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Resumo
Os benefícios da prática de ativi-
dade física não se restringem ao 
campo físico-funcional e mental 
dos indivíduos, repercutem também 
na dimensão social. A melhoria do 
desempenho funcional, mantém e 

promove a independência e a auto-
nomia daqueles que envelhecem. 
Especialmente entre os idosos, é 
constatado que a prática de atividade 
física diminui o risco de instituciona-
lização e o uso de serviços de saúde 
e de medicamentos. Evidenciando a 
forte relação entre envelhecimento, 
estilo de vida e saúde, e que a prática 
regular de exercícios físicos assume 
papel de destaque nesta relação. Com 
o objetivo de descrever, por meio 
de um mapeamento bibliográfico, 
os benefícios diretos e indiretos 

mailto:ericanunes465@gmail.com
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da prática de exercícios físicos 
no processo de envelhecimento 
e na qualidade de vida do idoso, 
no Brasil, a base de dados SCIELO 
foi selecionada para a busca de 
trabalhos de interesse. A pesquisa 
foi realizada com busca de artigos 
originais dentro do período – 2014 a 
2017. Foram identificados 72 artigos, 
dos quais 11 foram selecionados, por 
serem considerados relevantes para 
o presente trabalho, de acordo com 
os critérios de inclusão definidos.  
Como resultados da análise reali-
zada, por meio da leitura e extração 
de requisitos essenciais para 
aplicação tecnoilógica, a seleção 
de artigos estudados apresentou 
grande variação nas possíveis causas 
para uma má qualidade de vida, bem 
como reclusão social; tal variação 
dependeu, em parte, do grupo etário 
enfocado e das definições de fatores 
de riscos utilizada no estudo.

Abstract 
The benefits of practicing physical 
activities are not restricted to the 
physical and mental fields of indivi-
duals, but also have repercussions on 
the social dimension. The improve of 
functional performance, maintain 
and promote the independence 
and autonomy of those who grow 

older. Especially among the elderly, 
it is observed that the practice of 
physical activity reduces the risk 
of institutionalization and the use 
of health services and medication. 
Putting in point the strong rela-
tionship between aging, lifestyle 
and health, the regular physical 
exercise plays an important role 
in this relationship. To describe, 
through a bibliographic mapping, 
the direct and indirect benefits of 
practicing physical exercises in the 
aging process and the life quality 
of the elderly in Brazil, the SCIELO 
database was chosen.  The research 
period was 2014 to 2017. It’s been 
identified 72 articles, of which 11 
were considered relevant for the 
present study. The selection of arti-
cles studied showed great variation 
upon the possible causes for a poor 
quality of life, as well as social seclu-
sion; such variation depends, in part, 
of the age of the group focused and 
the definitions of risk factors used 
in the study.

Introdução

Já é consenso que a popu-
lação idosa tem aumentado de 
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maneira considerável no Brasil e no 
mundo. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2030 a população idosa 
brasileira será a sexta maior do 
mundo [1]. Este fato se ref lete 
principalmente pelo aumento da 
qualidade e da expectativa de vida 
da população em geral.

Há importantes diferenças 
entre os países desenvolvidos 
onde envelhecer está associado a 
condições de vida progressivamente 
melhoradas e assistidas e os países 
em desenvolvimento que encontram 
diversas dificuldades em adequar e 
estruturar este processo devido à 
velocidade e o aumento das novas 
demandas sociais. 

As políticas públicas de saúde 
têm a função de contribuir para 
que, cada vez mais pessoas encon-
trem idades avançadas com o mais 
equilibrado estado de saúde possível. 
O envelhecimento ativo, saudável e 
com maior nível de autonomia, é 
o grande objetivo nesse processo. 
Considerando saúde, na forma mais 
ampla, enxerga-se necessidade de 
mudanças no contexto atual, produ-
zindo um ambiente sociocultural 
mais favorável para população idosa.

Inúmeros benefícios físicos e 
psicossociais que resultam da prática 

regular de atividade física são rela-
tados na literatura [2; 3; 4]. Entre eles, 
estão: (i) o aumento da força muscular, 
(ii) a melhora do condicionamento 
cardiorrespiratório, (iii) a redução de 
gordura, (iv) o aumento da densidade 
óssea, (v) a melhora do humor e da 
autoestima e (vi) a redução da ansie-
dade e da depressão [5].

Como importante meio na 
prevenção de doenças, na promoção 
de atitudes autônomas e na melhora 
de agradáveis e satisfatórios níveis 
de autoconhecimento e autoestima, 
faz-se fundamental e até mesmo 
vital, um Programa Funcional de 
Atividades Físicas.

O desenvolvimento e apli-
cação do programa de exercícios, 
sequências motoras e atividades 
lúdicas, estão compreendidos desde 
o uso de ações diárias simples como 
sentar, deitar, apreender e caminhar 
até combinações mais elaboradas 
de gestos que utilizem múltiplas 
cadeias cinéticas de forma relevante 
e funcional, buscando uma melhor 
consciência corporal e ganhos no 
condicionamento postural, como: 
equilibrar-se, segurar e lançar, 
virar-se/mudar de posição e 
controlar a respiração nas diferentes 
experiências de movimento.
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Sua implantação e instru-
mentalização requerem, além dos 
requisitos básicos e incontestáveis 
da formação dos profissionais envol-
vidos, o uso de recursos que os levem 
ao controle na aplicação e avaliação 
dos programas de treinamento, os 
quais consideram primordialmente 
as opiniões, decisões e a satisfação 
dos participantes/praticantes, 
acompanhando, ainda, os constantes 
avanços tecnológicos, principal-
mente na área médica, enfatizando 
sua significativa contribuição para 
a sociedade.

Tais estratégias convergem 
de forma colaborativa às Diretrizes 
e Princípios da Academia da Saúde, 
potencializando suas ações como 
programa de promoção da saúde e se 
estabelece como espaço de produção, 
ressignificação e vivência de conhe-
cimentos construídos coletivamente, 
com ampla participação popular, 
focando a Atenção Básica e os 
cuidados ao Idoso de forma integral.

Neste contexto esse trabalho 
busca, por meio de mapeamento 
sistemático da literatura, fatores 
considerados importantes para a 
garantia da qualidade de vida do 
idoso através da prática de exer-
cícios físicos. Esses servirão como 
requisitos iniciais para proposta de 

aplicativo educacional e assistencial 
na atenção básica. 

