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APRESENTAÇÃO 
 

Ao receber o convite para apresentar a obra fui tomado 

pela emoção de gratidão, e ao mesmo tempo honrado pelo 

convite, por ter a possibilidade de poder partilhar com o leitor a 

oportunidade de conhecer um pouco das produções científicas 

com alunos (as) e com a ex-aluna e Enfa. Silvania Cabral de Lima, 

dedicados a vida acadêmica e profissional. 

A estruturação dos conteúdos propostos, com base em 

critério de correção, é condição para a formação do conhecimento 

organizado. O magistério é um dos campos humanos que utiliza 

técnicas para produzir ciência, como o objetivo de contribuir com 

os elementos estruturais responsáveis pela estratificação 

organizada da teoria-prática. 

Este livro contempla, de forma cativante e didática, as 

interfaces da assistência de enfermagem contemporânea. Os 

autores apresentam e descrevem temáticas relevantes, a 

importância e atuação do profissional enfermeiro nos mais 

diversos e multidisciplinares ramos do conhecimento e prática da 

enfermagem. 

Face ao panorama pandêmico, observa-se uma 

preocupação no sentido de expandir e levar conhecimentos 

científicos a comunidade científica, bem como empreender 

discussões acerca da importância da dinâmica das interfaces da 

enfermagem   para a formação, atuação profissional e a 

sociedade. 

Nesta tela, torna-se digno de nota e, ao mesmo tempo 

uma proposta desafiadora investir na presente temática, posto 

que se verifica uma escassez na discussão de temáticas 

contemporâneas de trabalhos nessa esfera, e tais demandas em 
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sociedade tornam-se cada vez mais frequente. Desta feita, os 

autores acertadamente trazem uma valiosa contribuição para 

esta área tão digna e essencial para a saúde, ao fazer um resgate 

histórico e atualizado do referencial teórico, apresentando os 

desafios enfrentados pela classe diante das inúmeras inovações 

tecnológicas que vem surgindo a cada dia, da legislação e 

ciência. 

Deste modo, nada nos resta a falar da grande 

contribuição que nos oferece a presente coletânea de produções 

acadêmicas, parabenizando-os, e ademais a comunidade 

acadêmica que muito se beneficiará com esta produção.  

Os meus mais sinceros votos de sucesso profissional. 

 

Wbiratan de Lima Souza 1 

  

                                            
1 Enfermeiro graduado pela Faculdade CESMAC do Sertão, Mestre em Enfermagem - 
MPEA/UFF, Doutorando pelo Programa Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas – 
UNIT/AL , Especialista em Emergência Geral (Modalidade Residência - UNCISAL), 
Especialista em Obstetrícia – FIP, Especialista em Dermatologia – FIP, Especialista em 
Neonatologia e Pediatria – FIP, Especialista em Enfermagem do Trabalho – IBPEX, 
Especialista em Saúde Pública – CEAP, Pós-graduando em Enfermagem Forense, Pós-
graduando em Enfermagem em Estética. Professor Adjunto I dos cursos de graduação e 
pós-graduação do UNIT – Maceió, Tutor Adjunto da Liga Acadêmica de Enfermagem 
em Emergência Geral - LAEEG – UNIT, Membro parecerista do Comitê de Ética e 
Pesquisa do UNIT, Presidente da Comissão de Gerenciamento das Câmaras Técnicas 
do Conselho Regional de Alagoas– COREN/AL, Enfermeiro Assistencial do Hospital de 
Emergência Dr. Daniel Houly – Arapiraca, Enfermeiro Obstétrico do Hospital da Mulher 
Dra Nise da Silveira, Proprietário e Enfermeiro Assistencial da Clínica Integrada de 
Tratamento  de  Feridas -  ENFIMED/Arapiraca, E- mail: wbiratansouza@yahoo.com.br. 

mailto:wbiratansouza@yahoo.com.br
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CAPÍTULO 1 
 

LESÃO POR PRESSÃO RELACIONADA A 

DISPOSITIVOS MÉDICOS EM 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR USO 

DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL 
 

Andressa dos Santos Oliveira2 

Mylena Costa Santos3 

Wbiratan De Lima Souza4 
 

INTRODUÇÃO 
 

Pandemia é o termo utilizado para indicar que uma 

epidemia se espalhou para dois ou até mais continentes, 

                                            
2 Concluintes do Curso Bacharel em Enfermagem do Centro Universitário Tiradentes 
(UNIT – Alagoas). E-mails: aoliveira14@outlook.com;  
3 Concluintes do Curso Bacharel em Enfermagem do Centro Universitário Tiradentes 
(UNIT – Alagoas). E-mails: myla-costa98@hotmail.com; 
4 Orientador. Enfermeiro graduado pela Faculdade CESMAC do Sertão, Mestre em 
Enfermagem - MPEA/UFF, Doutorando pelo Programa Sociedade, Tecnologias e 
Políticas Públicas – UNIT/AL , Especialista em Emergência Geral (Modalidade 
Residência - UNCISAL), Especialista em Obstetrícia – FIP, Especialista em 
Dermatologia – FIP, Especialista em Neonatologia e  Pediatria – FIP, Especialista em 
Enfermagem do Trabalho – IBPEX, Especialista em Saúde Pública – CEAP, Pós-
graduando em Enfermagem Forense, Pós-graduando em Enfermagem em Estética. 
Professor Adjunto I dos cursos de graduação e pós-graduação do UNIT – Maceió, Tutor 
Adjunto da Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência Geral - LAEEG – UNIT, 
Membro parecerista do Comitê de Ética  e Pesquisa do UNIT, Presidente da Comissão 
de Gerenciamento das Câmaras Técnicas do Conselho Regional de Alagoas – 
COREN/AL, Enfermeiro Assistencial do Hospital de Emergência Dr. Daniel Houly – 
Arapiraca, Enfermeiro Obstétrico do Hospital da Mulher Dra Nise da Silveira, 
Proprietário e Enfermeiro Assistencial da Clínica Integrada de Tratamento de Feridas - 
ENFIMED/Arapiraca, E-mail: wbiratansouza@yahoo.com.br. 
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acompanhada de transmissão sustentada de pessoa para 

pessoa. Refere-se a um elemento de risco mundial, com um 

grande efeito na sobrevida da população, o que resulta em 

mudanças de vida social, ocasiona o aumento de pobreza e morte 

e reflete de forma negativa na economia (MARQUES et al., 2020). 

Neste sentido, estamos vivendo a pandemia provocada 

pelo um vírus da família Coronavírus. Os Coronavírus pertencem 

a uma grande família de vírus chamada Coronaviridae, eles 

causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e 

animais. O novo Coronavírus foi identificado em Dezembro de 

2019 na cidade Wuhan na China causando a síndrome 

respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), apresentando-se de 

forma assintomática a grave. A Organização Mundial de Saúde 

deu o nome de COVID-19 à doença e logo depois, em março de 

2020, declarou que se configurava uma pandemia (BRASIL, 

2020c). 

Desde a chegada do novo Coronavírus, estamos vivemos 

uma pandemia e isso tem chamado atenção de pesquisadores a 

criar estudos direcionados ao combate da mesma e contribuído 

diretamente para mudanças de práticas de assistência em saúde 

(MARQUES et al., 2020). Pensando, nessas práticas decidiu-se 

focar nos estudos voltados a Lesão Por Pressão (LPP) 

relacionadas aos dispositivos médicos, mas de uma forma 

diferenciada, um olhar para o profissional de saúde, vítima de 

sequelas dessa pandemia. 

A lesão por pressão (LPP) é definida como um dano à 

pele ou tecidos moles subjacentes, normalmente por uma 

proeminência óssea, mas também pelo uso de dispositivo médico 

ou até mesmo outros tipos de acessórios, esta lesão pode 

apresentar-se em pele íntegra ou aberta, podendo ser dolorosa 
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ou não. A LPP é resultado de uma pressão prolongada e outros 

fatores, como o cisalhamento, umidade, entre outros que podem 

estar associados ao desenvolvimento de Lesão por Pressão 

(ALBUQUERQUE et al., 2018). 

Segundo Caliri et al., (2016), a National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP) classifica as Lesões por Pressão em: 

estágio 1, onde se encontra a pele íntegra com eritema que não 

embranquece, estágio 2, perda da pele em sua espessura parcial 

com exposição da derme, estágio 3, que se dá pela perda da pele 

em sua espessura total e estágio 4 onde já se tem a perda da 

pele em sua espessura total e perda tissular. Estas lesões ainda 

podem ser classificadas como Lesão por Pressão Tissular 

Profunda e Lesão por Pressão não classificável. 

Em 2016 durante um encontro a NPUAP anunciou a 

mudança do termo Úlcera por Pressão para Lesão por Pressão e 

explicou que esta nova nomenclatura descreve de forma exata 

uma lesão, que pode ser em uma pele íntegra ou ulcerada. Neste 

mesmo encontro os membros que compõe a NPUAP acordaram 

outras definições, como a Lesão por Pressão relacionada a 

dispositivos médicos e Lesão por Pressão em membrana mucosa 

(CALIRI et al., 2016). 

A Lesão por Pressão relacionada a dispositivos médicos 

(LPPRDM) é um dano causado à pele pela pressão do uso de 

dispositivos para fins diagnósticos ou terapêuticos, este tipo de 

lesão ocorre por decorrência do tempo de uso, da umidade e da 

falta de movimentação. (LOBATO et al., 2017). 

Assim, a identificação com o tema surgiu a partir das 

publicitações realizadas com o surgimento do novo Coronavírus, 

onde profissionais de saúde estão diariamente e muitas vezes em 

regime de 24 horas de plantões, em dois ou três empregos, 
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usando equipamentos de proteção individual (EPIS) que geram 

pressões na face, provocando lesões por pressão relacionadas a 

dispositivos médicos (LPPRDM). 

Preocupados com essa temática, observou-se que as 

evidências científicas produzidas e publicadas, estava e estar 

sendo centrada em diretrizes clínicas, manejo, tratamento 

farmacológico e vacinas para a doença COVID-19 e não com 

cuidados preventivos e de sequelas deixados por esses 

dispositivos, principalmente em profissionais de linha de frente, 

como enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de 

enfermagem), médicos e fisioterapeutas. 

Por isso, este estudo teve como justificativa a ampliação 

e descrição de evidências científicas que possam corroborar com 

a prevenção e tratamento dessas lesões em profissionais de 

saúde. Assim, esta pesquisa é considerada relevante para os 

profissionais de saúde, contexto social, gestores e academia, em 

especial para os profissionais de enfermagem que se dedicam a 

cuidar de lesões, entre elas as LPPs. 

Dessa forma, teve-se como objetivo geral conhecer as 

evidências científicas sobre lesão por pressão (LPP) relacionada 

a dispositivos médicos (RDM) em profissionais de saúde por uso 

contínuo e excessivo dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIS) diante da Pandemia do Sar-Cov-2. E como objetivos 

específicos apontar os equipamentos de proteção individual 

(EPIS) usados na pandemia que apresentam maior 

vulnerabilidade de provocar LPPRDM; discutir a vulnerabilidade 

de LPPRDM com as comorbidades associadas; descrever as 

recomendações que podem ser utilizadas pelos profissionais de 

saúde como estratégias para prevenir e tratar os danos causados 
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pelas lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos 

(LPPRDM) diante da pandemia do Sars-Cov-2. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Este estudo trata-se de uma Revisão Integrativa que 

buscou evidenciar as lesões por pressão relacionada a 

dispositivos médicos (LPPRDM) durante a pandemia de COVID-

19. A Revisão Integrativa é um método que permite muitos 

pesquisadores juntar e resumir de forma satisfatória os resultados 

de pesquisas sobre um tema ou questão, desse modo, é possível 

que seja desenvolvida uma explicação mais ampla sobre o 

conteúdo pesquisado (MENDES et al., 2008). 

Para desfrutar de uma boa análise através de uma 

Revisão Integrativa, foi de fundamental importância seguir as seis 

fases da Revisão Integrativa, que segundo Souza et al., (2010) 

são essenciais nesse tipo de estudo, são elas: 1) elaboração da 

pergunta norteadora; 2) busca ou amostragem na literatura; 3) 

coleta de dados; 4) análise crítica dos estudos incluídos; 5) 

discussão dos resultados; 6) apresentação da revisão integrativa. 

Sendo assim, este estudo teve as seguintes questões 

norteadoras: Quais sãos os equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) usados na pandemia que apresentam maior vulnerabilidade de 

provocar LPPRDM? Existe aumento de vulnerabilidade de LPPRDM 

com as comorbidades associadas? Quais as recomendações que 

podem ser utilizadas pelos profissionais de saúde como estratégias 

para prevenir e tratar os danos causados pelas lesões por pressão 

relacionadas a dispositivos médicos (LPPRDM) diante à pandemia do 

Sars-Cov-2? 
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A busca foi realizada no espaço temporal de artigos 

publicados entre os anos de 2016 a 2020 e as bases de dados de 

onde estes foram extraídos foram: Scientific Electronic Library 

Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs), base de dados bibliográficas 

especializada na área de Enfermagem (Bdenf) e Medical 

Literature Analysis and Retrievel System Online (Medline). Para 

coleta serão usados os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) para esta pesquisa foram: lesão por pressão, pessoal de 

saúde, equipamentos e provisões e covid-19. Os cruzamentos 

foram realizados utilizando o booleano AND, entre dois 

descritores, na seguinte forma: “lesão por pressão AND pessoal 

de saúde”, “equipamentos e provisões AND lesão por pressão”, 

“pessoal de saúde AND equipamentos e provisões”, “lesão por 

pressão AND covid-19”, “pessoal de saúde AND covid-19” e 

“equipamentos e provisões AND covid-19”. 

Adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos 

publicados em português e nos idiomas, inglês ou espanhol, 

disponíveis na integra e traduzidos em português, publicados 

entre os anos de 2016 a 2020 com disponibilidade nas bases de 

dados escolhidas. E foram considerados critérios de exclusão os 

artigos em duplicidade e os que não contemplavam os objetivos 

do estudo. Diante dos pressupostos, o quadro 1, compõe a 

síntese de identificação, seleção e inclusão dos estudos. 
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Quadro 1. 

