez ectópica e a gravidez tópica, e constatam que entre as gestações ectópicas há uma 
maior incidência de mulheres fumantes. Entre as possíveis explicações entre a relação do ta-
bagismo com a gestação ectópica, está no fato da toxicidade da nicotina provocar distúrbios 
hormonais o que pode promover alterações no estágio reprodutivo, porém tem efeito tran-
sitório, ou seja, pacientes ex-fumantes não possuem esse fator de risco (BOUYER, 2003).

A ocorrência de uma gestação ectópica prévia, cirurgia abdominal/pélvica prévia e 
do uso indiscriminado do aborto também são considerados fatores de risco. Segundo Bouyer 
(2003), quando ocorreu uma gestação ectópica prévia, o risco de ocorrer outra é aumentado 
dez vezes, isso porque após o tratamento de uma gestação ectópica prévia o Trato Repro-
dutor Feminino pode ter sofrido danos e alterações anatômicas e fisiológicas permanentes, 
seja por algum agente infeccioso ou uma cirurgia. O que acontece no caso de uma cirurgia 
pélvica prévia, que pode atrapalhar a passagem do blastocisto. O uso indiscriminado do 
aborto também pode trazer como consequência a gestação ectópica, uma vez que os métodos 
utilizados como a raspagem uterina podem gerar infecções, essas que são colocadas como o 
fator de risco principal para acarretar uma gestação ectópica.

A utilização do DIU como método contraceptivo, também é considerada um fator 
de risco, pois de acordo com Morales et al. (2010), há maior incidência de gestação ectópica 
entre mulheres que utilizam DIU e com utilização superior a dois anos o risco é aumentado 
de 2 a 6 vezes. Esse risco ocorre devido ao uso do DIU ser falho e impor um obstáculo para a 
implantação do zigoto na cavidade uterina, e também por aumentar as chances de Infecções 
que causam danos ao Sistema Reprodutor Feminino. 

O uso de pílula Anticoncepção de Emergência (AE) ou popularmente conhecida 
como “Pílula do dia seguinte”, é considerado um fator de risco para a gestação ectópica. 
Geralmente esse método é empregado em casos que outros métodos contraceptivos não fo-
ram utilizados ou falharam, e tem como função impedir a gravidez indesejada e consequen-
temente uso indiscriminado do aborto (DREZETT et al., 2011). O método de AE tem como 
mecanismo de ação se for ingerida antes da ovulação, inibição ou atraso da mesma, impede 
a fertilização pelo espermatozóide, causa alteração na formação do corpo lúteo e motilidade 
tubária (peristaltismo e movimento das fímbrias), e há controvérsias se o método contracep-
tivo torna-se uma barreira para a nidação do blastocisto (NOGUEIRA et al, 2000). Segundo 
Nogueira et al. (2000) e Zucchi et al. (2004), durante o uso da pílula de emergência há a 
possibilidade da ocorrência de uma falha e ocorrer a fecundação. Portanto a pílula atuará 
tornando o endométrio um local incorreto para a implantação do blastocisto, que consequen-
temente será implantado em local extrauterino, causando a gestação ectópica.

Os últimos fatores de risco estão relacionados à infertilidade e a utilização do méto-
do da Fertilização in vitro. Os dois fatores são considerados de risco devido aos tratamentos 
que são utilizados, como medicamentos para induzir a ovulação e no caso da Fertilização 
in vitro que utiliza o método de inserir o blastocisto na implantação, consequentemente se 
houver um histórico de infertilidade, a implantação pode ser dificultada e ocasionar em uma 
gestação ectópica (BOUYER, 2003).



100

Revista Contexto  I  2018

Ciências Biológicas  I  Educação  I  Saúde

Dentre todos os fatores de risco apresentados, nem toda gestação ectópica estará 
relacionada a algum, porém torna mais fácil para que médicos possam ter um diagnóstico 
precoce e impedir danos permanentes.

1.3. SINTOMATOLOGIA DA GESTAÇÃO ECTÓPICA

As manifestações de uma gravidez ectópica normalmente iniciam-se entre seis e 
oito semanas de atraso menstrual, porém isso depende da localização e estágio dos tecidos 
envolvidos. Inicialmente, os sintomas assemelham-se a uma gestação tópica como náuseas, 
vômito, turgidez mamária e atraso menstrual (FILHO et al, 2012). Porém, os sintomas ca-
racterísticos de uma gestação tópica veem acompanhados de sintomas que caracterizam a 
gravidez ectópica e constituem uma tríade: dor, amenorreia e sangramento genital que estão 
presentes em cerca de 50% dos casos (MURTA et al, 2000). 