Procedimento metodológico 

O grande potencial das 
inovações tecnológicas para a 
melhoria da qualidade de vida 
é inegável. Importante se faz 
mencionar a relevância, deste 
estudo, de acordo com o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 
número 3 – Saúde e Bem-Estar, 
especificamente a meta 3.8 - Atingir 
a cobertura universal de saúde, 
incluindo a proteção do risco finan-
ceiro, o acesso a serviços de saúde 
essenciais de qualidade e o acesso a 
medicamentos e vacinas essenciais 
seguros, eficazes, de qualidade e a 
preços acessíveis para todos.

 Para a atenção à saúde do 
idoso, questões de qualidade de 
vida por meio da prática regular 
de atividades físicas são cruciais 
para o envelhecimento com 
autonomia. Este trabalho apresenta 
a experiência no levantamento de 
requisitos essenciais para proposta 
de estruturação de aplicativo móvel 
de apoio ao professional de saúde no 
desenvolvimento de suas atividades 
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de acolhimento, diagnóstico e trat-
amento da pessoa idosa.

O método utilizado para a 
realização deste trabalho foi o levan-
tamento bibliográfico, por meio de 
mapeamento sistemático. O estudo 
foi desenvolvido utilizando uma 
abordagem qualitativa, de cunho 
teórico e exploratório. A pesquisa 
teve como foco a busca de artigos 
originais indexados na base de dados 
da plataforma SCIELO (Scientific 
Eletronic Library OnLine), na qual 
foi coletada uma amostragem 
dentre os trabalhos científicos 
mais significativos da área em 
estudo. Os principais descritores 
foram as palavras “Coordenação 
Motora”, “Equilíbrio”, “Mobilidade” 
e “Resistência”, tanto em português 
quanto em inglês.

Para tal seleção, foram elen-
cados critérios de inclusão e exclusão 
para as referidas publicações, a saber: 

• Inclusão de artigos nos idiomas 
português e/ou inglês, com mais 
de quatro páginas escritas e 
publicados no período de janeiro 
de 2014 a dezembro de 2017, consi-
derados, dseta forma, originais.

• Exclusão de artigos contendo 
em sua apresentação os termos 

“Resumo”; “Resumo expan-
dido”; “Resumo estendido”; 
“Views or Reviews” ou “Short 
Communication”, com número de 
páginas igual ou inferior a quatro, 
escritos em uma língua diferente 
das estabelecidas. 

O objetivo deste método foi 
apresentar estudos científicos, 
conceituais e ponderações sólidas 
sobre o tema, a fim de permitir 
reflexões acerca das contribuições 
científicas sobre o assunto.

Desta forma os artigos sele-
cionados preencheram os seguintes 
critérios: escritos em um dos idiomas 
pré-estabelecidos, publicados entre 
2014 e 2017 e em consenso com a 
temática da pesquisa. No total 72 
artigos foram coletados, de acordo 
com os descritores utilizados, e 11 
selecionados, atendendo aos crité-
rios de inclusão definidos.

Resultados e discussões

A população acima de 60 anos 
vem apresentando um aumento 
considerável no Brasil [1], esse fato 
promove um interesse no estudo do 
envelhecimento populacional e suas 
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consequências.  Diante do estudo 
realizado, nos 11 artigos selecio-
nados, foi possível identificar que 
a prática de atividades físicas, pela 
população idosa, promove maior 
inclusão social e, por consequência, 
uma melhor qualidade de vida.

A análise dos textos dos 
artigos considerou os dados refe-
rentes a(o): (i) País, Região, Estado, 
Local; (ii) População Estudada 
(características); (iii) Objetivo e data 
do estudo; (iv) Dados capturados 
(Data coleta, Sexo, Idade/Data de 
Nascimento, Sintomatologia, diag-
nóstico, ação terapêutica).

O resultado da pesquisa reali-
zada por Silva, Pin e Silva Filho [6] 
evidencia a eficiência da Facilitação 
Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), 
como um programa de fácil aplicação e 
não invasivo, no retardo dos processos 
naturais do envelhecimento. O 
FNP mostrou bom desempenho no 
aumento da resistência muscular e na 
contribuição para melhoria do desem-
penho funcional do idoso, mostrando 
um efeito positivo no tratamento da 
dor lombar.

Os resultados encontrados por 
Gomes e demais autores [7] credibi-
lizam as hipóteses levantadas na 
literatura, mostrando que idosas, 
de diferentes faixas etárias, quando 

fisicamente ativas, possuem níveis 
de força e poder muscular similares. 
Com isto, é possível atestar os bene-
fícios da prática de exercícios físicos 
no retardo dos efeitos fisiológicos do 
envelhecimento do corpo.

Segundo Oliveira e demais 
autores, e outras pesquisas corro-
boram para essa conclusão, a aptidão 
funcional, em seus parâmetros 
(resistência aeróbia, agilidade, coor-
denação motora, flexibilidade, força 
muscular), é reduzida conforme 
o avançar da idade [8]. O estudo 
frisa que uma vida sedentária é um 
fator determinante para o declínio 
das capacidades físicas, além de 
aumentar a possibilidade de adquirir 
doenças crônicas. Os resultados da 
pesquisa sustentam que os efeitos 
do envelhecimento podem acontecer 
de forma precoce quando não há a 
prática de exercícios físicos. Levar 
uma vida ativa minimiza o impacto 
do envelhecimento, como também, 
delonga o surgimento de incapa-
cidades funcionais. A pesquisa de 
Cesário corrobora com a afirmação 
de Oliveira e demais autores quando 
destaca que o uso do FNP ajuda 
a maximizar o controle motor 
e na consciência do movimento 
aumentando o estímulo da resposta 
muscular ao cortex [8; 9].
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De acordo com o estudo 
desenvolvido por Teixeira e demais 
autores a tontura é um problema 
comum na população idosa, pois 
o avanço da idade reduz as capaci-
dades do sistema nervoso central, 
sendo assim uma das causas [10]. 
Por afetar o equilíbrio, a tontura 
está diretamente relacionada ao 
quantitativo de quedas referenciadas 
à população idosa. Em concordância 
com a literature, os resultados do 
estudo descrito, evidencia que a 
população idosa, fisicamente ativa, 
possui níveis de tontura, e conse-
quentemente de queda, inferiores à 
população sedentária. O resultado da 
pesquisa apontou que cerca de 33,7% 
da amostra apresentou sintomas 
de depressão. Números similares 
também foram obtidos no estudo 
feito por Branco e outros autores [11], 
e, em ambos os estudos, ressalta-se 
que a prática de exercícios físicos 
ajuda na liberação de serotonina e 
noradrenalina, neurotransmissores 
que exercem influência no equilíbrio 
do humor. Este fato contribui para 
que a depressão seja menos frequente 
nas pessoas fisicamente ativas.