Síntese de identificação, seleção e inclusão dos 

estudos. 
Base de 
dados 

Cruzamentos 

P
ro

d
u

çõ
es

 

D
u

p
lic

id
ad

e 

T
o

ta
l d

e 
es

tu
d

o
s 

ap
ó

s 
el

im
in

ar
 

E
st

u
d

o
s 

el
im

in
ad

o
s 

p
el

o
 

tí
tu

lo
 

T
o

ta
l d

e 
es

tu
d

o
s 

in
cl

u
íd

o
s 

Bdenf “lesão por 
pressão AND 
pessoal de 

saúde” 

2 0 2 2 0  

“equipamentos 
e provisões 

AND lesão por 
pressão” 

0 0 0 0 0 

“pessoal de 
saúde AND 

equipamentos 
e provisões” 

0 0 0 0 0 

“lesão por 
pressão AND 

covid-19” 

0 0 0 0 0 

“equipamentos 
e provisões 

AND covid-19” 

0 0 0 0 0 

“pessoal de 
saúde AND 
covid-19” 

9 0 9 9 0 

Lilacs “lesão por 
pressão AND 
pessoal de 

saúde” 

0 0 0 0 0 

“equipamentos 
e provisões 

AND lesão por 
pressão” 

0 0 0 0 0 
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“pessoal de 
saúde AND 

equipamentos 
e provisões” 

3 0 3 3 0 

“lesão por 
pressão AND 

covid-19” 

0 0 0 0 0 

“equipamentos 
e provisões 

AND covid-19” 

7 0 7 6 1 

“pessoal de 
saúde AND 
covid-19” 

66 9 57 57 0 

Medline “lesão por 
pressão AND 
pessoal de 

saúde” 

0 0 0 0 0 

“equipamentos 
e provisões 

AND lesão por 
pressão” 

0 0 0 0 0  

“pessoal de 
saúde AND 

equipamentos 
e provisões” 

0 0 0 0 0 

“lesão por 
pressão AND 

covid-19” 

0 0 0 0 0 

“equipamentos 
e provisões 

AND covid-19” 

0 0 0 0 0  

Scielo “pessoal de 
saúde AND 
covid-19” 

1 0 1 1 0 

“equipamentos 
e provisões 

AND lesão por 
pressão” 

3 0 3 0 3 

“pessoal de 
saúde AND 

0 0 0 0 0 
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equipamentos 
e provisões” 

“lesão por 
pressão AND 

covid-19” 

1 0 1 1 0 

“equipamentos 
e provisões 

AND covid-19” 

0 0 0 0 0 

“pessoal de 
saúde AND 
covid-19” 

26 7 19 17 2 

 Total dos 
estudos 

117 16 101 95 6 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do estudo (2020). 
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Após o cruzamento dos descritores, utilização dos 

critérios de inclusão e exclusão dos estudos, foram elaborados o 

quadro 2, com o número de identificação do artigo, ano de 

publicação da pesquisa, título do estudo, autores, tipo de estudo 

e nível de evidência (NE), sintetizando as publicações que foram 

utilizadas para apresentação dos resultados e discussão do 

estudo, dispostas abaixo. 
 

Quadro 2 

Síntese das produções do estudo. 
Nº  Ano Título do 

estudo 
Autores Tipo de 

Estudo 
NE 

01 2020 Prevenção 
relacionada à 
exposição 
ocupacional do 
profissional de 
saúde no 
cenário de 
COVID-19 

GALLASCH, 
Cristiane 
Helena; 
CUNHA, 
Márcia Lima 
da; 
PEREIRA, 
Larissia 
Admá de 
Souza; 
SILVA-
JUNIOR, 
João 
Silvestre. 

Descritiv
o 

VI 

02 2020 Lesão por 
pressão 
relacionada a 
dispositivo 
médico em 
adultos: revisão 
integrativa 

CAVALCAN
TI, Euni de 
Oliveira; 
KAMADA, 
Ivone. 

Revisão 
Integrativa 

V 

03 2019 Lesões por 
Pressão 
Relacionadas a 
Dispositivos 
Médicos: 

GALLETO, 
Sabrina 
Guterres da 
Silva; 
NASCIMEN

Revisão 
Integrativa 

V 
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revisão 
integrativa da 
literatura 

TO, Eliane 
Regina 
Pereira; 
HERMILDA, 
Patrícia 
Madalena 
Vieira; 
MALFUSSL, 
Luciana 
Bihain 
Hagemann 
de. 

04 2020 A saúde dos 
profissionais de 
saúde no 
enfrentamento 
da pandemia de 
Covid-19 

TEIXEIRA, 
Carmen 
Fontesde 
Souza; 
SOARES, 
Catharina 
Matos; 
SOUZA, 
Ednir Assis; 
LISBOA, 
Erick 
Soares; 
PINTO, 
Isabela 
Cardoso de 
Matos; 
ANDRADE, 
Laíse 
Rezende de; 
ESPIRIDIÃ
O Monique 
Azevedo. 

Descritivo VI 

05 2020 COVID-19: 
Limites na 
implantação 
dos 
equipamentos 
de proteção 
individual 

ASSUNÇÃO
, Ada Ávila; 
SIMÕES, 
Mariana 
Roberta 
Lopes; 
MAIA, 

Exploratório VII 
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recomendados 
aos 
profissionais de 
saúde 

Emanuella 
Gomes; 
ALCÂNTAR
A, Marcus 
Alessandro; 
JARDIM, 
Renata. 

06 2020 PREPI | 
COVID19. 
Prevenção de 
lesões 
cutâneas 
causadas pelos 
Equipamentos 
de Proteção 
Individual 
(Máscaras 
faciais, 
respiradores, 
viseiras e 
óculos de 
proteção) 

ALVES, 
Paulo; 
MOURA, 
Anabela; 
VAZ, André; 
FERREIRA, 
Antônio 
Azevedo; 
MALCATO, 
Ester; 
MOTA, 
Filomena 
Santos; 
AFONSO, 
Gustavo; 
RAMOS, 
Paulo; 
DIAS, 
Vanessa; 
HOMEM-
SILVA, 
Patrícia. 

Descritivo VI 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do estudo (2020). 

 

Baseado nisso, elaborou-se as seguintes categorias para 

apresentação dos resultados. 1) Equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) usados na pandemia que apresentam maior 

vulnerabilidade de provocar LPPRDM; 2) Vulnerabilidade de 

LPPRDM com as comorbidades associadas; 3) Recomendações 

que podem ser utilizadas pelos profissionais de saúde como 

estratégias para prevenir e tratar os danos causados pelas lesões 
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por pressão relacionadas a dispositivos médicos (LPPRDM) 

diante da pandemia do Sars-Cov-2. 

Assim, todas essas etapas foram necessárias serem 

percorridas com o rigor técnico e metodológico para 

apresentação do desfecho da revisão integrativa, conforme serão 

apresentadas a seguir. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados desse estudo serão apresentados 

baseados nas propostas das categorias que surgiram após a 

análise dos estudos e tem por finalidade responder os objetivos 

da pesquisa. As discussões serão realizadas conforme cada 

categoria, utilizado as evidências científicas como estratégias de 

confrontamento ou alicerce para fundamentação de argumentos 

que possam sustentar o discurso. 

Sendo assim, as categorias foram divididas em três, 

conforme apresentadas na metodologia, abordadas e discutidas 

a seguir. 
 

1) Equipamentos de proteção individual (EPIS) 

usados na pandemia que apresentam maior 

vulnerabilidade de provocar LPPRDM. 
 

Conforme as recomendações do Ministério da Saúde, 

durante a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) os EPIs 

que devem ser utilizados pelos profissionais de saúde da linha de 

frente são: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara, 

avental impermeável de mangas compridas e luvas de 

procedimento (BRASIL, 2020b). 
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Nesse sentido, analisamos as evidências científicas 

dessa pesquisa, e organizamos o desfecho dos estudos que 

apontam os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por 

região anatômica corporal no sentido céfalo podálico (face, corpo 

e extremidades). Essa proposta de organização visa facilitar a 

compreensão das áreas corporais que estão sendo apresentadas 

e discutidas de forma direta ou indireta nesses estudos, 

caracterizando assim quais os EPIS, considerados dispositivos 

médicos, que mais provocam LPPRDM por região anatômica, 

conforme quadro 3. 

Conforme quadro 3, dos 100% da amostra (06 artigos), 

apenas 04 produções dos estudos selecionados descrevem de 

forma direta sobre os EPIs que mais estão associados as 

vulnerabilidades de apresentar as LPPRDM, separando de forma 

anatômica e apontando os que estão inseridos na face como os 

mais vulneráveis a promover danos pelo uso inadequado (sem 

usar as recomendações de LPPRDM) e contínuo, sendo eles: 

máscaras N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3, óculos de proteção, 

seguido do protetor facial (face shield). 

Vale ressaltar que os EPIs da face, são os que estão 

provocando LPPRDM nos profissionais de saúde devido a 

relação com o uso contínuo e cauteloso diante da pandemia do 

Sar-Cov-2. A infecção da doença COVID-19 é basicamente por 

mucosa ocular, nariz e boca, por isso, a vulnerabilidade é maior 

no momento de pandemia quando correlacionado época antes da 

pandemia. Sabe-se que todo dispositivo que gere pressão maior 

ou igual 32 mmHg é considerado um forte fator de risco de 

desenvolvimento de lesões por pressão (NPUAP, 2016). 
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Quadro 3 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

relacionados às Lesões Por Pressão Relacionadas a 

Dispositivos Médicos (LPPRDM) por região 

anatômica. 
Nº do 
artigo 

Região 
Anatômica 

Equipamentos 
de Proteção 
Individual 

(EPIs) 

Desfecho LPPRDM 

01 Face Gorro S S 

Face shield 
(protetor facial) 

S S 

Máscara facial S S 

Óculos de 
proteção 

S S 

Corpo Avental 
impermeável 

S N 

Extremidades Luvas de 
procedimentos 

S N 

04 Face Gorro S S 

Face shield 
(protetor facial) 

S S 

Máscara facial S S 

Óculos de 
proteção 

S S 

Corpo Avental 
impermeável 

S N 

Extremidades Luvas de 
procedimentos 

S N 

05 Face Gorro S S 

Face shield 
(protetor facial) 

S S 

Máscara facial S S 

Óculos de 
proteção 

S S 

Corpo Avental 
impermeável 

S N 
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Extremidades Luvas de 
procedimentos 

S N 

06 Face Gorro N N 

Face shield 
(protetor facial) 

S S 

Máscara facial S S 

Óculos de 
proteção 

S S 

Corpo Avental 
impermeável 

N N 

Extremidades Luvas de 
procedimentos 

S N 

Legenda do desfecho: 
(S) Sim = EPI’s que foram apresentados e discutidos nas evidências 
dos estudos selecionados que provocam LPPRDM. 
(N) Não = EPI’s que não foram apresentados e discutidos nas 
evidências dos estudos selecionados sobre LPPRDM. 
Legenda do LPPRDM: 
(S) Sim = EPI que provoca LPPRDM. 
(N) Não = EPI que não está relacionado a LPPRDM. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do estudo (2020). 
 

Neste sentido, isso pode ser considerado um fator 

preocupante, visto que as sequelas deixadas nessa área 

anatômica (face) pode ser irremediável, gerando ao profissional 

danos físicos, podendo se estender a danos psicológicos, pois a 

face é uma região importante no que se refere aos aspectos 

estéticos, conforme imagens 1, 2, 3 e 4 
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Imagem 1 

LPPRDM pelo uso de 

máscara facial. 

Imagem 2 

LPPRDM pelo uso de 

máscara facial e óculo 

de proteção. 

            
Fonte: < https://bityli.com/ccUyG>.       Fonte: <https://bityli.com/KBJm4>. 

Imagem 3 

LPPRDM pelo uso de 

face shield (protetor 

facial) e máscara fácil. 

Imagem 4 

LPPRDM pelo uso de 

face shield (protetor 

facial) e máscara facial. 

           
Fonte: Alves, et al., 2020.                       Fonte: <encurtador.com.br/xDEGY>. 

 

2) Associação das comorbidades com a 

vulnerabilidade de LPPRDM. 
 

O Ministério da Saúde em 2020, com o cenário da 

pandemia do Sarcov-2, decidiu elencar quatorze possibilidades 
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de afastamento, considerando como grupos de riscos da COVID-

19, apontadas a seguir: idade igual ou superior a 60 anos, 

tabagismo, obesidade, miocardiopatias, hipertensão arterial, 

pneumopatias graves ou descompensados, imunodepressão, 

imunossupressão, doenças renais crônicas em estágio 

avançado, diabetes mellitus, doenças cromossômicas com 

estado de fragilidade imunológica, neoplasia maligna, algumas 

doenças hematológicas e a gestação (BRASIL, 2020a).  

Diante do exposto, decidimos analisar nos estudos 

selecionados uma possível associação das comorbidades com a 

vulnerabilidade de LPPRDM, conforme desfechos apresentados 

no quadro 4. 

Analisando o quadro 4, evidenciou-se que apenas 50% 

da amostra (03 artigos) apresentaram associação das 

comorbidades com a vulnerabilidade de LPPRDM, 

caracterizando essas interfaces de associações principalmente a 

idade superior a 60 anos e prematuridade, diagnóstico de 

imunossupressão ou doença crônicas (HAS e DM), gestantes, 

com imobilidade, controle neural e endotelial de fluxo sanguíneo, 

conforme afirmam (GALLASCH et al., 2020; CAVALCANTI et al., 

2020; GALLETO et al., 2019). Contudo, fica nítido que a 

associação está sendo apresentada e discutida para com os 

pacientes e não para com os profissionais, mas, entende-se que 

essa correlação não será diferente para os profissionais de 

saúde. 
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Quadro 4 

Associação das comorbidades com a 

vulnerabilidade de LPPRDM. 
 

Nº Desfecho dos estudos selecionados 

01 Pessoas com idade superior a 60 anos, diagnóstico de 

imunossupressão ou doença crônicas (HAS e DM) e 

gestantes. 

02 Paciente que apresenta imobilidade, controle neural e 

endotelial de fluxo sanguíneo e pessoas com idade 

superior a 60 anos. 

03 Prematuros e pessoas com idade superior a 60 anos 

apresentam maior risco de desenvolver as LPPRDM. 

04 Não foi apresentado grupo de risco para desenvolvimento 

de LPPRDM. 

05 Não foi apresentado grupo de risco para desenvolvimento 

de LPPRDM. 

06 Não foi apresentado grupo de risco para desenvolvimento 

de LPPRDM. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do estudo (2020). 

 

Assim, percebe-se a necessidade de pesquisas primárias 

que discutam essa associação direta das comorbidades com 

esse público, gerando evidências científicas que possam nortear 

práticas preventivas e de tratamento desses danos na pele. Pois 

a partir do momento que existirem fortes evidências dessa 

associação podem ser elaboradas estratificação de riscos: leve, 

moderada, grave e gravíssimas, com estratégias personalizadas 

para cada situação classificada. 
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3) Recomendações para prevenir e tratar danos 

causados pelas LPPRDM associadas aos EPIs pelo 

uso em tempo excessivo em tempos de pandemia do 

Sars-Cov2. 
 

Com a pandemia do Sar-Cov-2, profissionais de saúde 

tiveram que se policiar ainda mais no que se refere as boas 

práticas de biossegurança, principalmente no ato de higienizar as 

mãos em número exponencialmente maior e quanto ao tempo de 

uso dos EPIS, pois maioria dos serviços adaptaram suas escalas 

de trabalho, passando de 6, 8 e 12 horas dia, para plantões de 24 

horas, visando racionalizar os insumos, principalmente pela 

grande falta mundial de disponibilidade dos EPIs. Assim, muitos 

profissionais no mundo, inclusive no Brasil, começaram a 

estender o tempo de uso dos EPIs, e geralmente sem usar 

medidas preventivas de lesões decorrentes desse tempo 

excessivo e pressão exercida. Corroborando com esse discurso, 

citamos Helioterio (2020), os profissionais de saúde em tempos 

da pandemia do novo coronavírus passam por precárias 

condições de trabalho, por motivos de escassez de EPIs e da 

organização da carga horaria de trabalho elevada e exaustiva, 

muitas vezes sem pausa e repouso. 

Sendo assim, essa vulnerabilidade fica mais crítica, 

quando discutimos todos esses fatores associados a duas, três 

ou mais escalas de 24 horas em serviços de saúde referência 

para COVID-19, proporcionando mais ainda possibilidade de 

desenvolvimento de LPPRDM. Diante do exposto, conforme 

apresentado no quadro 5, foram selecionados os desfechos 

relacionados a prevenção e tratamento de LPPRDM associados 
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aos EPIs pelo uso em tempo excessivo em tempos de Pandemia, 

a partir dos resultados dos estudos. 

 

Quadro 5 

Recomendações para prevenção e tratamento de 

LPPRDM associados aos EPIs pelo uso em tempo 

excessivo em tempos de Pandemia. 
Nº Prevenção Tratamento 

01 Não foram apresentadas medidas 
preventivas para o desenvolvimento 
de LPPRDM. 

Não foram 
apresentadas medidas 
de tratamento para 
LPPRDM. 