Estudando 287 casos de gravidez ectópica Murta et al. (2000) obteve como mani-
festações principais dor hipogástrica, que caracteriza-se por dor abaixo da região umbilical, 
dor abdominal difusa, presença de ocorrência de choque hipovolêmico promovido por he-
morragia, palidez, e síncope. Estes mesmos sintomas foram observados por Araújo et al. 
(2008) que conclui que a dor hipogástrica está em 95% dos casos e metrorragia em 60 a 
80%. Além desses sintomas, hipotensão, taquicardia e, eventualmente, febre baixa podem 
vir acompanhando os sintomas de uma gravidez extrauterina (FILHO et al, 2012).

Em algumas pacientes ocorre a presença de uma “massa abdominal” perceptível 
apalpação no exame físico, encontrando assim um aumento uterino assimétrico, mas é de 
grande importância salientar que há exceções como em casos de gravidez ectópica pequenas 
e iniciais, onde não há percepção no exame físico e somente na Ultrassonografia durante a 
gravidez (FILHO et al, 2012). 

A partir destes sintomas é necessário um diagnóstico e o mais importante um diag-
nóstico precoce, que evitará a ruptura tubária e consequentemente a hemorragia, que poderá 
levar a esterilidade ou a morte materna (JUNIOR et al, 2008). 

1.4. DIAGNÓSTICO DA GESTAÇÃO ECTÓPICA

Após o aparecimento dos sintomas de uma possível gestação ectópica é essencial 
o diagnóstico precoce através do exame físico, exames de Ultrassonografia Transvaginal 
(USTV) e dosagem de β-hCG. A USTV consegue visualizar saco gestacional intrauterino a 
partir da quinta e sexta semana de atraso menstrual. Porém, em casos de implantação extrau-
terina não é possível a visualização do saco gestacional, portanto é necessário a visualização 
dos anexos como tuba uterina, ovários e a cavidade abdominal (JUNIOR et al, 2008). 

Em contrapartida a alteração na dosagem de β-hCG é percebida a partir da segun-
da semana de atraso menstrual, e é utilizada em casos onde a paciente possui sintomas de 
gravidez porém, na USTV não há visualização de saco gestacional (JUNIOR et al, 2008). 
Segundo Aráujo et al. (2008) a dosagem do β-hCG em uma gestação intrauterina deve estar 
entre 1.500 e 2.000 mUI/ml (miliunidades internacionais por ml), e possui aumento de 53% 
a cada dois dias. Já na gestação extrauterina, Soares, Júnior, Camano (2002) relatam que a 
dosagem é superior ao valor discriminatório e possui elevação até de 66 ou 114% entre 48 e 
72 horas. Mas, há exceções que podem causar elevação da β-hCG, como situações de abor-
tamento muito recente de gravidez tópica (JUNIOR et al, 2008). 
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Portanto para a confirmação de uma gestação ectópica é essencial a dosagem se-
riada do β-hCG observando os níveis de elevação e novas USTV, para realizar o tratamento 
correto para cada situação e impedir a morte materna (SOARES et al, 2002).

1.5. TRATAMENTO PARA GESTAÇÃO ECTÓPICA

Com o diagnóstico da gestação ectópica, é necessária a escolha de um tratamento, 
seja ele cirúrgico conservador, radical ou clínico (FILHO et al, 2012). Segundo Filho et al. 
(2012) os métodos são efetivos e cada caso é individualizado, levando em consideração a 
situação clínica da paciente, características próprias da gravidez, recursos disponíveis no 
serviço e o consentimento de aderência ao método pela paciente. 

Para o tratamento clínico utiliza-se Metrotexato, medicamento utilizado com maior 
frequência em casos de gestação ectópica com ação quimioterápica e antimetabólica, que 
inibe a ação do Ácido Fólico, alterando o desenvolvimento do trofoblasto (ARAÚJO et al, 
2008). Segundo Soares et al. (2002) para a aderência desse método a paciente deve atender 
a alguns critérios como possuir estabilidade hemodinâmica, manutenção ou uma menor ele-
vação dos valores do β-hCG no intervalo de 24/48 horas, massa anexial menor ou igual a 
5 cm, ausência de atividade cardíaca fetal, e desejo de gravidez futura. Já para Nashala et 
al. (2011), o tratamento medicamentoso conservador deve ser utilizado em situações que os 
níveis de β-hCG estão baixos, ou seja, até o primeiro trimestre de gestação. 