De acordo com Preto e demais 
autores a realização de Programa 
de Enfermagem de Reabilitação 
em idosos institucionalizados pode 

melhorar a aptidão funcional e 
reduzir o risco de queda, quando 
aplicado por um período adequado 
e com devido acompanhamento [12]. 
Este programa mostrou um aumento 
significativo na força de preensão e 
na força de braçadeira do braço que 
são bons indicadores de indepen-
dência funcional.

A avaliação realizada por 
Vagetti e colaboradores expôs 
diferenças positivas nos testes de 
força nos membros inferiores e 
superiores entre mulheres idosas 
do sul do Brasil [13]. O relato 
apresenta um estudo comparativo 
entre a população de mulheres do 
sul, participantes de um Programa 
Comunitário de Atividade Física, 
no estado do Rio Grande do Sul, e o 
contingente de mulheres brasileiras.

A pesquisa desenvolvida por 
Chaves e outros autores contrasta os 
benefícios proporcionados entre os 
treinamentos tradicional e funcional 
[14]. Apontando que apesar de 
ambos contribuírem positivamente 
na qualidade de vida do idoso, o 
treinamento funcional, por atuar 
nos ramos multicomponente, multi-
-articular e multiplanar, fornece 
melhores resultados em consequ-
ência da maior complexidade neuro 
motora, produzindo maiores ganhos 



ATIVIDADES FÍSICAS VERSUS POPULAÇÃO IDOSA: MAPEAMENTO DE REQUISITOS NA LITERATURA

Erica Nunes da Silva 
Maria Beatriz Jacinto de Almeida 

Cristine Martins Gomes de Gusmão

34

em capacidade funcional, quando 
comparado a exercícios tradicionais. 

A instabilidade postural é uma 
das principais causas de quedas na 
população geriátrica. No levanta-
mento realizado por Victor e outros 
autores [15], evidenciou-se que idosos 
que participaram de um programa 
de exercícios físicos regulares apre-
sentaram melhor estabilidade na sua 
postura, reforçando os efeitos posi-
tivos na intervenção de atividade 
física no equilíbrio.

Pilates é um método que 
tem como base o fortalecimento 
muscular local, unindo estabilidade 
do corpo com o fortalecimento 
dos músculos e a melhoria na 
f lexibilidade. O estudo realizado 
por Guimarães e demais autores 
comprova os benefícios diretos que 
o pilates tem na saúde e bem estar 
do idoso, pois proporciona melhoras 
na postura, habilidade motora e 
induz à redução do risco de queda, 
contribuindo para uma vida mais 
independente e autônoma [16].

Considerações Finais e 
Trabalhos em Andamento 

Este estudo, executado nos 
meses de abril a julho de 2018, teve 
como propósito a realização de 
uma revisão bibliográfica, por meio 
de mapeamento sistemático, com 
seleção de trabalhos publicados 
no período de janeiro de 2014 a 
dezembro de 2017. O objeto foi 
analisar como uma vida fisicamente 
ativa beneficia, de diferentes formas, 
a vida do idoso. 

A realização de atividades 
físicas tem grande impacto no 
bem-estar e na saúde da popu-
lação idosa, exercendo influência 
positiva no processo natural do 
envelhecimento. 

O mapeamento realizado 
neste estudo foi a primeira etapa 
da investigação prevista no projeto 
“Inclusão digital para a População 
Idosa baseada em Atividades Físicas”. 
As atividades, ora em andamento, 
estão relacionadas à interação com 
a comunidade de idosas, etapa de 
identificação, por meio da realização 
de atividade física, de características 
de promoção do diálogo entre as 
gerações nos âmbitos da saúde, assis-
tência social, prática de atividades 
físicas e lazer.
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A inserção do uso de tecnolo-
gias na comunidade idosa tem por 
fim o estímulo e mobilização da 
inclusão social e digital.  Ao favo-
recer a utilização de redes sociais 
como meio de apoio, em ambientes 
solidários, por meio da inclusão 
digital da comunidade idosa, 
busca-se implementar uma política 
de prevenção e promover a melhoria 
da qualidade de vida.

Neste estudo qualitativo se 
pode perceber a real importância da 
prática de atividades físicas para o 
bem-estar e sobretudo manutenção 
e melhoria da qualidade de vida da 
pessoa idosa.
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Resumo
É consenso que a  inovação 
tecnológica representa um forte 

aliado para as instituições de 
todos os setores, uma vez que esta 
é capaz de magnificar a fronteira 
das capacidades humanas. Nos 
últimos anos, temos assistido ao 
crescimento da tendência das 
tecnologias baseadas em blockchain, 
que começou com o sucesso do 
Bitcoin. Com a percepção de que 
o Bitcoin foi construído em cima 
de uma tecnologia inovadora que 
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garantia transparência, segurança 
e consenso, várias iniciativas para 
expandir a área de aplicação do 
blockchain surgiram ao redor do 
mundo inteiro, atingindo vários 
setores: financeiro, governamental, 
cadeia de suprimentos e atenção 
à saúde, para citar alguns. De fato, 
já podemos ver inúmeros casos 
concretos de como o blockchain 
foi empregado para aumentar 
a eficiência das instituições e 
reduzir o custo de suas operações. 
Pensando nisso, o presente estudo 
busca reunir fundamentação 
teórica para discutir a utilização 
de tecnologias de blockchain como 
base para um prontuário eletrônico 
implantado no sistema público de 
saúde do Brasil, o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Fazendo uma revisão 
bibliográfica da produção científica 
e midiática relevante, pudemos 
encontrar evidências de que as 
tecnologias baseadas em block-
chain são adequadas para resolver 
alguns dentre os maiores problemas 
encontrados nos sistemas de saúde 
relacionados a interoperabilidade e 
segurança da informação no Brasil.

Abstract
It is a consensus that technological 
innovation represents a strong ally 

for institutions in all sectors, since 
it is able to magnify the frontier of 
human capabilities. In recent years, 
we have witnessed the growing trend 
of blockchain-based technologies, 
which began with Bitcoin’s success. 
With the perception that Bitcoin was 
built on innovative technology that 
guarantees transparency, security 
and consensus, several initiatives 
to expand the blockchain’s appli-
cation area have emerged around 
the world, reaching several sectors: 
f inancial, government, supply 
chain and health care. In fact, we 
can already see numerous concrete 
cases of how blockchain could be 
used to increase the efficiency of 
institutions and reduce the cost of 
their operations. Thus, the present 
study seeks to gather theoretical 
foundations to discuss the use of 
blockchain technologies as the basis 
for an electronic medical record 
implanted in Brazil’s public health 
system, the Unified Health System 
(SUS). By doing a bibliographic 
review of the relevant scientific 
production, we could find evidence 
that blockchain-based technologies 
are adequate to solve some of the 
biggest problems found in health 
systems, related to interoperability 
and information security in Brazil.
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Introdução

A tecnologia blockchain pode 
ser descrita sucintamente como um 
registro compartilhado, progra-
mável e criptograficamente seguro, 
que não é controlado por nenhum 
usuário em particular e pode ser 
inspecionado por todos (SCHWAB, 
2017 apud SAVELYEV,2018). Posto de 
outro modo, o blockchain pode ser 
pensado como uma base de dados 
em que as informações são arma-
zenadas em blocos encadeados, ao 
invés de em linhas de uma tabela. 
Cada bloco é encadeado a um bloco 
anterior através de um hash cripto-
gráfico, e essa estratégia dá o nome 
da tecnologia (ALKETBI; NASIR; 
TALIB, 2018). Assim, o blockchain 
permite a gerência de informações 
de maneira transparente, auditável 
e segura (ENGELHARDT, 2017; WANG 
et al., 2018).