02 Não foram apresentadas medidas 
preventivas para o desenvolvimento 
de LPPRDM voltadas ao profissional, 
mas para os pacientes, exemplo, o 
uso da sistematização da assistência 
por meio da escala de Braden, 
abordando seis parâmetros: 
percepção sensorial, umidade, 
mobilidade e atividade, nutrição, 
fricção e cisalhamento. 

Não foram 
apresentadas medidas 
de tratamento para 
LPPRDM. 

03 Avaliar diariamente o local onde 
esteja aderido o dispositivo médico, 
aplicar curativo de proteção, fazer 
uso do ácido hialurônico e aplicar 
cobertura de espuma de silicone 
ou de hydrogel entre o dispositivo 
e a pele. 

Realizar limpeza de 
lesão com solução 
salina e clorexidina e 
hidratar a pele com 
agentes hidratantes 
incluindo parafina, 
melolin e vaselina. 

04 Seguir os padrões de uso de EPIs e 
as especificações de esterilização e 
limpeza. 

Não foram 
apresentadas medidas 
de tratamento para 
LPPRDM. 

05 Não foram apresentadas medidas 
preventivas para o desenvolvimento 
de LPPRDM. 

Não foram 
apresentadas medidas 
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de tratamento para 
LPPRDM. 

06 Uso de cremes protetores de 
barreira, ácidos gordos 
hiperoxigenados, material de penso 
como interface entre o EPI e a pele e 
evitar força exagerada nos locais de 
fixação. 

Não foram 
apresentadas medidas 
de tratamento para 
LPPRDM. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do estudo (2020). 

 

Percebe-se dessa forma que alguns dos estudos 

existentes, mesmo abordando LPPRDM de forma geral, têm foco 

nas lesões que surgem em pacientes, sendo ainda muito carentes 

de informações sobre prevenção e tratamento para lesões por 

pressão relacionada a dispositivos médicos em profissional de 

saúde. Porém, o estudo 3, de acordo Galleto et al., (2019) 

evidencia informações muito relevantes para EPIs inseridos na 

face, como máscaras que geram pressão, podendo utilizar como 

recomendações de prevenção: a aplicação do curativo, o uso do 

ácido hialurônico e a aplicação de cobertura de espuma de 

silicone entre o dispositivo e a pele (conforme imagens 5, 6, 7 e 

8) e como tratamento: o uso da solução salina e clorexidina para 

limpeza e hidratantes. 

O estudo 6, de Alves et al., (2020) evidencia estratégias 

de prevenção de lesões por pressão relacionadas a dispositivos 

médicos, apresentando as seguintes recomendações: lavagem e 

secagem nos locais onde será aplicado o material de penso e 

verificação da selagem do EPI com o interface e com a pele, no 

fim do turno o profissional deve remover todo o EPI e material de 

interface, respeitando as recomendações institucionais de 

segurança, e a utilização de cremes de barreira (conforme 

imagem 9), solução salina fisiológica ou água e sabão para lavar 
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a pele tendo sempre muita atenção às áreas que estiveram sob 

pressão, que geralmente são, nariz, bochechas, região frontal e 

região posterior da orelha. 

 

Imagem 5 

Cobertura de espuma de silicone. 

 
             Fonte: Alves et al., 2020. 

 

Imagem 6 

Cobertura de espuma de silicone para região frontal. 

 
Fonte: Alves et al., 2020. 
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Imagem 7 

Cobertura de espuma de silicone para nariz e face. 

 
          Fonte: Alves et al., 2020. 

 

Imagem 8  

cobertura de espuma de silicone para as orelhas. 

 
              Fonte: Alves et al., 2020. 

 

Outras recomendações de prevenção de lesões por 

pressão relacionadas a dispositivos médicos evidenciadas no 

estudo 6 por Alves et al., (2020) são de extrema importância como 

a hidratação que não deve ser apenas por via tópica, mas 

também pela alimentação do profissional para manter uma 

resposta fisiológica equilibrada. Ao longo de cada turno, estes 

profissionais devem respeitar as indicações institucionais para a 

troca dos equipamentos de proteção individual, visando aliviar a 

pressão gerada por estes, respeitando um tempo máximo de 

intervalo de quatro horas para realização de troca, porém, se o 

equipamento se encontra molhado deve ser trocado 
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imediatamente e ao final de turno os profissionais de saúde 

devem remover todos os EPI’s e materiais de interface, 

realizando em seguida a limpeza de face e pescoço. 
 

Imagem 9  

Creme de barreira 

 
Fonte: Imagem do Google. Disponível em: 
<https://www.nutriport.comm.br/produto/creme-
barreira-comfeel-60g-coloplast-70740> 

 

Segundo Alves et al., 2020, as lesões por pressão 

relacionadas a dispositivos médicos são provocadas 

principalmente pelo uso contínuo de óculos de proteção 

individual, protetor facial e máscaras faciais, por consequência da 

pressão constante sob à pele. Dessa forma, vale ressaltar que as 

lesões relacionadas ao uso contínuo da máscara N95 e similares 

são mais frequentemente relatadas pelos profissionais de saúde 

e acompanham acne, prurido e erupção cutânea. Por isso, é 

extremamente importante que sejam amplamente discutidas e 

divulgadas as estratégias de recomendações que podem ser 

usadas para prevenção e tratamento destes tipos de lesões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo evidenciou que as lesões por pressão 

relacionada a dispositivos médicos (LPPRDM) provocadas neste 

momento de pandemia do Sars-Cov-2 pelo uso contínuo e tempo 

excessivo dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) que 

podem ser gorro, máscaras faciais, protetor facial (face shield), 

óculos de proteção, avental impermeável de mangas compridas 

e luvas de procedimentos. Entretanto, estas mesmas evidências 

relatam que desses EPI’s os que apresentam maior 

vulnerabilidade de provocar LPPRDM são: gorro, máscaras 

faciais como a N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3, óculos de 

proteção e protetor facial (face shield). As evidências ainda são 

muito carentes com relação às lesões por pressão relacionadas 

a dispositivos médicos como o avental impermeável de mangas 

compridas e luvas de procedimentos. 

As pessoas que apresentam maior vulnerabilidade de 

desenvolver as lesões por pressão relacionadas a dispositivos 

médicos (LPPRDM) são aquelas com idade maior a 60 anos, isto 

por conta de sua pele que nesta idade já se encontra muito 

sensível, porém, percebemos a necessidade de um olhar mais 

crítico voltado aos diabéticos, pois, uma vez desenvolvida a lesão 

temos uma dificuldade maior para conseguir uma boa 

cicatrização. 

Diante do exposto, evidenciou-se ainda a necessidade de 

ampliação de discussão e divulgação de estratégias de 

prevenção e tratamento de lesões por pressão relacionadas a 

dispositivos médicos (LPPRDM) para o profissional de saúde. 

Algumas dessas prevenções são indispensáveis como uso de 

material de penso/interface entre a pele e o EPI, alívio da pressão 
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no máximo a cada quatro horas, limpeza de pele e hidratação e 

avaliação do local de fixação do dispositivo. Enquanto ao 

tratamento dessas LPPRDM, os estudos ainda são muito 

carentes de informações, pois, dos seis artigos utilizados apenas 

um apresenta estratégia de tratamento que é limpeza e 

hidratação da lesão e ainda assim essa estratégia é voltada para 

os pacientes, mas podendo se estender para o uso em 

profissionais. 

Aproveitamos o ensejo para estimular pesquisas com 

dados primários sobre a temática, que possam ampliar evidências 

científicas capazes de contribuir com a prevenção e tratamento 

dessas lesões, muitas vezes “invisíveis”, pois o olhar diante da 

pandemia ainda está concentrado nos usuários e não nos 

profissionais de saúde, permitindo prevenir e/ou tratar as 

LPPRDM com maior eficácia e resolutividade. 
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BOAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS 

PARA O PARTO HUMANIZADO: 
antes e em tempos da pandemia do Sars-

Cov-2 
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INTRODUÇÃO 
 

A atenção obstétrica é a assistência prestada à gestante 

durante o pré-natal, parto e puerpério. Nesse cenário, é 

importante destacar que no pré-natal a presença de tecnologias 
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leves de cuidado em saúde é essencial, pois contribui para às 

boas práticas obstétricas, empoderando a gestante como sujeito 

das suas escolhas no processo de parturição, bem como 

contribuindo com a mudança do modelo obstétrico, encorajando 

ao parto fisiológico, assegurando a redução dos índices de 

cesarianas desnecessárias, morbimortalidade materna e fetal 

(PEREIRA et al., 2018).  

Diante do exposto, as boas práticas no processo de parto 

são aquelas intimamente relacionadas ao processo de 

humanização na assistência obstétrica. Conforme 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), estas 

devem garantir autonomia, respeito ao direito da mulher e família, 

apoio empático aos profissionais de saúde, estímulo ao uso de 

métodos não invasivos e não farmacológicos para o alívio da dor, 

liberdade de posição, uso das melhores evidências na prática 

clínica, entre outras (POSSATI et al., 2017).  

Em decorrência das fragilidades nas boas práticas 

obstétricas ofertadas às mulheres no Brasil, o Ministério da Saúde 

instituiu a diretriz nacional de assistência ao parto normal no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 2016).  Essa 

diretriz recomenda a adoção de práticas de atenção à gravidez, 

parto e nascimento com uso de tecnologias baseadas em 

evidências científicas, para evitar a exposição da mulher e do 

recém-nascido a intervenções desnecessárias em um processo 

considerado fisiológico e representativo de saúde (BRASIL, 

2017).  

Sabe-se que historicamente existiram diversos 

movimentos de tentativas de desconstruir o modelo biomédico do 

parto cesariano seguro, para reconstruir e ressignificar o cenário 
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em relação às boas práticas obstétricas a serem usados na 

gravidez, parto, nascimento e pós parto.  

As boas práticas obstétricas são condutas conquistadas 

baseadas em evidências científicas que passaram a serem 

usadas na assistência obstétrica ao longo dos anos e que estão 

gradativamente sendo expandidas para as Maternidades e 

Centro de Partos Normais (CPN), desconstruindo o modelo 

tradicional e contemporâneo implantado pela assistência 

biomédica.  

Entretanto, atualmente, estamos passando por uma 

situação mundial, que está provocando novos movimentos e 

espaços de discussões acerca da implementação dessas boas 

práticas, pois em março de 2020, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) decretou a pandemia da COVID-19, e diante disso, 

algumas condutas utilizadas na assistência ao parto humanizado, 

começaram a ser questionadas, principalmente no âmbito da 

segurança para o binômio (mãe e filho) e profissionais de saúde. 

Segundo Hoffmann (2020), muitas mulheres, diante da 

pandemia, frente aos casos suspeitos ou confirmados de COVID-

19, têm apresentado receio em relação aos problemas que 

possam ocorrer durante o período da gestação e no momento do 

parto, pois já existem evidências que apresentam a possibilidade 

de transmissão vertical do vírus. Sobre isso, os estudos ainda não 

são conclusivos: há aqueles que sinalizam a possibilidade do 

aparecimento de sintomas semelhantes ao da mãe infectada no 

recém-nascido; e outros que referem à impossibilidade de 

rompimento da barreira placentária. 

Dessa forma, é importante destacar ainda que, devido às 

constantes mudanças que estão ocorrendo na rede de saúde, os 

desafios que os Enfermeiros estão encontrando para gestão e 
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assistência do cuidado obstétrico está cada vez maior, sendo 

necessário o planejamento de novas estratégias para atender às 

demandas das gestantes. Algumas dessas estratégias para 

reduzir a sensação de insegurança de gestantes e parturientes 

estão centradas em medidas de biossegurança, tais como: 

reorganização do fluxo da rede, mantendo o distanciamento 

social; acompanhamentos e orientações virtuais; acolhimento de 

classificação de risco; consultas e procedimentos de rotina 

durante o pré-natal das gestantes com sintomas da síndrome 

gripal devem ser adiados por 14 dias; assistência ao parto e 

nascimento com medidas cautelosas e seguras (BRASIL, 2020a). 

Neste sentido entende-se que este estudo se justifica 

pela necessidade de integração das evidências científicas acerca 

das boas práticas obstétricas usadas antes e diante da pandemia, 

proporcionando subsídios que possam servir como norteadores 

e/ou tomada de decisões na assistência obstétrica no cenário 

atual, gerando maior segurança as parturientes e ampliando a 

visibilidade dos profissionais no processo de tomada de decisão. 

Por isso, este estudo é relevante para o contexto social, 

gestantes, parturientes, acadêmicos e profissionais de saúde que 

estão ligados diretamente a assistência obstétrica, em especial 

aos profissionais de enfermagem.  

A inserção do enfermeiro obstétrico no Brasil é facilmente 

identificável na atenção ao parto e nascimento, instituídas por 

volta dos anos 90, em um contexto de crítica e reflexão ao modelo 

biomédico vigente da obstetrícia, sendo este caracterizado por 

práticas intervencionistas, relações verticalizadas e perda da 

autonomia da mulher em seu processo de parturição 

(CAMACHO; PROGIANTI, 2013). 
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Assim, esta pesquisa teve como objetivo identificar e 

analisar as evidências científicas quanto às boas práticas 

obstétricas usadas no parto humanizado antes e em tempos de 

pandemia. Visando atender o objetivo do estudo, elaborou-se a 

pergunta norteadora: Quais as boas práticas obstétricas que são 

usadas no parto humanizado antes e durante a pandemia 

provocada pelo Sars-Cov-2? 

 

2. METODOLOGIA  
 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura. 

Segundo Bento (2012) a revisão é uma parte vital do processo de 

investigação, e tem como finalidade localizar, analisar, sintetizar 

e interpretar a investigação prévia, relacionada com a área de 

estudo; é, então, uma análise bibliográfica pormenorizada, 

referente aos trabalhos já publicados sobre o tema. A revisão da 

literatura é indispensável não somente para definir bem o 

problema, mas também para obter uma ideia precisa sobre o 

estado atual dos conhecimentos sobre um dado tema, as suas 

lacunas e a contribuição da investigação para o desenvolvimento 

do conhecimento. 

A busca bibliográfica foi feita em estudos indexados no 

espaço temporal de artigos publicados entre os anos de 2016 a 

2020 e foram utilizadas as bases de dados do sistema online de 

busca e análise de literatura médica (MEDLINE), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em ciências da Saúde (LILACS), 

na Base de dados em Enfermagem (BDENF) e na coleção 

Scientific Eletronic Libray online (SCIELO), todas acessadas via 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
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Para estratégia de busca foram utilizadas as palavras-

chave: práticas obstétricas, parto humanizado, gestante e covid-

19. Os cruzamentos foram realizados utilizando o operador 

booleano AND, na seguinte forma: “gestante AND covid-19”, 

“boas práticas obstétricas AND parto humanizado”, “covid-19 

AND boas práticas obstétricas”, “parto AND covid-19”. 

Como critérios de inclusão foram selecionados estudos 

publicados em português ou disponíveis em inglês e espanhol, 

desde que também fossem encontrados traduzidos na integra em 

português. O recorte temporal foram os anos de 2016 e 2020. E 

como critério de exclusão, foi considerado os artigos que 

continham duplicidade e aqueles cujo conteúdo não discorriam 

sobre o objetivo do estudo. Sendo assim, está disponível no 

quadro 1, a síntese de identificação, seleção e inclusão dos 

estudos. 