O tratamento medicamentoso possui como vantagens manter a fertilidade da pa-
ciente, diminuir riscos de cirurgias, e consequentemente as taxas de morbimortalidade, tam-
bém é uma forma de diminuir cerca de 24% os gastos com tratamentos cirúrgicos. Por outro 
lado, possui como desvantagem o fracasso do tratamento e a evolução do quadro sendo 
necessária intervenção cirúrgica emergencial (FILHO et al, 2012).  

O Metrotexato é comumente administrado em duas doses intramusculares, e com 
acompanhamento da dosagem seriada do β-hCG observando a diminuição dos níveis, no 
caso de mínima diminuição é administrada outra dose (NASHALA et al., 2011).

Já o tratamento cirúrgico é dividido em Salpingectomia e Salpingostomia, ambas 
podem ser realizadas através de Laparotomia ou Laparoscopia. A Laparoscopia é a mais 
utilizada por possuir vantagens como a redução dos custos, um menor tempo de internação 
hospitalar, menor perda sanguínea e menor dor pós-operatória (JUNIOR et al, 2008). Em 
contrapartida Filho et al. (2012) aborda a maior utilização da Laparotomia em casos de falta 
de experiência da equipe médica e em casos de instabilidade hemodinâmica.

A Salpingostomia é considerada uma cirurgia conservadora, consiste em uma in-
cisão no local da implantação e na retirada do saco gestacional, portanto é adequada para 
pacientes que pretendem preservar a fertilidade (ARAÚJO et al, 2008). Já a Salpingectomia 
é uma cirurgia radical, frequentemente utilizada em casos irreversíveis como o rompimento 
da tuba uterina e em mulheres de prole constituída, que consiste na retirada da tuba acome-
tida (JUNIOR et al, 2008). 

No caso da cirurgia conservadora há a possibilidade de tratamento juntamente com 
administração de metrotexato até ser observado níveis pré-gravídicos de β-hCG. Bigolin et 
al. (2007) afirmam que em uma série de 1626 laparoscopias conservadoras sem metotrexato 
o percentual de sucesso foi de 93%. Além disso, não há resultados relacionados à inferti-
lidade após Salpingostomia, porém em relação a uma recidiva gestação ectópica a cirurgia 
conservadora deixa dúvida, uma vez que pode haver permanência de tecido trofoblástico 
(JUNIOR et al, 2008). 
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Fernandes et al. (2007), em seu estudo 80% das pacientes passaram por Salpingec-
tomia, e essa cirurgia radical aumenta a chance de comprometimento do Trato Repodutor.

Apesar das discussões existentes em relação a qual dos métodos de tratamento ci-
rúrgico seria o mais eficaz, o que se observa é que a taxa de morbidade dos dois é similar, 
e diferenças relacionadas à fertilidade após o procedimento ainda estão sendo estudadas 
(JUNIOR et al, 2008). 

Além disso, a escolha pelo melhor método deverá abranger todos os fatores que 
norteiam a individualidade de cada paciente, como a idade, presença de outras enfermidades 
e comorbidades, que podem comprometer a saúde da paciente.

CONCLUSÃO

O presente trabalho aborda sobre a gravidez ectópica, oferecendo informações im-
portantes no sentido de esclarecer e promover a Educação em saúde no sentido de ajudar 
profissionais das áreas da saúde e biológicas, assim como a população geral.

A gravidez ectópica é um quadro patológico, que infelizmente pode ocorrer nas 
mulheres, causando prejuízos emocionais e no organismo, principalmente se não for diag-
nóticada precocemente. Existem vários métodos e tratamentos que garantem o aumento nas 
taxas de sobrevivência materna. 

Dessa forma, as informações e o entendimento sobre os fatores de risco que elevam 
as chances de uma gestação ectópica, como infecções do trato reprodutor, faixa etária avan-
çada e gravidez ectópica prévia, podem ser considerados como medidas profiláticas para o 
agravamento da gravidez ectópica e dos índices de mortalidade materna.

i Taiane Pinheiro da SILVA, Luana Cristina MARQUI, Janaina Fernanda GONÇALVES NETO
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