O primeiro ápice de utilização 
dessa tecnologia ocorreu com a 
criação do Bitcoin, o qual é uma 
moeda digital (“criptomoeda”) que 
foi introduzida em 2009 (GUPTA, 
2017) e é atualmente o exemplo de 
sucesso mais conhecido de uma 
implementação baseada em block-
chain. Existem algumas razões pelas 
quais o blockchain é adequado para 

dar suporte às criptomoedas. Dentre 
elas, podemos citar que o blockchain 
possibilita a realização de transações 
entre partes interessadas sem que 
seja necessário haver a confiança 
mútua, nem sequer a presença de 
uma autoridade central mediadora 
(ALKETBI; NASIR; TALIB, 2018; Kamel 
Boulos; WILSON; CLAUSON, 2018).

Com a percepção de que o 
Bitcoin foi construído em cima de 
uma tecnologia segura e imutável, 
as primeiras discussões acerca de 
como utilizar essa mesma tecnologia 
em outras áreas além de pagamentos 
digitais emergiram. À luz dessas 
discussões, começou-se a imaginar, 
conceber e desenvolver as possíveis 
aplicações do blockchain em diversos 
setores como governamental, finan-
ceiro, de atenção à saúde, entre 
outros (GÜRKAYNAK et al., 2018; 
WALPORT, 2015).

No que se refere ao setor 
de atenção à saúde, é sabido que 
a interoperabilidade representa 
um desafio para as instituições e 
sistemas de saúde (LAVINA, 2018). 
Esse desafio decorre principalmente 
do fato de que os prontuários eletrô-
nicos não foram projetados para 
tratar de informações que podem 
surgir de mais de um estabeleci-
mento de saúde ao longo da vida 
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do paciente. Por consequência, os 
pacientes em geral interagem com 
seus registros de uma maneira frag-
mentada em detrimento de coesa 
(EKBLAW et al., 2016).

Nesse contexto, é consenso 
que a inovação tecnológica repre-
senta um forte aliado para as 
instituições, cortando gastos e 
aumentando a eficiência (LALLANA, 
2007 apud LAVINA, 2018). Pensando 
nisso, empregar o blockchain para 
o desenvolvimento de sistemas 
de informação na área da saúde 
pode prover soluções tecnológicas 
para vários desafios, incluindo o 
problema da interoperabilidade. 
Este traz consigo, ainda, problemas 
relacionados à integridade e 
segurança dos dados e, também, 
eficiência das operações (MAGYAR, 
2018; EKBLAW et al., 2016).

O objetivo do presente estudo 
é discutir a aplicabilidade de tecno-
logias baseadas em blockchain para 
produzir um avanço no setor da 
saúde e na interoperabilidade entre 
as instituições de saúde no Brasil. 
Através de uma revisão bibliográfica, 
procuramos informações acerca 
da tecnologia e a possibilidade de 
utilização na atenção à saúde, mais 
especificamente no que diz respeito 
ao uso de prontuários eletrônicos.

Procedimento Metodológico

A fim de compreender a tecno-
logia blockchain, realizamos uma 
revisão bibliográfica em busca de 
pesquisas recentes para identificar 
quais são as fronteiras do conhe-
cimento na área relevante. Desse 
modo, a nossa pesquisa exploratória 
acerca do tema abrangeu artigos 
científicos, relatórios técnicos e 
publicações de maneira geral.

Para melhor identificar a 
tendência dos trabalhos científicos a 
esse respeito, construímos o gráfico 
de pesquisas por ano, agrupadas 
pelas palavras-chave relacionadas ao 
intuito deste trabalho. A curva cres-
cente do total de pesquisas por ano 
demonstra o aumento da relevância 
deste tema, como pode ser visto na 
Figura 1. Além disso, observamos 
como essa tendência se distribui nos 
setores financeiro, governamental, e 
na atenção à saúde.
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A partir das informações 
coletadas e verificando o aumento 
das pesquisas acerca da tecnologia 
blockchain ao longo dos anos, um 
dos métodos adotados neste trabalho 
foi a análise das aplicações sugeridas 
pelas pesquisas encontradas em 
outros âmbitos, como governo e 
finanças. Ponderamos os problemas 

e oportunidades relacionados à 
aplicação do blockchain e discutimos 
sobre a aplicabilidade das mesmas na 
área da saúde. Mais especificamente, 
visando um possível impacto posi-
tivo de seu uso na problemática da 
interoperabilidade e da segurança 
dos dados nos prontuários eletrô-
nicos adotados no Brasil.

Figura 1 – Artigos sobre blockchain por ano, agrupados por 
palavra-chave, e seus totais por ano na escala secundária.

Fonte: o autor.
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A Tabela 1 reúne algumas 
definições importantes encontradas 
nesse estudo, que são úteis para o 
entendimento dos conceitos discu-
tidos. Depois de realizarmos uma 
contextualização mais aprofundada 
da tecnologia e tendo compreendido 
seu funcionamento, poderemos 
julgar o quanto características 
são adequadas para resolver os 
problemas existentes. 

Analisar a estrutura das insti-
tuições de saúde no Brasil requer um 
estudo acerca do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  Por isso, a metodologia 
utilizada também compreende a 
exposição dos dados históricos do 

SUS, suas iniciativas de interopera-
bilidade até o presente momento, e 
seus principais desafios. Além disso, 
tomando em perspectiva a propo-
sição da implantação do prontuário 
eletrônico no Brasil, analisaremos 
quais dificuldades seriam sanadas 
caso esta proposta fosse aliada com 
a tecnologia blockchain, que é o 
objetivo do trabalho.

Resultados e discussões

Bitcoi n  foi  a  pr i mei ra 
aplicação estável de proporções 

Tabela 1 - Glossário dos principais termos para entendimento da tecnologia blockhain.