 

Quadro 1. Síntese de identificação, seleção e 

inclusão dos estudos. 
Base de 
dados 

Cruzamentos 

P
ro

d
u

çõ
es
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T
o

ta
l d

e 
es

tu
d

o
s 

in
cl

u
íd

o
s 

Lilacs Parto AND 
covid-19 

- - - - - 

Gestante AND 
covid-19 

- - - - - 

Boas práticas 
obstétricas 
AND parto 

humanizado 

- - - - - 
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 Covid-19 AND 
boas práticas 
obstétricas 

- - - - - 

Medline Parto AND 
covid-19 

- - - - - 

Gestante AND 
covid-19 

- - - - - 

Boas práticas 
obstétricas 
AND parto 

humanizado 

- - - - - 

 Covid-19 AND 
boas práticas 
obstétricas 

- - - - - 

Bdenf Parto AND 
covid-19 

- - - - - 

Gestante AND 
covid-19 

- - - - - 

Boas práticas 
obstétricas 
AND parto 

humanizado 

- - - - - 

Scielo Parto AND 
covid-19 

2  2 - 2 

Gestante AND 
covid-19 

1 - 1 - 1 

Boas práticas 
obstétricas 
AND parto 

humanizado 

7 - 7 - 7 

 Covid-19 AND 
boas práticas 
obstétricas 

- - - - - 

 Total dos 
estudos 

10 - 10 - 10 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do estudo (2020). 

 

Contudo, por se tratar de uma revisão de literatura, e 

visando ampliar as evidências e discussões da pesquisa, decidiu-

se utilizar as diretrizes clínicas estabelecidas pelo Ministério da 
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Saúde e as publicações de entidades obstétricas brasileiras que 

envolvessem a temática, como: a Associação Brasileira de 

Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO) e a Federação 

Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 

(FEBRASGO). 

Assim, após a análise das publicações, foram elaboradas 

duas categorias que serão abordadas nos resultados e discussão 

desta pesquisa: 1) Boas práticas obstétricas usadas antes da 

pandemia; 2) Boas práticas obstétricas em tempos de pandemia 

do Sars-Cov-2. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo a Lei N°15.759, de 25 de março de 2015; toda 

gestante tem direito a receber assistência humanizada durante o 

parto; tem o direito de optar pelos procedimentos eletivos que, 

resguardada a segurança do parto, lhe propiciem maior conforto 

e bem-estar, incluindo procedimentos médicos para alívio da dor. 

O conceito de humanização, neste estudo, envolve atitudes, 

práticas, condutas e conhecimentos pautados no 

desenvolvimento saudável dos processos de parto e nascimento, 

respeitando a individualidade e valorizando as mulheres 

(CASATE JC, CORRÊA AK; 2013).  

Para Rezende; Montenegro (2014) a assistência 

obstétrica deve ser realizada na avaliação das fases clínicas do 

parto, que são: 1) dilatação; 2) expulsão; 3) dequitação ou 

secundamento; e 4) greenberg. Diante do exposto, para 

apresentação dos resultados e discussão desse estudo, decidiu-

se utilizar as diretrizes clínicas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde e as publicações de entidades, em especial a Associação 
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Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO) e a 

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia (FEBRASGO). 

A Abenfo e Febrasgo, em 2018, destacaram a relevância 

do apoio e engajamento de sociedades de profissionais de 

Obstetrícia no Parto Adequado, visando um atendimento 

obstétrico com partos respeitoso. Ambas as entidades, têm como 

missão de atuar em sintonia com seus associados, incluindo 

enfermeiros e médicos, a Abenfo é uma entidade de enfermagem 

e a Febrasgo médica, contudo ambas anunciam uma 

preocupação com a assistência obstétrica e forma-se uma base 

de colaboração concreta para que as metas sejam atingidas. 

A Abenfo (2019) tem como missão institucional e 

premissa fundamental, o compromisso social com a melhoria das 

condições de saúde das mulheres e dos recém-nascidos, bem 

como congregar esforços multiprofissionais e multissetoriais em 

prol da defesa dos direitos humanos e do pleno exercício da 

cidadania, no contexto societário e familiar, assegurados na 

Constituição Federal. Diante disso, as publicações foram 

analisadas, e emergiram as duas categorias apresentadas a 

seguir, que serão relacionadas às fases clínicas do trabalho de 

parto. Cada etapa das categorias trará suas evidências científicas 

como estratégia para composição do resultado, apontando vários 

argumentos para fundamentação da discussão. 

 

1) Boas práticas obstétricas usadas nas 

parturientes antes da pandemia. 
 
As boas práticas obstétricas dependem de uma 

assistência qualificada no pré-natal, englobando a compreensão 
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de vários aspectos considerados extremamente importantes para 

o empoderamento da mulher e consequentemente do casal na 

assistência obstétrica. Por isso entende-se que a escolha pelo 

parto normal vai além do desejo da gestante, inclui aspectos 

sociais e depende do acesso às orientações e engajamento da 

equipe de saúde ainda na assistência pré-natal. Este cuidado se 

dá através de esclarecimentos à gestante e seu parceiro, sobre 

as boas práticas obstétricas em saúde, nas consultas e 

participações ativas das atividades educativas (OLIVEIRA; 

PENNA 2018). 

O Ministério da Saúde (2020) aponta no Portal de Boas 

práticas em saúde da mulher Brasil que o trabalho de parto pode 

ser classificado em quatro fases clínicas, período de dilatação, 

expulsão, dequitação e greenberg. Diante disso, as boas práticas 

obstétricas para o parto humanizado seguirão essa sequência 

cronológica, visando facilitar o processo de compreensão e 

aplicabilidade dessas medidas usadas como estratégias que 

podem contribuir no parto fisiológico humanizado. 

No primeiro momento, segundo o Protocolo de Atenção 

e Assistência ao Trabalho de Parto (2018), existem vários 

métodos que podem ser usados como boas práticas e 

considerados como métodos fundamentais para o trabalho de 

parto humanizado, exemplos: massagens para alivio da dor; 

hipnose; acupuntura, se solicitado pela parturiente, e se 

disponível no ambiente de profissionais que discorram de tal 

conhecimento; o uso da bola suíça (recomendada a partir de 08 

cm de dilatação, pois quando usada antes, pode provocar edema 

de vulva aumentando a vulnerabilidade de um parto cesariano); 

cavalinho; deambulação e banho de chuveiro ou uso de banheira 

com água morna; musicoterapia; baixa luminosidade; hidratação 
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e alimentos líquidos quando o trabalho de parto apresenta-se sem 

distocias e dentro dos padrões de normalidade para o parto 

vaginal; preenchimento e avaliação adequada do partograma.  

São considerados contra indicado: estimulação elétrica 

transcutânea; injeção de água estéril e opioides, por 

apresentarem efeitos colaterais significativos como náuseas 

sonolências e interferência negativa para o aleitamento materno. 

O toque vaginal, atualmente, é considerado historicamente como 

uma avaliação importante na assistência obstétrica. Contudo, é 

necessário que seja usado a cada 2 horas, ao invés de uma hora, 

e já existem evidências que recomendam a cada 4 horas. Vale 

ressaltar ainda que o mesmo deve ser ofertado, e quando não 

consentido pela mulher, pode ser caracterizado como um estupro, 

ou seja, uma violência obstétrica (BRASIL, 2020b). 

O segundo momento, baseado nas Diretrizes Nacionais 

de Assistência ao Parto (2017), o período expulsivo, aborda 

condutas de boas práticas obstétricas que permitem incentivo a 

parturiente para a busca de posições confortáveis, apoio ao puxo 

espontâneo, mudança de posição, esvaziamento da bexiga e 

laceração fisiológica. Evitando sempre o puxo dirigido, 

episiotomia e a manobra de Kristeller, que atualmente as duas 

últimas, são consideradas violências obstétricas, quando usadas 

de rotina. A manobra de Kristeller consiste na aplicação de 

pressão na parte superior do útero para expulsão do feto.   

Já no terceiro momento, baseado no Portal de Boas 

Práticas em saúde da mulher e do adolescente (2020), o período 

de dequitação da placenta, que pode ser classificada como 

baudelocque shultze (face fetal) ou baudelocque duncan (face 

materna). Esta fase é composta de duas opções para uma boa 

conduta perante as práticas obstétricas, a primeira refere-se à 
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expulsão da placenta, que é uma condição fisiológica da evolução 

do parto que pode acontecer de 30 a 40 minutos, onde as boas 

práticas obstétricas consistirão num repasse de informações que 

esclareçam dúvidas da parturiente.  

A segunda opção refere-se à expulsão por meio de 

métodos com substâncias uterotônicas, a ocitocina, que diz 

respeito à indução da expulsão da placenta via farmacológica. 

Quando o cordão umbilical para de pulsar, é realizado o 

clampeamento do cordão, o ideal é de forma tardia ou em tempo 

oportuno. Contudo, existe o clampeamento precoce do cordão 

umbilical após separação placentária, essa conduta chamada de 

procedimento ativo, tem alguns efeitos colaterais, portanto faz-se 

necessário um diálogo para com a parturiente, pra decidir qual 

das opções será a melhor escolha.  

Uma prática que está sendo muito usada no período de 

dequitação, que pode ser considerada uma boa prática obstétrica, 

é o estudo da placenta, visando fazer uma revisão das estruturas 

placentárias, evitando dessa forma a realização de manobras 

como curagem ou curetagem desnecessárias, quando é 

detectado que as estruturas placentárias estão integras e/ou em 

sua totalidade. 

E por fim, temos o quarto momento. Pode ser chamado 

de Greenberg, esse período é relativo às primeiras horas após o 

parto, podendo variar de literatura para literatura, geralmente é 

considerado de 1 a 2 horas após o parto. É subdividido em quatro 

etapas: miotamponagem que diz respeito a laqueadura dos vasos 

uterinos, para evitar possíveis hemorragias, primeira linha de 

defesa; a trombotamponagem que é formação de trombose nos 

grandes vasos do sítio placentário, segunda linha de defesa do 

organismo contra hemorragias; indiferença miouterina e 
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contração uterina fixa ocorrem para possibilitar a involução 

puerperal, concluindo o período de Greenberg.  

Essa etapa é considerada delicada, por existir um risco 

materno para grandes hemorragias, principalmente pela atonia 

uterina. As boas práticas obstétricas neste momento vão se 

apresentar diante de um olhar holístico aos sinais e sintomas que 

o corpo da puérpera dará, caso seja necessário, solicitar 

avaliação obstétrica (FIO CRUZ, 2020). 

 

2) Boas práticas obstétricas usadas nas 

parturientes durante da pandemia pelo Sars-Cov-2 
 

A Nota Técnica Nº 9/2020, publicada pelo Ministério da 

Saúde, diante da pandemia recomenda que durante a assistência 

obstétrica devem ser adotadas medidas estratégicas como 

isolamento ideal em regime pré-parto/parto/puerpério, com 

utilização de máscaras, higienização das mãos e todo uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S), para admissão de 

toda paciente em trabalho de parto e seu acompanhante que 

estiverem sob suspeita de infecção pelo vírus Sars-Cov-2, se 

negativo, seguir o padrão de boas práticas já vigentes; se 

positivo, seguir as medidas que abrangem os novos métodos 

para a fase ativa do parto, durante os quatro momentos da 

parturição. Vale ressaltar que a assistência obstétrica a casos 

suspeitos ou confirmados de COVID-19, vai depender do estado 

clínico da paciente (BRASIL, 2020a). 

A Febrasgo (2020) recomenda que os profissionais de saúde 

na assistência obstétrica façam uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) adequados, como máscara cirúrgica, 

luvas, óculos, protetor facial, gorro e avental. Antes e após o 
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contato com o paciente ou com superfícies próximas a ele, deve-

se higienizar as mãos com álcool 70% ou realizar a lavagem das 

mãos com água e sabão. Durante a realização de procedimentos 

que produzem aerossóis, a equipe de saúde deve utilizar também 

as máscaras N95/PFF2, com protetor facial. 

Em tempos de pandemia, mesmo sendo garantido por lei 

no país a presença do acompanhante, recomenda que a 

presença de acompanhante seja permitida conforme regras de 

cada instituição, mas que siga alguns critérios idade entre 18 e 59 

anos, sem sintomas gripais e nem contato com indivíduos com 

sintomas gripais nos últimos 14 dias que antecedem a internação, 

residir no mesmo domicílio que a parturiente e não possuir 

doenças crônicas. O acompanhante deve utilizar máscara 

cirúrgica e orientado quanto aos cuidados gerais de contato e 

higienização. Não é recomendada a presença de doulas, 

fotógrafos e visitantes durante a internação hospitalar 

(FEBRASGO, 2020). 

No primeiro momento, é indicado o banho de chuveiro, 

que vai permitir à paciente antissepsia do corpo em relação às 

partículas virais, diminuindo assim o risco de maior contaminação 

pelo coronavírus. É recomendada a gestante infectada pelo Sars-

Cov-2, a avaliação dos sinais vitais e saturação de O2 a cada 

hora, e solicitado também monitorização fetal contínua durante 

todo trabalho de parto, visto que SpO2 abaixo de 95% em 

ventilação espontânea, é considerado um parâmetro de 

repercussão oxi-hemodinâmica a ser acompanhado e monitorado 

na paciente (BRASIL, 2020b).  

No segundo momento, o período expulsivo, é solicitado 

a parturiente um ambiente hospitalar, onde será possível 

desenvolver todo plano estratégico que evita a contaminação 
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cruzada para outros pacientes e seu próprio recém-nascido. Não 

é indicado o parto na água (banheira) em virtude da 

impossibilidade de proteção adequada para o recém-nascido e a 

equipe, contra o vírus, já que este é eliminado nas fezes, urina e 

sangue.   

Segundo a Febrasgo (2020), nenhum estudo até o 

momento demonstrou que parto em ambiente não hospitalar seja 

mais seguro em decorrência da pandemia. Reforça que o 

ambiente hospitalar é o mais adequado para diminuir a 

morbimortalidade materna e perinatal, inclusive em gestantes 

assintomáticas e de risco habitual. O momento e a via de parto, 

na maioria dos casos, não devem ser determinados pela infecção 

materna por SARS-CoV-19. É necessária uma avaliação 

multidisciplinar, considerando estado geral da paciente, idade 

gestacional e vitalidade fetal.  

 
”o parto vaginal operatório não é indicado para 
a parturiente apenas devido à suspeita por 
confirmação de suspeita por COVID-19. Por 
outro lado, os dados disponíveis não 
suficientes para contraindicá-lo caso haja 
necessidade de ultimar o parto por esse meio” 
(FEBRASGO, 2020, p. 12-18.) 

 

Durante o trabalho de parto, deve haver avaliação 

contínua de saturação de oxigênio (SatO2 por oximetria de pulso) 

e controle horário de sinais vitais. Caso ocorra piora do quadro, 

com febre/hipotermia, dispneia, dificuldade para respirar, 

batimentos de asas de nariz, cianose, tiragens intercostais, 

frequência respiratória >24 rpm, frequência cardíaca >125 bpm, 

Sat O2 <95%, hipotensão, oligúria, leucopenia, plaquetopenia, 

irritabilidade, ou confusão mental), solicitar avaliação da equipe 
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de medicina intensiva e implementar as medidas necessárias de 

suporte (FEBRASGO, 2020). 

No terceiro momento, nesta fase de dequitação 

ocorrerá à retirada da placenta com possibilidade de avaliação 

anatomopatológica, segundo a Febrasgo (2020), a maioria dos 

estudos não demonstrou a presença de Sars-Cov-2 no sangue do 

cordão umbilical, tanto no parto normal quanto em cesáreas. Logo 

orientaram aguardar de 1 a 3 minutos para o clampeamento, 

considerado tempo oportuno, uma vez que não haveria maior 

risco de transmissão vertical, não é recomendado o contato pele 

a pele em pacientes infectados pelo Sars-Cov-2 e seu RN, pois 

pode haver contato com secreções maternas. 

Quarto momento, a última etapa do trabalho de parto, 

chamada de greenberg, deve ter presente o enfermeiro ou técnico 

observando a estabilidade hemodinâmica, a involução uterina e 

os lóquios, e os sinais vitais, evitando assim um possível 

agravamento respiratório. 

 
“O puerpério imediato, as mulheres deverão 
ser mantidas no local do parto (PPPs ou a sala 
do Centro Cirúrgico), até a alta do binômio para 
a unidade de internação à qual se destina 
segundo protocolo assistencial” (Manual de 
Recomendações para a Assistência À 
Gestante e Puérpera frente à Pandemia de 
Covid-19, 2020 p. 39). 

 

Diante do exposto, percebeu-se que as boas práticas 

obstétricas permanecem sendo utilizadas e incentivadas. 

Contudo, em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 

essas práticas estão sofrendo alguns aperfeiçoamentos, visando 
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atender a clientela de forma segura e de acordo com o estado 

clínico apresentado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa evidenciou que as boas práticas obstétricas, 

em geral, se mantiveram presentes durante a pandemia, mas 

suas ações/implementação dependem do estado clínico da 

binômio (mãe e filho) diante dos casos suspeitos ou confirmados 

de COVID-19, visando tonar a assistência ao parto e nascimento 

mais humanizado e fisiológico, contudo algumas das ações foram 

eliminadas no primeiro e segundo momentos do trabalho de 

parto, como o banho e o parto na banheira como estratégia usada 

como medida não farmacológica para amenizar a dor, por 

apresentar riscos de contaminação (através das fezes e urina) 

para o binômio e equipe de saúde. 

Contudo, o banho de chuveiro (aspersão) com água 

morna foi bem recomendado por fazer a antissepsia da paciente 

em relação as partículas virais, diminuindo o risco de maior 

contaminação; do segundo momento em diante foi incrementado 

novos padrões de condutas, como o uso de EPI’s com maior 

rigidez, não apenas por precaução padrão, além de higienização 

dos matérias do ambiente da assistência ao parto; avaliação dos 

sinais vitais e saturação de O2 da gestante a cada hora e 

monitorização fetal contínua durante todo trabalho de parto, afim 

de manter a segurança da parturiente e seu RN. 

Portanto, essas novas condutas em momento algum 

deixaram de atender o padrão de boas práticas, pois os princípios 

das boas práticas são os de redução de intervenção 
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desnecessárias, visando atender e acompanhar a fisiologia e 

identificar distocias, para assim intervir.  

Neste contexto, torna-se fundamental que os 

profissionais de saúde, em especial os de enfermagem, 

continuem se cerceando de conhecimento baseado em 

evidências científicas, buscando atualizar-se constantemente 

para que continuem promovendo uma assistência obstétrica de 

qualidade e humanizada, com e sem pandemia. Aproveitamos o 

ensejo para estimular novas pesquisas nessa temática, 

principalmente com dados primários que possam consubstanciar 

novas evidências científicas capazes de corroborar com o 

processo de tomada de decisão dos profissionais que executam 

assistência obstétrica. 
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CAPÍTULO 3 
 

MANEJO DA TUBERCULOSE: 
causas, transmissão, sintomas, diagnóstico, 

tratamento, prevalência e os principais 

fatores relacionados ao abandono 
 

Silvania Cabral de Lima8 

Wbiratan de Lima Souza9 

 

INTRODUÇÃO 
 

A tuberculose (TB) é uma doença contagiosa e infecciosa 

devido ao Mycobacterium tuberculosis (MT), que sempre foi um 

desafio permanente ao longo da história da humanidade, devido 

às suas graves implicações sociais. Foi levantada a hipótese de 

que o gênero Mycobacterium se originou mais de 150 milhões de 

anos atrás (BARBERIS et al., 2017). 
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Para a Organização Mundial da Saúde (OMS/2017) a 

tuberculose é considerada um problema de saúde pública, onde 

a cada ano são notificados aproximadamente 70 mil casos novos 

e ocorrem 4,6 mil mortes em decorrência dessa doença.  

No Brasil, a Tuberculose também é considerada um 

problema de saúde pública e não há perspectiva de obter-se em 

curto prazo a eliminação, pois 80% dos casos mundiais da 

doença, correspondentes a 50 milhões de pessoas, concentram-

se no país e em outros 23 países em desenvolvimento (BRASIL, 

2017).  

O Ministério da Saúde (MS) diante da realidade 

estatística dos casos de acometimento pela tuberculose propôs 

através da Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle 

da Tuberculose o Plano Nacional pelo fim da Tuberculose como 

Problema de Saúde Pública, no qual os municípios brasileiros 

foram divididos em cenários a partir da similaridade dos contextos 

socioeconômicos e capacidade de implementação das ações de 

controle da tuberculose associados à incidência da doença 

(BRASIL, 2015). 

As propostas voltadas ao controle e ao tratamento da 

tuberculose estão capilarizadas no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e pautam as agendas do Pacto pela Saúde no eixo 

estratégico da Secretaria de Vigilância em Saúde. No escopo dos 

serviços, elencam-se ações informativas, preventivas e 

assistenciais, a saber: imunização, identificação de sintomáticos 

respiratórios, oferta de cultura de escarro, testagens para o Vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV), consultas de 

acompanhamento e oferta do Tratamento Diretamente 

Observado (TDO), o qual configura uma aposta na cogestão do 

cuidado, aproximando os adoecidos dos profissionais de saúde, 
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a fim de minimizar as taxas de abandono do tratamento e de 

casos resistentes (BRASIL, 2011). 

Diante disso, este estudo tem como justificativa a 

necessidade de ampliação de discussões sobre as formas de 

enfrentamento da tuberculose, a partir da descrição do manejo da 

doença, por isso, torna-se relevante para gestores, profissionais 

de saúde, academia e sociedade em geral, visto que, a rede deve 

ser articulada e todos os autores devem ser envolvidos no 

processo de combate a doença, até mesmo criando subsídios 

capazes de colaborar com a elaboração de políticas públicas 

eficazes e célere ao processo. 

Entre esses esforços, é importante destacar ainda as 

ações intersetoriais que atendam às populações vulneráveis e 

ações articuladas entre as três esferas de gestão do SUS para o 

enfrentamento da doença e manutenção do tratamento pelos 

pacientes. Assim, pois, exigindo a necessidade de melhor 

organização da assistência à tuberculose, este estudo tem como 

objetivo descrever as causas, transmissão, sintomas, 

diagnóstico, tratamento, prevalência e os principais fatores 

relacionados ao abandono do tratamento de tuberculose. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura. As 

Revisões de Literatura (RL) são estudos que visam fazer uma 

síntese da literatura ou identificar o estado da arte sobre 

determinado assunto, bem como conhecer quais as lacunas 

sobre ele.  Assim, este método é uma forma não sistematizada 

de revisar a literatura buscando atualizações a respeito de um 
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determinado assunto dando ao revisor suporte teórico em curto 

período (SOUSA et al., 2020).   

Desta forma, tomando como base tal procedimento, a 

revisão bibliográfica realizada apresenta-se de forma narrativa, 

útil na descrição do estado da arte de um assunto específico, sob 

o ponto de vista teórico ou contextual (SOUSA et al., 2020). 

Inicialmente elaborou-se a pergunta norteadora da 

pesquisa: Quais as causas, transmissão, sintomas, diagnóstico, 

tratamento, prevalência e motivos para o abandono do tratamento 

da tuberculose?. Por seguinte, realizamos consulta aos 

descritores sobre saúde para definição dos descritores: 

tuberculose, terapêutica, enfermagem. 

Após, realizamos a busca das referências nas bases de 

informações da plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

incluindo artigos indexados, publicados escritos em português, e 

em inglês e espanhol, encontrados nas bases eletrônicas e busca 

manual de citações nas publicações inicialmente identificadas, 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de 

Dados bibliográficos especializada na área de Enfermagem 

(BDENF). 

Nesse sentido, devido à dificuldade em encontrar artigos 

que versem sobre a temática mais especificamente em Alagoas, 

selecionamos os dados disponibilizados em manuais do 

Ministério da Saúde (MS), Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e algumas publicações clássicas sobre o tema. 

Assim, para a seleção do material acima encontrado 

foram definidos os seguintes critérios de inclusão: obras 

publicadas no recorte temporal de 2017 a 2021, disponíveis na 

íntegra, gratuitamente em meio digital, havendo restrição de 
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idioma para seleção dos materiais em espanhol e inglês, 

facilitando assim as versões  disponíveis traduzidas no idioma 

português. 

A pesquisa nas bases de dados via Sistema Virtual da 

plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), gerou a 

seleção das publicações, conforme quadro 1, que sintetiza a 

identificação, seleção e inclusão dos estudos.  
 

Quadro 1 

Síntese de identificação, seleção e inclusão dos 

estudos 
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Lilacs 
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36 - 1 1 

 
Total dos estudos 

349 14 11 5 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do estudo (período filtrado 2017-2021). 
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Dessa forma, no que se refere aos resultados e 

discussão acerca do manejo da tuberculose, visando atender os 

objetos do estudo, foram definidos no decorrer do trabalho duas 

categorias, vejamos: 1) Tuberculose: causas, transmissão, 

sintomas, diagnóstico, tratamento e prevalência e, 2) Principais 

fatores relacionados ao abandono do tratamento de tuberculose, 

reingressos e taxa de recidiva na terapêutica.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 TUBERCULOSE: CAUSAS, TRANSMISSÃO, 

SINTOMAS, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E 

PREVALÊNCIA 
 

A TB é uma doença infecciosa e transmissível de elevada 

amplitude e importância no mundo, que atinge, sobretudo, os 

pulmões, mas pode atacar outros órgãos e/ou sistemas (BRASIL, 

2020).  

Esta patologia é muito grave e que quando não tratada 

adequadamente ou tendo seu tratamento abandonado pode levar 

o paciente a óbito. A tuberculose é reconhecida pela OMS como 

a doença infecciosa de agente único que mais mata pessoas 

vivendo com HIV (WHO, 2017).  
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Figura 1: 

A tuberculose no mundo 

 
Fonte: OMS (2018) 

 

Os determinantes da tuberculose têm historicamente se 

subdivididos em fatores relacionados às condições sociais, nos 

quais estão incluídos determinantes de acesso a serviços de 

saúde, que tem sido foco de investigação (BARBERIS et al., 

2017).  

 

3.1.1 Causas e transmissão 
 

O grande vilão e causador da TB é o Mycobacterium 

tuberculosis ou bacilo de Koch que é transmitido de pessoa para 

pessoa por meio de gotículas microscópicas soltas no ar, 

formando aerossóis com os bacilos procedentes das vias aéreas, 

durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com TB ativa 

(pulmonar ou laríngea). As gotículas microscópicas são liberadas 
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no ar, quando uma pessoa apresenta a forma ativa da doença 

não tratada, através da fala, espirro, etc. (MOREIRA et al., 2019).  

 
A tuberculose é transmitida por via aérea em 
praticamente todos os casos. A infecção ocorre 
a partir da inalação de núcleos secos de 
partículas contendo bacilos expelidos pela 
tosse, fala ou espirro do doente com 
tuberculose ativa de vias respiratórias 
(pulmonar ou laríngea. A transmissibilidade 
está presente desde os primeiros sintomas 
respiratórios, caindo rapidamente após o início 
de tratamento efetivo (KRISTSKI et al., 2011, 
p. 23). 

 

Embora assuma uma característica de doença 

contagiosa, a sua proliferação (contaminação de outras pessoas) 

não é simples de ocorrer. A transmissão da TB geralmente 

acontece com pessoas que tem contato diário com a pessoa 

infectada. Dificilmente é transmitida por uma pessoa estranha ou 

que tenha relações eventuais. A maior parte das pessoas com a 

doença ativa, ao iniciar um tratamento apropriado com fármacos, 

vai diminuindo gradualmente e, geralmente, após 15 dias o 

contágio diminui significativamente (BRASIL, 2017). 

É importante a observação às recomendações para que 

as medidas de controle continuem sendo inseridas até que o 

exame de baciloscopia seja negativo (BRASIL, 2019). Mesmo os 

bacilos que se assentaram em roupas, lençóis, copos e outros 

objetos dificilmente se espalham em aerossóis.  

Visando a diminuição do risco de contaminação 

algumas medidas são necessárias, como ambientes ventilados e 

com luz natural direta, e esse é um dos grandes problemas 

identificados nas comunidades devido a vulnerabilidade 
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socioeconômica que viabilize moradia digna e condições de 

higienização dos pacientes, o que de fato contribuiria para 

atenuar o risco de transmissão, uma vez que o bacilo é sensível 

à luz solar e a circulação de ar permite a disseminação de 

partículas infectantes. Além disso, quando tossir é importante 

cobrir a boca com o braço ou lenço (MOREIRA et al., 2019). 

 

3.1.2 Sintomas 
 

O sintoma principal da tuberculose é a tosse em sua 

forma seca ou produtiva. Por conta disso, a indicação é que toda 

pessoa que apresente essa sintomática respiratória, com tosse 

por três semanas ou mais, seja averiguada para tuberculose. 

Mas, existem também a apresentação de outros sinais e 

sintomas, tais como: febre vespertina; sudorese noturna; 

emagrecimento; e cansaço/fadiga (BRASIL, 2017). 

 
Os pacientes quase sempre têm sintomas 
respiratórios e são mais frequentes no Brasil 
resultados positivos à baciloscopia. Nessa faixa 
de idade, é fácil realizar o exame de escarro e o 
diagnóstico pode ser comprovado pelos métodos 
bacteriológicos convencionais (baciloscopia e 
cultura) (SANT’ANNA et al., 2006 apud KRITSKI, 
2011, p. 51). 

 

A TB tem como um dos sintomas uma tosse persistente, 

com ou sem catarro, por mais de três semanas, podendo ser 

acompanhada dos seguintes sintoma:  
 

 febre, geralmente no final do dia; 

 suor noturno; 

 emagrecimento; 
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 falta de apetite; 

 cansaço; 

 dor no peito. 

 

O sistema imunológico também é importante para no 

caso de infecção pela tuberculose, quanto mais enfraquecidos for 

mais suscetível serão a doença. É muito importante manter o 

sistema imunológico saudável, pois, na maioria das vezes, ele 

consegue combater as bactérias da tuberculose, evitando assim 

a contaminação (BRASIL, 2015).  

Na tuberculose a evolução dos sintomas vão surgindo de 

forma lenta e gradual. O paciente nota emagrecimento e queda 

progressiva do estado geral. A febre geralmente começa baixa e 

vai se elevando. O mesmo ocorre com a tosse, que se agrava 

com o tempo. Semanas podem passar até que o paciente resolva 

procurar auxílio médico. 

 

3.1.3 Diagnóstico 
 

O diagnóstico da TB é realizado com alguns exames 

bacteriológicos (baciloscopia; teste rápido molecular para 

tuberculose; e cultura para microbactéria) e exame por imagem 

(radiografia de tórax), para complementar (BRASIL, 2017; 

MOREIRA et al., 2019).  