Fonte: Adaptado de Kamel Boulos; WILSON; CLAUSON (2018, tradução nossa).
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globais da tecnologia blockchain, e 
rapidamente chamou a atenção da 
indústria financeira. Isso se deve 
principalmente ao fato de que a utili-
zação dessa tecnologia traz muitas 
vantagens que são especialmente 
oportunas para o setor financeiro: 
a capacidade do blockchain de 
processar informações mais rapi-
damente ao eliminar a necessidade 
de uma entidade mediadora tem o 
potencial de reduzir o custo, e isso se 
aplica a transferências monetárias, 
venda de ações, pagamentos, etc. 
Todas essas atividades são as prin-
cipais operações realizadas pelas 
instituições financeiras (SWAN, 2015 
apud BOVÉRIO; SILVA, 2018).

P rat ic a mente  to d a s  a s 
grandes instituições financeiras 
estão envolvidas de alguma maneira 
em desenvolver tecnologia de 
blockchain, seja por meio de desen-
volvimento interno ou por meio 
de empreendimento conjunto com 
outras empresas (GATES,2017). Por 
exemplo, Chain é uma empresa de 
tecnologia blockchain para transa-
ções financeiras entre instituições 
que recebeu mais de US$ 40 milhões 
de investimento de empresas como 
Visa, Citibank, Capital One, entre 
outros (Chain, 2018). Outro exemplo 
é a rede de pagamentos Ripple, 

baseada em blockchain, que está 
sendo utilizada pelos maiores bancos 
e instituições financeiras do mundo 
para pagamentos internacionais com 
custo reduzido (Ripple, 2018).

Em suma, o potencial das 
tecnologias blockchain reside na 
sua capacidade de prover mais velo-
cidade para funções administrativas, 
com segurança e transparência. 
Desse modo, não é à toa que existem 
inúmeras iniciativas que visam 
aplicar essas tecnologias em outras 
indústrias. Por exemplo, a Estônia 
é comumente citada como um caso 
concreto de aplicação governa-
mental de blockchain (BRODERSEN 
et al., 2016). O governo estoniano 
já vem empregando o blockchain 
operacionalmente desde 2012 nos 
registros estatais (judiciais, legisla-
tivos, relativos à segurança e saúde 
nacional) (Estônia, 2018; Guardtime, 
2018; WALPORT, 2015). O programa 
e-Residency foi lançado pelo governo 
estoniano e provê autenticação 
e autorização digitais. Com isso, 
é possível assinar digitalmente 
documentos importantes, acessar 
serviços governamentais, fazer tran-
sações, abrir uma conta bancária e 
criar uma empresa - mesmo sem 
ser residente no país (Leapin, 2018; 
BBC, 2018; JACOBOVITZ, 2016). Além 
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disso, outras iniciativas podem ser 
destacadas, como o caso do Governo 
de Dubai, que pretende tornar-se 
livre de papeis através da adoção de 
blockchain para todas as transações 
até 2021 (HAN; HUSTON; SHI, 2018; 
NORDRUM, 2017; DUBAI, 2016). 
Outros países, como Reino Unido, 
Honduras, Dinamarca e Austrália 
também têm dado os primeiros 
passos em busca da descentralização 
e auditabilidade de suas transações 
com blockchain (ALKETBI; NASIR; 
TALIB, 2018; ENGELHARDT, 2017; 
DUBAI, 2016; WALPORT, 2015).

Na área da saúde de outros 
países, nota-se um crescente esforço 
para reunir dados gerais, monitorar 
as prescrições, diminuir demandas 
administrativas e organizar dados de 
pacientes. O blockchain surge como 
uma possibilidade de suprir tais 
demandas devido ao seu compro-
misso com o compartilhamento e 
imutabilidade das informações, que 
permite o controle e a noção total 
da saúde e histórico dos pacientes 
(ENGELHARDT,2017). Acerca dessa 
possibilidade, certos estudos podem 
ser citados a fim de ilustrar que 
a tecnologia blockchain já é uma 
proposta realizável. Juntamente 
com a companhia de blockchain 
na saúde Hashed Health, Illinois 

lançou iniciativa para explorar 
as oportunidades de eficiência e 
acurácia nos processos médicos do 
estado americano. Já o Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT) 
também apresentou sua proposta, o 
MedRec, que é uma implementação 
de prontuário eletrônico para 
descentralizar os dados médicos, 
possibilitando interoperabilidade 
na saúde (Kamel Boulos; WILSON; 
CLAUSON, 2018).

No Brasil, o SUS é descrito 
pelo Ministério da Saúde como 
“um sistema ímpar no mundo, que 
garante acesso integral, universal 
igualitário à população brasileira, 
do simples atendimento ambula-
torial aos transplantes de órgãos” 
(Ministério da Saúde, 2006). O SUS 
foi concebido segundo a Constituição 
Federal (CF) de 1998 e tem sido 
implementado por todo o país 
segundo tal (VIANA; MACHADO, 
2008). Completando três décadas de 
existência, hoje o SUS garante acesso 
universal para mais de 208 milhões 
de brasileiros, um aumento de quase 
40% em vista da população existente 
no Brasil a época de sua criação. Até 
a total efetivação do SUS, dividia-se 
a população em três grupos: os que 
podiam pagar pelos serviços; os 
que tinham direito a assistência 
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(trabalhadores formais); e os que 
não tinham direito algum. Apesar da 
concepção dentro da CF, o SUS só foi 
oficialmente criado com a Lei 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, e ainda 
assim demorou alguns anos para 
caminhar de forma independente. O 
antigo sistema de assistência à saúde, 
INAMPS, só foi extinto em 1993 com 
a promulgação da Lei n° 8.689, de 27 
de julho daquele ano. Durante esta 
fase de adaptação, o SUS foi absor-
vendo premissas criadas pelo então 
INAMPS (VIANA; MACHADO, 2008).

O legado dei xado pelo 
modelo antigo, as novas premissas 
estruturais e a necessidade de 
atender a um país de proporções 
continentais fizeram com que, ainda 
nos primeiros anos, fosse criado o 
Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS). Este papel que até então 
era desempenhado pela Empresa 
de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social (DATAPREV) 
passava agora a ser responsabilidade 
do Ministério da Saúde (MORAIS; 
GOMES; COSTA, 2014). A partir deste 
momento deixou de se preocupar 
apenas com o faturamento dos hospi-
tais e unidades de saúde e passou-se 
a pensar de forma sistematizada na 
saúde pública brasileira.