 
Diferentes achados radiológicos apontam para 
a suspeita de doença em atividade ou doença 
no passado, além do tipo e extensão do 
comprometimento 51pulmonar. Deve ser 
solicitada para todo o paciente com suspeita 
clínica de TB pulmonar. No entanto, até 15% 
dos casos de TB pulmonar não apresentam 
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alterações radiológicas, principalmente 
pacientes imunodeprimidos. Nos pacientes 
com suspeita clínica, o exame radiológico 
permite a diferenciação de imagens sugestivas 
de tuberculose ou de outra doença, sendo 
indispensável submetê-los a exame 
bacteriológico. Em suspeitos radiológicos de 
tuberculose pulmonar com baciloscopia direta 
negativa, deve-se afastar a possibilidade de 
outras doenças, recomendando-se a cultura 
para micobactéria (KRITSKI, 2011, p. 40). 

 

Por outro lado, o diagnóstico clínico é determinado em 

momento de impossibilidade de constatação da tuberculose 

através de exames laboratoriais. Em casos assim, o diagnóstico 

precisa estar associado aos sinais e sintomas e ao resultado de 

outros exames complementares, a exemplo do de imagem e 

histológicos (MOREIRA et al., 2019). 

 
Diagnosticar e tratar correta e prontamente os 
casos de TB pulmonar são as principais 
medidas para o controle da doença. Esforços 
devem ser realizados no sentido de encontrar 
precocemente o paciente e oferecer o 
tratamento adequado, interrompendo a cadeia 
de transmissão da doença. A tuberculose é 
transmitida por via aérea em praticamente 
todos os casos. A infecção ocorre a partir da 
inalação de núcleos secos de partículas 
contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou 
espirro do doente com tuberculose ativa de 
vias respiratórias (pulmonar ou laríngea). Os 
doentes bacilíferos, isto é, aqueles cuja 
baciloscopia de escarro é positiva, são a 
principal fonte de infecção. Doentes de 
tuberculose pulmonar com baciloscopia 
negativa, mesmo que tenham resultado 
positivo à cultura, são muito menos eficientes 



- 75 - 

como fontes de transmissão, embora isso 
possa ocorrer. As formas exclusivamente 
extrapulmonares não transmitem a doença 
(KRITSKI, 2011, p. 25). 

 

O diagnóstico da TB leva em conta os sintomas 

apresentados pelo paciente e pode necessitar de exames 

complementares, incluindo: 
 

 Baciloscopia do escarro: análise do catarro no 

microscópio; 

 Prova tuberculínica: inoculação intradérmica de 

partes do bacilo de Koch para verificar se há 

resposta do sistema imunológico; 

 Radiografia de pulmão: exame de raios-X que 

evidencia a tuberculose ativa ou a ocorrência da 

doença no passado. 

 

Por seguinte, existem também algumas doenças que 

deixam o sistema imunológico enfraquecido, como no caso do 

HIV, que aumentou substancialmente o número de casos de 

tuberculose por causa da propagação do vírus, que é o causador 

da SIDA. Quando infectado pelo o HIV o sistema imunológico fica 

debilitado, o que deixa a luta contra as bactérias mais difícil 

(MOREIRA et al., 2019). 

 

3.1.4 Tratamento 

 

A TB tem cura e seu tratamento é disponibilizado pelo 

SUS. Para o êxito do tratamento, é importante que o paciente 

tome os medicamentos de forma regular (todos os dias, em doses 

adequadas) e pelo tempo previsto (mínimo de 06 meses). Com 
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aproximadamente 15 dias de tratamento, a transmissão da 

bactéria do indivíduo doente para outras pessoas é interrompida, 

evitando novos casos da doença (BRASIL, 2020). 

O tratamento da TB tem duração estimada de no mínimo 

seis meses, é ofertado pelo SUS de forma gratuita e deve ser 

feito, preferentemente, por meio do TDO, o qual é recomendado 

como atuação de apoio fundamental e monitoramento do 

tratamento dos sujeitos acometidos pela tuberculose e implica em 

uma ação realizada de forma comprometida e humanizada pelos 

profissionais de saúde (MOREIRA et al., 2019). 

 
Durante muitos anos considerou-se que, após 
15 dias de tratamento o paciente já não 
transmitia a doença. Na prática, quando o 
paciente não tem história de tratamento 
anterior nem outros riscos conhecidos de 
resistência, pode-se considerar que, após 15 
dias de tratamento e havendo melhora clínica, 
o paciente pode ser considerado não 
infectante. No entanto, com base em 
evidências de transmissão da tuberculose 
resistente às drogas, recomenda-se que seja 
também considerada a negativação da 
baciloscopia para que as precauções com o 
contágio sejam desmobilizadas, em especial 
para biossegurança nos serviços de saúde 
(KRISTSKI et al., 2011, p. 23). 

 

Ainda segundo KRISTSKI et al. (2011, p. 63), “deve ser 

dada ao tratamento dos grupos considerados de alto risco [...] a 

rifampicina interfere na ação dos contraceptivos orais, devendo 

as mulheres”, em uso deste medicamento, receberem orientação 

para utilizar outros métodos anticoncepcionais. 
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Quadro 1: 

Esquema básico para o tratamento da TB em 

adultos e adolescentes 

 
Fonte: KRISTSKI et al. (2017, p. 64) 

 

O procedimento do TDO deve ser feito diariamente, com 

local e horário acertados entre o sujeito com tuberculose e o 

serviço de saúde referenciado (BRASIL, 2017). O profissional de 

saúde, geralmente o enfermeiro, ao administrar o medicamento 

deve se mostrar solidário, escutar o paciente, auxiliar e solucionar 

as suas dúvidas e queixas (BRASIL, 2015). 

Trata-se de um momento único para conversar com o 

doente sobre a doença, transmissão, duração do tratamento, 

regularidade na tomada do medicamento, abandono do 

tratamento, medicamentos a serem utilizados e possíveis efeitos 

adversos; estimulá-lo para o controle de seus contatos, 

importante e que contribuirá para o início e conclusão do 

tratamento indicado (BRASIL, 2011; BRASIL 2019).  
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Nessa concepção, o serviço de tuberculose se adéqua às 

necessidades do paciente, apoiando-o, estabelecendo vínculo, 

acolhimento e corresponsabilidade, fundamental na busca da 

integralidade da assistência (BRASIL, 2011). 

 
O comparecimento às consultas mensais no 
posto de saúde, a realização de exames de 
escarro e a testagem para o HIV são 
fundamentais para o sucesso do tratamento. 
Além disso, o estabelecimento de vínculo entre 
o paciente e a equipe de saúde, assim como a 
tomada supervisionada dos medicamentos por 
profissional de saúde (tratamento diretamente 
observado) são importantes estratégias que 
colaboram para o êxito do tratamento e a cura 
(BRASIL, 2020, p. 3). 

 

Assim, o paciente com tuberculose precisa receber 

orientação de forma objetiva, sobre as particularidades da doença 

e do tratamento que irá realizar. As orientações deverão levar em 

conta o uso dos medicamentos, a duração do tratamento e 

condução da terapêutica, bem como explicações quanto aos 

benefícios de fazer uso regularmente dos medicamentos, a 

possibilidade de consequências ao fazer uso de forma irregular 

dos mesmos e eventos adversos. São quatro os fármacos 

utilizados para a terapêutica dos sujeitos com tuberculose, os 

quais seguem a um esquema básico, a saber: Rifampicina, 

Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol (BRASIL, 2019). 

No entanto, a maneira mais indicada de combater a 

tuberculose é a prevenção. No caso das crianças com a vacina 

(Bacillus Calmette-Guérin (BCG), obtida de forma gratuita no 

SUS, realizada na criança ao nascer, ou, no máximo, em até 4 

anos, 11 meses e 29 dias. A BCG visa proteger a criança de 
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formas mais perigosas da tuberculose, como a miliar e a 

meníngea.  

A doença também pode ser prevenida por meio da 

avaliação de contatos de pessoas com tuberculose, o que torna 

possível a identificação da Infecção Latente pelo Mycobacterium 

tuberculosis, e a consequente prevenção do desenvolvimento de 

TB ativa. Em algumas circunstâncias particulares, os sujeitos que 

são diagnosticados com a infecção latente da TB também 

possuem a prescrição para o recebimento da terapêutica de 

prevenção para o adoecimento (MOREIRA et al., 2019).  

 

3.1.5 Prevalência 
 

A alta taxa de incidência e mortalidade da tuberculose se 

encontra primordialmente em países com dificuldades 

socioeconômicos e sanitários, por conta da extensa 

disseminação geográfica, manifestação de casos 

multirresistentes e coinfecção com o HIV (MOREIRA, 2019).  

Segundo a OMS, um terço da população mundial está 

infectada pelo Bacilo Koch (BK), sendo a tuberculose considerada 

uma emergência global desde 2006. Em 2016, estimou-se que no 

mundo, cerca de 10,4 milhões de pessoas desenvolveram 

tuberculose e 490 mil na forma de tuberculose multidroga 

resistente (TB-MDR). Além disso, aproximadamente 1,8 milhão 

de pessoas morreram por tuberculose, incluindo 400 mil pessoas 

vivendo com HIV.  

A estimativa de novos casos de tuberculose, no ano de 

2017, foi de 10 milhões no mundo e que 1,3 milhão foi a óbito, 

tornando-a uma das 10 principais causas de morte mundial. 

Mesmo com a diminuição dos números em cerca de 1,4% desde 
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o ano de 2000, ainda está longe da meta da estratégia pelo fim 

da tuberculose da OMS que é de 10 casos para cada 100 mil 

habitantes, até 2035. Entretanto, para bater a meta da OMS seria 

preciso uma redução mundial de 4 a 5% por ano (WHO, 2017). 

O Banco Mundial já apontava uma expectativa negativa 

nesse sentido caso não fosse concretizado o controle da 

tuberculose de forma satisfatória, com inovações no tratamento e 

na profilática, e a perspectiva é de que chegará próximo de 55%. 
 

Figura 2: 

Mortos causados por doenças infecciosas em 

adultos nos países em desenvolvimento (1990-2020). 

 
Fonte: Hijjar (2001, p. 15) 
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O MS em consenso com a estratégia pelo fim da 

tuberculose, através da Coordenação Geral do Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose, criou o Plano Nacional pelo 

Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública (Plano 

Nacional) e disseminou para todo o Brasil. Com isso, os 

municípios do país ficaram decompostos em oito cenários, de 

acordo com a semelhança das situações socioeconômicas e 

competência de implementação das atuações no controle da TB 

integrados à incidência da doença. A divisão possibilitou que as 

ações recomendadas pudessem ser realizadas de acordo com 

cada realidade, uma vez que cada município estava em distintas 

etapas no controle da tuberculose (BRASIL, 2017). 

No ano de 2019, foram diagnosticados e registrados 

73.864 novos casos de tuberculose, apesar de ter sido observado 

entre os anos de 2010 e 2016 uma redução do coeficiente de 

incidência, o número voltou a subir nos anos de 2017 e 2018, um 

alerta assustador em pleno século XXI.  

Entretanto, a queda do número de casos foi apenas nos 

maiores de 65 anos, o índice nos menores de 10 anos e nos de 

10 a 64 anos continuaram subindo, de acordo com a figura 2, que 

mostra o coeficiente de incidência de tuberculose geral e por faixa 

etária (por 100 mil hab.) no Brasil, entre 2010 e 2019:  
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Figura 3: 

Coeficiente de incidência de tuberculose geral e por 

faixa etária (por 100 mil hab.) 

 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação/Secretarias Estaduais de Saúde/Ministério da 
Saúde; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

 
Os indivíduos afetados são especialmente os adultos que 

se encontram na faixa etária produtiva, economicamente falando, 

constituindo dois terços de sujeitos em idade entre 15 e 59 anos.  
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Figura 4: 

Incidência dos casos acima de 51 casos/100 

habitantes de TB 

 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação/Secretarias Estaduais de Saúde/Ministério da Saúde; 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Na figura acima, observa-se a estratificação por unidade 

federativa, onde é possível visualizar uma enorme 

heterogeneidade no Brasil. Nota-se ainda que os maiores 

coeficientes de incidência dos casos acima de 51 casos/100 

habitantes se encontram nos estados do Rio de Janeiro, 

Amazonas, Pará, Roraima e Acre. 

Os sujeitos infectados com HIV são mais propensos a 

adquirir tuberculose e ter uma evolução de doença latente para 

ativa do que os sujeitos que não estão infectados pelo HIV, entre 

os anos de 2010 e 2018.  

De 2010 a 2018, os casos novos de tuberculose testados 

para HIV tiveram um aumento bastante considerável. No ano de 

2019, 76,1% dos casos novos de tuberculose reconheciam seu 
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status para a infecção pelo HIV, sendo que 8,4% dos casos novos 

foram positivos (MOREIRA et al., 2019). 

 

3.1.6 Condições especiais 
 

A prevenção da TB congênita é realizada pelo 

diagnóstico precoce e a administração oportuna do tratamento da 

TB em mulheres grávidas, para diminuir o risco de transmissão 

ao feto e recém-nato, bem como aos adultos que coabitam a 

mesma residência, diminuindo assim o risco de transmissão pós-

natal. O esquema com RHZE pode ser administrado nas doses 

habituais para gestantes e está recomendado o uso de Piridoxina 

(50mg/dia) durante a gestação pelo risco de toxicidade 

neurológica (devido à isoniazida) no recém-nascido. 
 

Quadro 2: 

Segurança dos fármacos antiTB em gestantes e 

lactantes 

 
        Fonte: KRISTSKI et al. (2017, p. 25). 
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O esquema com RHZE pode ser administrado nas doses 

habituais para gestantes e está recomendado o uso de Piridoxina 

(50mg/dia) durante a gestação pelo risco de toxicidade 

neurológica (devido à isoniazida) no recém-nascido. 

Não há contraindicações à amamentação, desde que a 

mãe não seja portadora de mastite tuberculosa. É recomendável, 

entretanto, que faça uso de máscara cirúrgica ao amamentar e 

cuidar da criança. Gestantes e lactantes devem utilizar os 

esquemas preconizados antes, mas especial atenção devem 

receber no monitoramento de efeitos adversos. 

 

4. PRINCIPAIS FATORES RELACIONADOS AO 

ABANDONO DO TRATAMENTO DE 

TUBERCULOSE, REINGRESSOS E TAXA DE 

RECIDIVA NA TERAPÊUTICA  
 

O abandono do tratamento, fator determinante, consiste 

no não comparecimento do sujeito, para dar continuidade a 

terapêutica, na unidade de saúde, por mais de 30 dias 

sucessivos, da data marcada para o seu retorno (BRASIL, 2015). 

Essa ausência pode causar tanto danos individuais como também 

coletivos, uma vez que coloca em risco a saúde pública, como o 

prolongamento do contágio e ampliação da possibilidade de 

transmissão da tuberculose. 

Seguindo essa linha de pensamento, para um tratamento 

apropriado é necessário que se tenha um uso de esquemas 

especiais de terapêutica, com a utilização de diferentes 

antibióticos e durante um maior espaço de tempo, o que o torna 

caro e diminui as oportunidades de cura (MOREIRA et al., 2019).  
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O abandono do tratamento da tuberculose está 

associado a vários fatores, como aspectos relacionados aos 

serviços de saúde (atendimento e experiências do tratamento 

anterior, evidenciando a falta de comunicação entre os 

profissionais de saúde e o paciente), ao processo de tratamento 

da doença (realizado por um longo período, podendo causar 

efeitos adversos), aos aspectos sociodemográficos (relacionado 

a indivíduos com menor grau de escolaridade), ao uso de drogas, 

como o álcool, à coinfecção com outras doenças, mais 

especificamente pelo vírus HIV e o cuidado em saúde, 

fundamentando-se na relação entre o profissional de saúde e o 

paciente (CAMPANI et al., 2011). 

Esses determinantes sociais estão ligados às 

desigualdades, que, além de sistemáticas e relevantes na 

situação de saúde dos indivíduos e grupos humanos, são 

evitáveis, injustas e desnecessárias, entre as condições de 

iniquidade ou vulnerabilidade às condições de moradia e 

ambientes saudáveis, além de barreiras financeiras, geográficas 

e culturais para o acesso ao serviço de saúde e aos sistemas de 

proteção social (SOUZA et al., 2015). 

 
O abandono do tratamento tem sido um grave 
problema que leva a manutenção da cadeia de 
transmissão do bacilo, uma vez que o paciente 
não tratado adequadamente continua como 
fonte de infecção, aumentando o risco de 
agravamento da doença, de mortalidade e 
favorecendo o desenvolvimento de bactérias 
resistentes aos fármacos, dificultando o 
controle da doença (SILVA al., 2017, p. 4096). 
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Portanto, as recidivas ou reingressos estão associados 

às condições sociais precárias, ausência de políticas públicas e 

de saúde eficientes, assim expondo os indivíduos a novas 

infecções. 
 

Tabela 1: 

Indicadores epidemiológicos e operacionais da 

tuberculose nas capitais brasileiras, 2018 (N=26.768 

casos novos de TB, 6.096 retratamentos de TB e 305 

casos novos de TB MDR/RR)a 
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Segundo Chaisson e Churchyard (2010), um dos maiores 

desafios para o controle da tuberculose no Brasil, são os casos 

de retratamento. Esse grupo, formado pelos casos de recidiva e 

reingressos, apresenta maior chance de desenvolver um 

desfecho desfavorável para a doença, como óbito, novo 

abandono e resistência às drogas de tratamento, representando 

uma ameaça adicional ao controle da tuberculose, implicando em 

tratamento mais oneroso e mais complicado. 

No Brasil, 96% dos casos de resistência notificados são 

adquiridos, sendo que mais da metade tem um histórico de três 

ou mais tratamentos anteriores (BRASIL, 2010). 

De acordo com Hijjar et al. (2001), no Brasil são 

notificados por ano cerca de 15 mil casos de retratamento por 

recidiva ou reingresso após abandono, o que somado aos casos 

novos corresponde a 9a causa de internações por doenças 

infecciosas, o 7° lugar em gastos com internação do SUS por 

doenças infecciosas e a 4ª causa de mortalidade por doenças 

infecciosas. 

Assim, um dos principais focos no que diz respeito à TB 

é visar à redução das taxas de abandono do tratamento, já que a 

interrupção do mesmo leva a uma maior disseminação do bacilo, 

pois os doentes permanecem como fonte de contágio, além de 

contribuir para a resistência adquirida da terapia, o que colabora 

para a dificuldade no processo de cura aumentando o tempo e 

custo do tratamento (CHIRINOS e MEIRELLES, 2011).   

O quadro epidemiológico da tuberculose revela a 

necessidade de inovações por parte dos governantes e 

profissionais de saúde para o sucesso no tratamento da TB e 

consequente redução do número de casos de abandono do 

tratamento (OMS, 2017). 
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De acordo com o Plano Nacional da Tuberculose 

(BRASIL, 2017), os programas em todas as esferas, precisarão 

envolver os diferentes setores nas ações de controle da 

tuberculose no Brasil. Caberá aos atores envolvidos Ministério da 

Saúde, Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais e todos os 

demais setores buscar estratégias que fortaleçam o acesso à 

prevenção, ao diagnóstico precoce e ao tratamento da 

tuberculose, resultando na diminuição da incidência e do número 

de mortes pela doença no país.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A tuberculose é uma infecção bacteriana que afeta os 

pulmões ou vários órgãos. Pode ser transmitida, se for para o 

pulmão, ao inalar gotículas de ar provenientes de tosse ou 

espirro. Sabe-se que o paciente, ao começar o tratamento, com 

15 dias, devido ao seu quadro de melhora, acha que estão 

curados e abandonam o tratamento, achando que estão curados.   

O presente estudo permitiu identificar os principais 

fatores associados ao abandono do tratamento, tais como: uso de 

drogas lícitas e ilícitas, baixas condições socioeconômicas, 

organização do processo de trabalho do serviço de saúde, efeitos 

adversos dos fármacos, melhora clínica, longo tempo de 

tratamento e a grande quantidade de comprimidos que devem ser 

ingeridos, dentre outros.  

Entretanto, não se pode determinar que os fatores 

citados são os únicos que determinam o abandono da 

terapêutica, visto que os fatores relacionados ao paciente, ao 

estilo de vida, aos serviços de saúde e à terapêutica podem ser 

distintos conforme as diversas regiões ou estados. 
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A tuberculose esteve sempre presente como problema de 

saúde pública no Brasil durante todo século XX, sendo conhecida 

como “calamidade negligenciada”, onde o risco de infecção dessa 

patologia é bem maior entre pessoas mais próximas do convívio 

do paciente bacilífero, principalmente em seu domicílio e no seu 

ambiente de trabalho. É uma doença curável e o Brasil usa o 

melhor esquema de tratamento existente na atualidade.  

Além da construção do vínculo entre profissional de 

saúde e a pessoa com tuberculose, o TDO inclui a observação da 

ingestão dos medicamentos pelo paciente, sob a observação de 

um profissional de saúde ou outros profissionais capacitados, por 

exemplo, profissionais da assistência social, entre outros, desde 

que supervisionados por profissionais de saúde.  

O atendimento ao portador de tuberculose deve ser 

multiprofissional, ou seja, é de suma importância a atuação 

simultânea de vários profissionais para oferecer assistência 

integral ao paciente enfermo. Esse envolvimento é fundamental, 

pois a atuação de diferentes profissionais de saúde, na área da 

tuberculose, exige conhecimentos especializados que abranjam 

a dimensão coletiva do processo saúde-doença. 

No entanto, ainda se convive com taxas altas de 

abandono, cujas causas são ainda longa duração do tratamento, 

as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, a sua baixa 

resolutividade e a fragilidade da relação entre os profissionais de 

saúde os pacientes e seus familiares. 

A tuberculose, dentre outros problemas sociais, provoca 

mudanças negativas, tais como: afastamento e isolamento na 

vida pessoal dos seus portadores, provocando, principalmente, 

medo e um forte estigma. Assim sendo, pode-se ter em mente 

que uma doença infecciosa, certamente, afetará as relações com 
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as demais pessoas, pois o preconceito aliado ao medo leva a 

sociedade a afastar-se dos valores pessoais e a deixar de 

compartilhar ajuda e, de serem solidários a quem teve ou tem 

essa patologia. 

Diante disso o conhecimento desses fatores é importante 

para que profissionais de saúde e gestores planejem novas 

estratégias para diminuir as taxas de abandono e, 

consequentemente, reduzir a incidência da doença e a resistência 

aos fármacos.  
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CAPÍTULO 4 
 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO 

PROCESSO DE 

HEMOTRANSFUSÃO: 
uma gestão de cuidados nas etapas pré, 

trans e pós transfusional. 
 

 

Silvania Cabral de Lima 

Wbiratan de Lima Souza 

INTRODUÇÃO  
 

Como profissional de saúde no serviço de hemoterapia, 

o enfermeiro avalia e orienta o doador de sangue durante a 

triagem clínica; presta assistência e supervisiona as possíveis 

intercorrências durante a doação; orienta na entrega de 

resultados de exames sorológicos; elabora prescrição de 

enfermagem necessária nas etapas do processo hemoterápico; 

avalia e realiza a evolução do doador e do receptor com a equipe 

multiprofissional; executa e/ou supervisiona a administração e 

monitoração da infusão de hemocomponentes e hemoderivados; 

detecta eventuais reações adversas, registra informações e 

dados estatísticos pertinentes ao doador e receptor; participa de 

programas de captação de doadores; desenvolve e participa de 

pesquisas relacionadas à hemoterapia e à hematologia (SOUZA, 

2014; CHEREM , 2018). 

A partir desse artigo intitulado: Um Procedimento de 

Gestão de Cuidados: A Atuação do Enfermeiro no Processo de 

Hemotransfusão, pretendemos estudar o papel do profissional de 
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enfermagem no procedimento de hemotransfusão, abordando as 

práticas de cuidados com os pacientes submetidos durante a 

assistência em terapêutica transfusional. Este procedimento, de 

realização do ato transfusional, faz-se necessária a implantação 

de uma equipe de enfermagem capacitada e habilitada para a 

execução dessa atividade; (Cherem EO, Alves VH, Rodrigues 

DP, Souza FDL, Guerra JVV, Maciel VL, 2017). 

Podemos levar em consideração também apontamos de 

Oliveira (2017), destacando que a enfermagem tem se tornado 

cada vez mais importante na área da saúde, em especial o 

enfermeiro, por ser este o profissional responsável pelo 

gerenciamento dos cuidados e está à frente na resolução dos 

problemas de saúde enfrentados pela população, inclusive 

exercendo atividades de lideranças para a qualidade da 

assistência prestada. 

Nisso, destaca-se que em 2005, o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), através da Resolução 291/2005 

(COFEN, 2005), fixou a Hemoterapia como especialização para 

o enfermeiro. No ano seguinte, a Resolução COFEN 306/2006 

(COFEN, 2006) especificou as competências do enfermeiro e sua 

equipe em Hemoterapia (DIAS, 2009, p.22).  E atualmente, 

permanece em vigor a especialidade, conforme descrição da lista 

da Resolução vigente do Conselho Federal de Enfermagem 

COFEN Nº 581/2018 – alterada pela Resolução COFEN Nº 

625/2020, que trata atualiza, no âmbito do Sistema 

COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos 

para Registro de Títulos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu 

concedido a Enfermeiros e aprova alista das   especialidades. 
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Estes são fatos marcantes para a profissão pois 

oficializou o trabalho de enfermagem em uma área até então 

velada à nossa categoria. Baseada nessas Resoluções, a 

especialização em Hemoterapia, Hematologia e Terapia de 

Suporte teve sua primeira turma de pós graduação em 

enfermagem lato sensu no país promovida pela Universidade 

Gama Filho (Rio de Janeiro), em 2008 (DIAS, 2009, p.22).   

Assim, este estudo teve como objetivo conhecer a 

atuação do enfermeiro no processo de hemotransfusão, 

abordando as práticas de cuidados nas etapas pré, trans e pós 

transfusional, enfatizando a gestão de cuidados. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura que 

visam fazer uma síntese temática, ou identificar o estado da arte 

sobre determinado assunto, bem como conhecer quais as 

lacunas sobre ele.  Assim, este método é uma forma não 

sistematizada de revisar a literatura buscando atualizações a 

respeito de um determinado assunto dando ao revisor suporte 

teórico em curto período (SOUSA et al., 2020).   

Desta forma, tomando como base tal procedimento, a 

revisão bibliográfica realizada apresenta-se de forma narrativa, 

útil na descrição do estado da arte de um assunto específico, sob 

o ponto de vista teórico ou contextual (SOUSA et al., 2020). 

Inicialmente elaborou-se a pergunta norteadora da 

pesquisa: Qual o papel do enfermeiro no procedimento de 

hemotransfusão durante a assistência em terapêutica 

transfusional?. Por seguinte, realizamos consulta aos descritores 
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sobre saúde para definição dos descritores: hemotransfusão, 

terapêutica, enfermagem. 

Após, realizamos a busca das referências nas bases de 

informações da plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

incluindo artigos indexados, publicados escritos em português, e 

em inglês, encontrados nas bases eletrônicas e busca manual de 

citações nas publicações inicialmente identificadas, Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados 

bibliográficos especializada na área de Enfermagem (BDENF). 

Assim, para a seleção do material na sbases acima 

indicadas foram definidos os seguintes critérios de inclusão e 

filtragem: obras publicadas no recorte temporal de 2017 a 2021, 

disponíveis na íntegra, gratuitamente em meio digital, havendo 

restrição de idioma para seleção dos materiais em espanhol e 

inglês, facilitando assim as versões  disponíveis traduzidas no 

idioma português. 

A pesquisa nas bases de dados via Sistema Virtual da 

plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), gerou a seleção 

das publicações, conforme quadro 1, que sintetiza a identificação, 

seleção e inclusão dos estudos.  Para a análise das publicações 

estudadas nessas bases de dados, procurou-se demonstrar: 1º, 

as características do procedimento investigado, em nosso caso, 

a hemotransfusão; 2º, a importância da assistência do 

profissional dos enfermeiros antes, durante e após a terapia 

transfusional; 3º, a importância do conhecimento dos 

profissionais da equipe de enfermagem sobre hemotransfusão 

durante o procedimento aplicado. 

Nisso vale ressaltar; que a pesquisa é compreendida 

como uma atividade científica que busca a produção de 
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conhecimento no sentido de chegar a novas descobertas, à 

solução de uma questão científica e a verificação de teorias; onde 

pesquisa bibliográfica precede todo estudo mais aprofundado de 

uma questão científica.  

Por fim, destacamos que os materiais, metodologia e 

teorias selecionados para este estudo possibilitaram a percepção 

da evolução técnico-científica, as indicações e a importância da 

assistência de enfermagem na hemotransfusão. Portando, a 

assistência de enfermagem faz-se necessária durante todas as 

etapas deste procedimento, uma vez que as complicações e o 

insucesso podem ser minimizados ou evitados se tais cuidados 

forem implementados com qualidade e eficiência. 
 

Quadro 1. 

Síntese de identificação, seleção e inclusão dos 

estudos 
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Total dos estudos 29 15 15 9 

    Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do estudo (2021) 
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Diante do exposto, elaborou as seguintes categorias, 

apresentadas e discutidas nos resultados e discussão: a) O 

processo de hemotransfusão; b) A atuação do profissional 

enfermeiro no processo transfusional, no processo pré, durante e 

pós transfusão; c) Gerenciamento do Cuidado: conhecimento dos 

profissionais de enfermagem sobre hemotransfusão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 O processo de hemotransfusão  
 

A transfusão de sangue10 e hemocomponentes é usada 

para corrigir deficiências no transporte de oxigênio e hemostasia, 

a partir de perdas agudas ou crônicas de sangue e/ou alterações 

na produção de hemácias, plaquetas ou proteínas da coagulação 

sanguínea (BRUNETTA, 2015, p.4). No Brasil, este processo está 

regulamentado pela Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, e por 

regulamentos técnicos editados pelo Ministério da Saúde. Toda 

doação de sangue deve ser altruísta, voluntária e não gratificada 

direta ou indiretamente, assim como o anonimato do doador deve 

ser garantido. Para a obtenção destes produtos, os serviços de 

hemoterapia são estruturados em rede, com níveis de 

complexidade diferentes, a depender das atividades que 

executam. Serviços mais completos executam todas as etapas do 

                                            
10 É interessante citar que os primeiros bancos de sangue do Brasil foram criados na 
década de 1940, em 1941 no Rio de Janeiro, em 1942 em Porto Alegre, 1942 no Recife 
e 1945 em Brasília. A primeira Lei Federal que tratava do sangue foi a Lei 1.075 de 
27/03/1950, que incentivou a doação, pois determinava que todo funcionário público, 
civil ou militar, que doasse voluntariamente sangue, teria o seu dia de trabalho abonado. 
Caso o doador não fosse funcionário público, o seu nome seria incluído entre os que 
prestaram serviços relevantes à sociedade e à Pátria (JUNQUEIRA et al., 2005.). 
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ciclo do sangue, que correspondem à captação de doadores, à 

triagem clínica, à coleta de sangue, ao processamento de sangue 

em hemocomponentes, às análises sorológicas e imuno-

hematológicas no sangue do doador, ao armazenamento e à 

distribuição destes produtos e à transfusão (BRASIL, 2015) 

Assim, hemotransfusão é a administração de uma ampla 

faixa de produtos sanguíneos em um cliente, por via endovenosa, 

para fins terapêuticos (ARAÚJO, 2007).  Destaca-se que entre os 

motivos para a realização de uma transfusão sanguínea, 

encontra-se o aumento da capacidade de transporte de oxigênio, 

a restauração do volume sanguíneo, a correção de distúrbios da 

coagulação sanguínea ou o aumento da imunidade do organismo 

(BRASIL, 2007). 