Atualmente o Ministério da 
Saúde, a partir de suas Secretarias e 
Departamentos, entrega dezenas de 
soluções de informática em busca 
de tornar o SUS mais dinâmico e 
eficiente. Entretanto há, ainda, 
um abismo considerável quando 
se fala de integração e interopera-
bilidade (APDSI, 2013; SILVA et al., 
2006). Dos diversos sistemas que 
podemos falar dentro do leque de 
opções que o DATASUS disponibi-
liza, podemos citar pelo menos 3 
sistemas: eSUS PEC, Sistemas de 
Informação Ambulatorial e Sistemas 
de Informação Hospitalar. Nenhum 
destes 3 sistemas se conversam, 
e não há hoje como observar no 
prontuário eletrônico do paciente 
quaisquer procedimentos de média 
e alta complexidade que sejam reali-
zados por ele. A distância fica ainda 
maior quando falamos em ter um 
prontuário único do cidadão, no qual 
não temos nem os sistemas públicos 
interagindo entre si, nem os sistemas 
da saúde suplementar integrando 
aos sistemas públicos.
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Considerações finais

A adoção de uma tecnologia 
como a do blockchain não apenas 
permitiria as integrações e inte-
rações descritas, como traria mais 
segurança para dados tão sensíveis 
quanto os do paciente. A criação 
de uma malha única de blocos de 
informação proporciona um novo 
caminho onde todos os sistemas 
teriam que se adaptar sem precisar 
alterar suas regras de negócio. O fato 
de os blocos serem assinados pelas 
partes envolvidas dá ao paciente o 
direito de escolher quem poderá 
visualizar sua informação. Dentre 
outras possibilidades vantajosas, 
podemos enumerar:

• O paciente pode se tornar o dono 
de seu histórico médico com 
esforço reduzido para acesso livre 
aos seus dados reunidos de forma 
coesa em um único lugar;

• O profissional de saúde que cuida 
do paciente pode ter imediata-
mente uma visão ampla da situação 
que tem em mãos, podendo acessar 
informações críticas a respeito da 
saúde do paciente como histórico 
de doenças, tipo sanguíneo, fatores 

de risco, a fim de fornecer trata-
mento otimizado;

• A utilização do blockchain pode 
engajar milhões de pacientes, 
instituições de atenção à saúde 
e pesquisadores médicos para 
compartilhar dados de saúde. Isso 
poderia pavimentar o caminho 
que leva à medicina de precisão 
e ao avanço da pesquisa médica 
para o melhor cuidado à saúde e 
prevenção de doenças.

Concluímos que a adição dessa 
tecnologia, substituindo o modelo 
tradicional de bancos de dados, 
levaria o SUS e a saúde pública 
brasileira a um novo patamar ambi-
cionado pelos principais países do 
mundo neste momento.
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Resumo 
Objetivou-se avaliar o efeito da 
auriculoterapia e acupuntura sobre 
sinais e sintomas apresentados 
pelos pacientes renais crônicos nas 
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sessões de hemodiálise. Trata-se de 
um estudo interventivo realizado 
por uma terapeuta, em uma clínica 
de diálise, localizada em Natal-RN, 
no período de janeiro a abril de 
2018, com oito pacientes renais 
crônicos, idade entre 30 e 75 anos, 
apresentando queixas frequentes 
de cefaleia, prurido, picos hiper-
tensivos, insônia, ansiedade e 
dores na coluna e nos membros 
durante a hemodiálise. O protocolo 
de intervenção constituiu-se de 
uma sessão semanal de tratamento 
auricular e pontos sistêmicos de 
acupuntura por um período de três 
meses, totalizando 12 sessões para 
cada paciente. Foram realizadas 
entrevistas com os pacientes antes 
e após a intervenção, as quais foram 
analisadas e apresentadas em duas 
categorias temáticas. Seguiram-se 
os princípios éticos e legais apre-
goados pela Resolução 466/2012. 
Observou-se que as estimulações 
dos pontos Shem Men, Simpático 
e Rim principalmente na auricu-
loterapia, aliviaram as dores na 
coluna e proporcionaram sensação 
de relaxamento, com redução dos 
níveis de ansiedade. Os pontos VG20, 
Yintang e C7 se destacaram como 
auxiliares no controle da cefaleia, 
insônia, prurido e da hipertensão 

arterial. Infere-se que a auriculo-
terapia e a acupuntura utilizadas 
como terapias complementares à 
hemodiálise convencional, demons-
traram resultados satisfatórios 
no controle dos sinais e sintomas 
associados à doença renal crônica 
e ao tratamento dialítico. E ainda, 
promoveram melhoria da qualidade 
de vida, visto que, reduziram-se as 
queixas referidas e a administração 
de medicamentos durante a hemo-
diálise, com relatos de aumento da 
disposição para atividades diárias. 

Abstract
This study aimed to evaluate the 
effect of auriculotherapy and 
acupuncture on the signs and 
symptoms presented by chronic 
renal patients in hemodialysis 
sessions. This is an interventional 
study carried out by a therapist 
at a dialysis clinic located in 
Natal-RN, Brazil, between January 
and April 2018, with eight chronic 
renal patients aged between 30 
and 75 years, presenting frequent 
headache, itching, hypertensive 
crisis, insomnia, anxiety, and spine 
and limbs pain during hemodialysis. 
The intervention protocol consisted 
of a weekly session of auricular 
treatment and systemic-specific 
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points of acupuncture over three 
months, totalizing 12 sessions 
for each patient. Interviews were 
conducted with the patients before 
and after the intervention, which 
were analyzed and presented in two 
thematic categories. The ethical 
and legal principles proposed by 
Resolution 466/2012 were followed. 
It was identified that the stimuli 
of the Shen Men, Sympathetic, 
and Kidney points, mainly in 
auriculotherapy, relieved the 
spine pains and provided a sense 
of relaxation, reducing anxiety 
levels. The VG20, Yintang, and C7 
points stood out as auxiliaries in 
the control of headache, insomnia, 
itching, and arterial hypertension. 
It is concluded that auriculotherapy 
and acupuncture used as comple-
mentary therapies to conventional 
hemodialysis presented satis-
factory results to control signs 
and symptoms associated with 
chronic kidney disease and dialysis 
treatment. Furthermore, they 
improved the quality of life, since 
the aforementioned complaints and 
the administration of medications 
during hemodialysis were reduced, 
with reports of increased willing-
ness to daily activities.

Introdução 

A doença renal crônica (DRC) 
afeta a população mundial, sendo 
considerada como sério problema 
de saúde pública. Apesar dos grandes 
avanços tecnológicos no atendimento 
aos pacientes renais crônicos, como 
no tratamento hemodialítico, os 
índices de mortalidade ainda são 
significativos com aproximada-
mente 18,2% no ano de 2016, o que 
representa um desafio para os profis-
sionais de saúde (SESSO et al, 2016).