A indicação e a prescrição da transfusão são exclusivas 

do médico e a liberação de um hemocomponente pelo serviço de 

hemoterapia só pode ser feita a partir de uma solicitação médica 

e prescrição adequadas, em local em que haja pelo menos um 

médico apto e disponível para manusear possíveis 

intercorrências (BRUNETTA, 2015, p.4). A indicação da 

transfusão pode ser objeto de análise do médico do serviço de 

hemoterapia. Ao indicar a transfusão o médico deve considerar 

os seguintes aspectos, de acordo com orientação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS):  A melhoria clínica que a transfusão 

trará para o paciente. Sua indicação deve ser feita a partir da 

avaliação clínica do paciente, buscando a identificação de sinais 

e sintomas que apontem para repercussões clínicas da 

deficiência que se deseja corrigir, e, não apenas, o tratamento de 

alterações laboratoriais. (BRUNETTA, 2015, p.4), onde a decisão 

deve ser, portanto, tomada de acordo com a necessidade 

individual de cada paciente.  Assim, a terapêutica transfusional 
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refere-se à transfusão de partes específicas do sangue, dos quais 

o paciente realmente necessite, opondo-se ao uso do sangue 

total (PEREIRA, RIBEIRO, 2014) 

Esta atitude visa beneficiar vários pacientes e manter os 

estoques dos bancos de sangue. A transfusão deve ser 

executada em condições seguras, por profissionais habilitados e 

com recursos necessários para atender as intercorrências que 

possam advir, pois este procedimento não está isento de riscos 

(FERREIRA et al., 2007). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera as 

transfusões sanguíneas como um dos dez principais problemas 

enfrentados na área da saúde, o que constitui uma constante 

preocupação entre profissionais, especialistas e autoridades 

desse campo (OKNAIAN et al, 2003 apud LOPES, 2005). 

Segundo Lopes et al., (2005) 80% da população global, que vive 

em países subdesenvolvidos, está sujeita à má qualidade nas 

hemotransfusões, decorrente, em grande parte, das políticas 

públicas inadequadas, bem como programas ineficientes 

implantados na área de saúde. A utilização de sangue na prática 

transfusional envolve riscos relativos ao fato de ser um produto 

biológico de origem humana; contudo, é também imprescindível 

e ainda insubstituível no tratamento de muitas doenças como 

afirmam (ZAGO, PASSETO, PASQUINE, 2004).  

As reações transfusionais podem ser representadas por 

qualquer sinal ou sintoma causado pelo procedimento 

hemoterápico, tais como: a elevação da temperatura (T) basal em 

valores iguais ou superiores a 1ºC, após iniciada a transfusão; 

calafrios, com ou sem febre; dor no peito, no abdômen ou na 

região lombar; alterações de pressão arterial (PA); desconforto 

respiratório; náusea, com ou sem vômitos; urticárias, outras 
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alergias cutâneas; anafilaxia. Sejam eles ocorridos no início, 

durante ou após o recebimento do sangue. Em relação ao tempo 

de ocorrência as reações transfusionais podem ser denominadas 

agudas ou imediatas quando ocorrem durante ou até 24 horas 

após transfusão recebida, e tardias ou mediatas quando surgem 

depois desse período (ZAGO et al., 2004). 

Se os benefícios da transfusão são maiores que os riscos 

associados a ela (reação transfusional hemolítica, transmissão de 

agentes infecciosos, aloimunização, etc.).  Se existem 

alternativas terapêuticas disponíveis (uso de eritropoetina, ferro 

oral, ácido fólico, concentrados de fatores de coagulação, 

recuperação intraoperatória de sangue, etc.). · Os indicadores 

clínicos e laboratoriais que justificam a necessidade da transfusão 

e podem ser utilizados como parâmetro de seguimento.  

Segundo a ANVISA11 (2004), é um procedimento de 

importância tanto para a equipe médica quanto para a de 

enfermagem, uma vez que cabe ao médico decidir quando 

transfundir e à equipe de enfermagem o acompanhamento de 

todo processo transfusional. De acordo com o COFEN12 (2008), 

é competência de o enfermeiro planejar, executar, coordenar, 

supervisionar e avaliar o procedimento hemoterápico, bem como 

assistir de maneira integral os receptores da hemotransfusão. 

Para que seja realizada uma hemotransfusão, é necessário que 

o profissional responsável por ela tenha conhecimento das 

                                            
11 O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de ações definido 
pelo § 1º do art. 6º e pelos Arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
executado por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de regulação, 
normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. 
12 O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, 
aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012. 
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técnicas corretas de administração dos hemoterápicos 

(BRUNNER & SUDDARTH, 2002).  

Desta forma, o enfermeiro tem a responsabilidade de 

assegurar ao cliente uma assistência livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência.  Assim, O profissional 

de Enfermagem participa, como integrante da sociedade, das 

ações que visem satisfazer às necessidades de saúde da 

população; respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa 

humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer 

natureza; exerce suas atividades com justiça, competência, 

responsabilidade e honestidade onde o profissional de 

enfermagem assegurar ao cliente uma assistência de 

Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência 

ou imprudência( RESOLUÇÃO COFEN-240/2000).  

Assim, entendemos os principais pontos da 

hemotransfusão, suas leis, resoluções, conceitos, indicações e 

administração clínica frisando a importância do enfermeiro nesse 

processo de alta importância, observando os pacientes antes, 

durante, e após o procedimento. 

 

3.2 A atuação do profissional enfermeiro no processo 

transfusional, no processo pré- durante e pós 

transfusão 
 

O processo de administração de sangue e de 

hemocomponentes exige dos profissionais de saúde envolvidos 

no processo, conhecimento de técnicas corretas e a capacidade 

de identificação de potenciais eventos adversos (BRASIL, 2007). 

Nisto, sabe-se que a enfermagem é, por tradição, uma área 

direcionada para proporcionar e promover a saúde e o bem-estar 
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dos indivíduos. O enfermeiro é o profissional da área das ciências 

da saúde que está mais próximo ao paciente, portanto, deve zelar 

pela qualidade da assistência prestada ao mesmo (LIMA, 1994). 

O enfermeiro age como responsável técnico pelo 

planejamento, execução, coordenação, supervisão e avaliação 

de procedimentos de hemoterapia nas unidades de saúde 

visando sempre a qualidade do sangue e hemocomponentes 

hemoderivados coletados e transfundidos (Cherem EO, Alves 

VH, Rodrigues DP, Souza FDL, Guerra JVV, Maciel VL, 2017).  

O não cumprimento de protocolos, a realização de 

procedimento para o qual não foi treinado, são exemplos de atos 

que podem ocasionar danos ao paciente e, consequentemente, 

ao profissional, penalidade por negligência (POTTER & PERRY, 

2002). Levando em consideração o parágrafo acima, é importante 

a preparação dos profissionais de enfermagem quanto a esta 

prática. O enfermeiro deve promover a capacitação dos técnicos 

e auxiliares de enfermagem, proporcionando condições para que 

sejam realizados treinamentos, e/ou educação continuada, na 

tentativa de garantir uma assistência mais qualificada ao receptor 

(COFEN, 2008). 

Tomando como base o que defende (SCHÖNINGER; 

DURO, 2010; LARA; PENDLOSKI, 2018), observamos que:  

 
A qualidade e segurança das transfusões de 
sangue são preocupações constantes dos 
especialistas, das autoridades de saúde, dos 
pacientes e da sociedade, o que faz com que a 
segurança do sangue usado para transfusão 
seja chave para qualquer sistema de saúde 
moderno. A doação e a transfusão de sangue 
requerem o entrosamento e o 
comprometimento de uma equipe de saúde e o 
trabalho conjunto para diminuir ao máximo os 
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riscos ao paciente (SCHÖNINGER; DURO, 
2010; LARA; PENDLOSKI, 2018). 

 

Ainda citando os autores, destacamos que os 

profissionais de enfermagem, em suas três categorias, detêm a 

responsabilidade pela administração de transfusões de sangue, 

e o fazem com grande frequência (SCHÖNINGER; DURO, 2010; 

LARA; PENDLOSKI, 2018). 

Para isso, cada profissional depende não só de seus 

próprios conhecimentos e habilidades, mas também dos 

conhecimentos e habilidades de toda a equipe e da eficiência do 

sistema (SOUZA et al., 2014). 

A educação continuada é uma estratégia utilizada para 

atualização e capacitação dos profissionais, além de oferecer-

lhes a oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Ela possui alcance maior e mais formal que o treinamento, pois o 

treinamento possui uso imediato, já a educação continuada é 

planejada para desenvolver o indivíduo em sentido mais amplo 

(MARQUIS & HUSTON, 2003). 

Segundo a ANVISA (2004), o alcance da qualidade da 

prática transfusional só é possível com a capacitação dos 

profissionais envolvidos com esta prática e com o cumprimento 

das normas, regulamentações e legislações vigentes sobre 

hemotransfusões. Smith-Temple & Johnson (2000) alertam que a 

transfusão de sangue envolve questões éticas, quando devem 

ser respeitadas as objeções religiosas ou pessoais do paciente. 

É sobre isso que iremos discorrer em nosso próximo e 

último tópico, os conhecimentos por exemplo sobre a confirmação 

do processo de transfusão por meio dos atos médicos, as 

sondagens e medicações necessárias, como também, o tipo de 

indivíduo submetido ao procedimento.  
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3.3 Gerenciamento do Cuidado:  
 

Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre 

hemotransfusão. 

O primeiro ponto importante é observado através da 

preparação do profissional de enfermagem na hemotransfusão 

refere-se ao cuidado no pré-procedimento transfusional à 

confirmação da transfusão, através da prescrição médica. Assim, 

o profissional preparado deverá conferir: o tipo de hemoterápico, 

quantidade, confirmando o hemoterápico certo para o cliente 

certo (BANTON, 2005). (BRUNNER & SUDDARTH, 2002) 

esclarecem que, antes da administração do hemoterápico, o 

profissional deve confirmar se o sangue do receptor foi tipado e 

se foi realizada a denominada prova cruzada.  

Este cuidado, associado à conferência dos dados do 

receptor com os da bolsa de hemoterápico, contribui de forma 

significativa para prevenção de reações ocasionadas por 

incompatibilidade. Desta forma, Figueiredo (2006), lembra que a 

realização de uma prova cruzada completa pode durar de 45 

minutos até 2 horas e, que por esse motivo, em caso de 

emergências extremas, a transfusão pode começar com 

quantidades limitadas de papa de hemácias.  

Com isto, a orientação do cliente na prática transfusional 

é outro fator importante, pois visa a fornecer informações ao 

paciente e seus familiares sobre os benefícios, bem como os 

riscos desta terapia, como transmissão de doenças e reações 

adversas (MATTIA, 2016). É atribuição do enfermeiro orientar o 

paciente quanto ao procedimento a ser realizado, seja na prática 

transfusional ou qualquer outra (PHILLIPS, 2001). Assim, ele 

deverá prepara-los informando o tempo da hemotransfusão, 
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sinais e sintomas que podem ser associados a reações 

transfusionais e da necessidade de verificação constante dos 

sinais vitais.  

Segundo Timby (2002), os sinais vitais: temperatura, 

pulso, respiração e pressão arterial, devem ser obtidos e 

registrados, para fins de comparação, no caso do paciente 

desenvolver uma reação transfusional. A seleção adequada do 

equipo também constitui um cuidado importante, o profissional 

deve lembrar que o hemoterápico exige equipo específico, com 

filtro de sangue (NETTINA, 2007; BRUNNER & SUDDARTH, 

2002). 

Antes de infundir, os profissionais devem estar atentos 

quanto a cor, aspecto do hemoterápico, presença de bolhas de 

ar, data de validade. A cor anormal pode ser sinal de hemólise e 

a presença de bolhas de ar pode indicar crescimento bacteriano 

(BANTON, 2005). A enfermagem deve checar duas vezes as 

etiquetas da bolsa de hemoterápico, juntamente com outro 

profissional, para ter certeza da compatibilidade ABO e Rh, 

comparando a etiqueta da bolsa com o rótulo, o prontuário e a 

solicitação da transfusão (BRUNNER & SUDDARTH, 2002). Já 

(CRAVEN & HIRNLE, 2006), afirmam que o rigoroso 

cumprimento da verificação antes da administração do sangue 

reduz muito o risco de infundir o tipo errado de sangue, sendo de 

extrema importância o conhecimento de tais processos.  

Portanto, diante da obrigação técnica de conhecer tais 

procedimentos, podemos afirmar que a segurança na transfusão 

e a gestão da qualidade estão diretamente relacionadas entre si, 

visto que qualidade nos serviços de saúde prestadas pelo 

profissional envolvido. Isso nos leva a entender que levando em 

consideração o conhecimento dos profissionais da equipe de 
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enfermagem sobre hemotransfusão, significa oferecer menor 

risco ao paciente, a partir da instrumentalização correta e a busca 

da maximização do cuidado e do benefício. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir dos objetivos e hipóteses lançadas nessa 

discussão, e com as referências e metodologia adotada, foi 

possível chegar a algumas considerações. Primeiramente, 

compreendemos que a transfusão de sangue é usada para 

corrigir deficiências no transporte de oxigênio dos indivíduos, 

hemostasia, a partir de perdas agudas ou crônicas de sangue ou 

alterações na produção de hemácias, plaquetas ou proteínas da 

coagulação sanguínea dos pacientes.  

Portanto, entendemos os principais pontos da 

hemotransfusão, suas leis, resoluções, conceitos, indicações e 

administração clínica frisando a importância do enfermeiro nesse 

processo de alta importância, observando os pacientes antes, 

durante, e após o procedimento. Em segundo lugar, identificamos 

a importância da assistência do profissional de enfermagem na 

administração do processo transfusional, analisando a educação 

continuada como uma estratégia utilizada para atualização e 

capacitação dos profissionais. 

Por fim, compreendemos qual a preparação do 

enfermeiro no processo de hemotransfusão, referente ao cuidado 

no pré-procedimento e que; sendo o profissional responsável pelo 

serviço de hemoterapia, este profissional presta a assistência, 

orienta e supervisiona o doador de sangue durante o processo 

hemoterápico e nas possíveis intercorrências, elaborando a 

prescrição necessária nas etapas, avaliando e observando 
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evolução do doador e do receptor junto à equipe multiprofissional. 

Além do mais, a administração clínica dessa técnica, antes, 

durante, e após o procedimento, pois os cuidados de enfermagem 

na monitorização do paciente submetido à transfusão requerem 

um instrumento de registro para garantir a qualidade desse 

procedimento.  

Sendo assim, concluiu-se através deste estudo, que a 

assistência de enfermagem por meio da atuação de um 

profissional enfermeiro competente técnico e preparado, é de 

suma importância, tornando-a indispensável para o indivíduo 

submetido a hemotransfusão; pois o conhecimento técnico-

científico deste permite o delineamento de medidas e atividades 

que objetivam melhorar, manter e promover a qualidade da 

assistência prestada e, consequentemente, a melhoria de vida do 

paciente submetidos ao procedimento clínico, principalmente no 

que se refere ao monitoramento.  
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