Nos Estados Unidos (EUA) 
e em outros países desenvolvidos 
da Europa e Ásia tem sido relatado 
um aumento anual constante na 
taxa de prevalência, embora desde 
meados da década de 2000 a taxa de 
incidência de pacientes em terapia 
renal substitutiva tenha apresen-
tado tendência à estabilização ou 
crescimento discreto. Nos EUA, 
por exemplo, a taxa de prevalência 
aumentou ao redor de 3% ao ano 
entre 2008-2013 (KDIGO, 2012).

No Brasil, o número total 
de pacientes renais crônicos em 
diálise no ano de 2016, foi de 
122.825. As estimativas nacionais 
das taxas de prevalência e de inci-
dência de pacientes em tratamento 
dialítico por milhão da população 
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(pmp) foram 596 e 193, respectiva-
mente (SESSO, 2016).

Observa-se que a vivência com 
a doença renal crônica associada 
à necessidade da hemodiálise é 
desoladora para muitas pessoas, 
com repercussões significativas na 
vida do paciente e de sua família. O 
tratamento é considerado um sacri-
fício necessário e por vezes doloroso, 
mas imprescindível na manutenção 
da vida, essa experiência acarreta 
diversas limitações de ordem física, 
psíquica e social (MELO et al, 2018). 
Essas adversidades são capazes de 
provocar mudanças no cotidiano, no 
convívio familiar e social, devido à 
perda da autonomia, do trabalho e/ou 
estudo, do afastamento dos parentes 
e amigos, desencadeando senti-
mentos como ansiedade, estresse, 
baixa-autoestima e medo do porvir.

Ressalta-se ainda, as intercor-
rências que podem ocorrer durante 
a sessão de hemodiálise, o paciente 
poderá apresentar alguns sinais e 
sintomas como cefaleia, arritmias, 
hipertensão ou hipotensão, agitação, 
fadiga, dores, câimbras, prurido, 
náuseas, vômitos e hipoglicemia, 
dentre outros.

Nesse contexto, a auriculote-
rapia e a acupuntura são técnicas 
capazes de estimular a força de 

autocura e equilíbrio bioenergético 
do corpo, dessa forma, podem auxi-
liar na redução dos sinais e sintomas 
descritos. A aplicabilidade dessas 
terapias é indicada para o alívio 
da dor, assim como, para amenizar 
e tratar as desordens do sistema 
respiratório, digestório, nervoso e 
problemas psicológicos e emocionais 
(KUREBAYASHI, et al, 2017).

Sendo assim, justifica-se a 
realização desta pesquisa consi-
derando que estudos nessa área, 
acerca dos efeitos da auriculoterapia 
e pontos sistêmicos de acupuntura 
na minimização dos sinais sintomas 
dos pacientes durante a hemodiálise, 
ainda são escassos e que essa terapia 
complementar poderá subsidiar um 
cuidado integral e interdisciplinar 
diferenciado.

Diante do exposto, objetivou-se 
avaliar o efeito da auriculoterapia e 
acupuntura sobre sinais e sintomas 
apresentados pelos pacientes renais 
crônicos nas sessões de hemodiálise.

Procedimento metodológico

Trata-se de um estudo inter-
ventivo realizado por uma terapeuta 
e farmacêutica, pós-graduanda em 
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acupuntura pela ABA-Associação 
Brasileira de Acupuntura, em uma 
clínica de diálise, localizada em 
Natal-RN, no período de janeiro 
a abril de 2018. Essa instituição 
atende 278 pacientes renais 
crônicos, procedentes da capital e 
do interior do Estado. Os pacientes 
são acompanhados por uma equipe 
interdisciplinar especializada na 
área de nefrologia.

Participaram da pesquisa 
oito pacientes renais crônicos, 
selecionados por conveniência 
segundo os critérios de inclusão: 
adultos e idosos, em hemodiálise 
convencional, ou seja, três sessões 
por semana, há mais de 06 meses, 
com queixas frequentes de cefaleia, 
prurido, picos hipertensivos, ansie-
dade, insônia, dores na coluna e/
ou nos membros. Foram excluídos 
os pacientes que demonstraram 
receio de agulhas e aqueles instáveis 
hemodinamicamente.

O protocolo do estudo cons-
tituiu-se de uma sessão semanal 
de tratamento auricular e pontos 
sistêmicos de acupuntura por um 
período de três meses, totalizando 
12 sessões para cada paciente. 
As intervenções com as terapias 
complementares foram realizadas 
com as pacientes ligadas à máquina 

de hemodiálise, com aferição da 
pressão arterial antes e após cada 
aplicação das agulhas.

A duração de cada atendi-
mento foi em média 40 minutos 
seguindo a seguinte sequencia: 
escuta da paciente, anamnese da 
língua, pulsologia, auriculoterapia 
com agulhas semipermanentes, cris-
tais radiônicos e cristais normais, 
acupuntura com utilização de pontos 
sistêmicos e sintomáticos.

Nos pacientes que relataram 
dores nos membros superiores 
e inferiores, utilizou-se agulhas 
auriculares semipermanentes do 
tipo Ting nos pontos auriculares 
escolhidos: Shen men, rim e simpá-
tico, ponto ombro e joelho quando 
relataram dores nesses locais, o 
mapeamento auricular seguido 
obedeceu às referencias de locali-
zação de Silvério Lopes & Seroiska 
(2017). Os pontos sistêmicos de 
acupuntura utilizados foram o VG20, 
IG4, IG11, R6 e Yintang, o tempo de 
duração da permanência das agulhas 
sistêmicas de espessura 25x30mm 
foi de 20 a 30 minutos e das agulhas 
auriculares Ting 20 minutos.

Após a retirada das agulhas 
auriculares e sistêmicas dos 
pacientes, utilizou-se cristais radi-
ônicos fazendo cerclagem nas dores 
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dos membros superiores bem como, 
sementes de mostarda e cristais 
normais nos pontos auriculares aos 
quais se utilizou o “triângulo ciber-
nético” – Simpático, Shem Men e Rim, 
pontos: pulmão, coração, ansiedade 
e neurastenia e para os pacientes 
que relatavam dores de coluna 
acrescentou-se sementes nas regiões 
auriculares correspondente as dores.

Já nos pacientes que relataram 
cefaleia, prurido e insônia utili-
zou-se pontos auriculares Shem Men, 
SNV, Rim, alergia, região do ápice 
da orelha e em alguns pacientes, 
optou-se pelos pontos sistêmicos 
CS6, C7, P7 e R6.

Os dados coletados foram 
anotados em diário de campo e as 
entrevistas com os pacientes antes 
e após a intervenção foram gravadas, 
transcritas na íntegra e analisadas 
em duas categorias temáticas.

Ressalta-se que, para parti-
cipar no estudo, os participantes 
receberam o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, sendo garantido 
sua confidencialidade e anonimato, 
por meio de código, P1 para parti-
cipante 1 até P8. Seguiram-se os 
princípios éticos e legais apregoados 
pela Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde que dispõe sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos, 
com parecer de aprovação nº 229.772.  

Resultados e discussões

Participaram do estudo oito 
pacientes renais crônicos, sendo 
sete do sexo feminino e um do 
masculino, com idade entre 30 a 
75 anos, com mais de três anos de 
terapia renal substitutiva por meio 
da hemodiálise convencional. Todos 
receberam sessões de auriculote-
rapia e acupuntura.

A seguir, serão apresentadas 
as categorias temáticas elencadas a 
partir das análises dos relatos dos 
pacientes.

Benefícios da auriculoterapia 
no controle da dor e da pressão 
arterial durante a hemodiálise

Nesta categoria os pacientes 
que utilizaram a auriculoteparia 
como terapia complementar ao trata-
mento dialítico, relataram melhora 
da dor do braço da fístula arteriove-
nosa após as sessões do tratamento 
com cristais radiônicos. O que pode 
ser evidenciado no relato a seguir:
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Não sinto mais minhas dores doutora 
no braço da fistula, agora consigo 
dormir sem chorar, quando a senhora 
irá colocar de novo esses cristais nos 
meus braços? (P1)

A participante P2 ressalta em 
sua fala, a sensação de bem-estar 
e tranquilidade ao utilizar a auri-
culoterapia com sementes, como 
um método não farmacológico, na 
redução da ansiedade e no alívio da 
dor na coluna:

Gostei demais dessa terapia que coloca 
as sementes na orelha, pode ser todo dia 
doutora? É que fico tão tranquila que até 
me sinto amiga dessa máquina que me 
ajuda a viver... pode colocar aquele ponto 
da ansiedade e das dores da coluna... não 
preciso mais pedir a farmácia remédios, 
meu estômago agradece muito... (P2)

A figura 1 destaca algumas 
técnicas escolhidas na auriculote-
rapia, como a utilização de sementes 
e cristais radiônicos em pontos 
específicos da região auricular. 

Figura 1– Auriculoterapia em pacientes renais crônicos com utilização de 
sementes e cristais radiônicos nas sessões de hemodiálise, Natal-RN, 2018.

Fonte: acervo próprio. 
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Os resultados satisfatórios 
obtidos por alguns pacientes que 
tiveram experiência prévia com 
a auriculoterapia despertaram o 
interesse de outros pacientes, o que 
foi relatado por P4:

Doutora minha pressão é muito variada 
toda diálise sofro muito, você pode fazer 
essas agulhinhas na minha orelha assim 
como fez na minha colega, ela me falou que 
melhora muito quando a senhora faz. (P4)

Estudo realizado em Cuba corro-
bora com os achados dessa pesquisa, 
visto que pacientes hipertensos os 
quais associaram o tratamento medi-
camentoso com a auriculoterapia, 
apresentaram controle importante 
da pressão arterial, com redução 
das crises hipertensivas (MARTÍNEZ 
PÉREZ et al, 2015).

A próxima categoria abor-
dará a influência da acupuntura no 
controle dos sinais e sintomas dos 
pacientes renais crônicos.

Efeitos da estimulação dos 
pontos sistêmicos de acupuntura 
em pacientes renais crônicos 
durante a hemodiálise

Nesta categoria serão apre-
sentados os relatos e percepções dos 
pacientes que utilizaram a acupun-
tura como terapia complementar ao 
tratamento dialítico. Para alguns, 
essa terapia promoveu melhora nas 
tensões dos ombros, alívio das dores 
de cabeça e relaxamento físico. O que 
foi destacado nas falas a seguir:

Quando estou com dor de cabeça e a 
doutora fura a nossa cabeça com aquelas 
agulhas... a dor do ombro vai embora, 
parece mágica. (P8)

Nossa, minha dor de cabeça passou 
com essa agulhinha no meio da minha 
cabeça... essa das sobrancelhas, fez um 
caminho no meu corpo que me deu 
um sono, quero fazer esse tratamento 
sempre, será que pode? (P3)

Observou-se que após a colo-
cação do ponto cabeça e o VG2O e 
Yintang, os pacientes com queixa de 
cefaleia e hipertensão arterial durante 
as sessões de hemodiálise, declararam 
ausência quase que imediata da dor e 
o controle significativo da pressão 
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arterial, confirmado com a aferição 
da pressão.

Nesse contexto, um paciente 
referiu que a acupuntura melhorou o 
parâmetro pressórico e proporcionou 
maior disposição após a hemodiálise.

Quando deixei colocar na minha testa, 
nos meus braços e aquela do pé, até 
a pressão baixou. Não senti aquela 
fraqueza depois da diálise. (P5)

Destaca-se ainda o depoi-
mento de uma paciente, que inferiu 
discreto aumento da diurese após 
iniciar as sessões de acupuntura.

Acho que essas agulhas que tá até melho-
rando meu rim, porque comecei fazer um 
pouquinho de xixi esses dias. (P7)

A figura 2 ilustra a terapia por 
acupuntura, por meio da estimu-
lação de pontos sistêmicos.

Figura 2 – Utilização da acupuntura em pacientes renais 
crônicos nas sessões de hemodiálise, Natal-RN, 2018.

                       Fonte: acervo próprio.

Acrescenta-se que, em alguns 
pacientes utilizou-se apenas a 

“pressão com o dedo indicador” no 
ponto VG20, sem utilização de agulhas, 
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com melhora referida da cefaleia e 
dores nos membros.

Outros autores consideram que 
o tratamento com acupuntura esti-
mula pontos específicos do sistema 
renal, sendo possível minimizar os 
efeitos das disfunções geradas por 
essas alterações, a fim de conduzir 
o organismo a melhores condições 
funcionais (PATERNO et al, 2009).

Ao analisar-se o estado 
geral desses pacientes observou-se 
ainda, uma melhora significativa 
no humor, minimizando a tristeza 
e a melancolia observada nesses 
pacientes. Dessa forma, a terapia 
continuará com esses pacientes 
uma vez que obteve-se resultados 
positivos para o tratamento desses 
indivíduos. Ressalta-se que durante 
todo o período de aplicação das tera-
pias complementares, manteve-se 
uma total e completa empatia dos 
pacientes com a terapeuta, o que faci-
litou o resultado positivo alcançado.

Considerações finais

A utilização da auriculoterapia 
assim como, dos pontos sistêmicos 
de acupuntura com agulhas e 
cristais objetivando-se a melhoria 

de sinais e sintomas em pacientes 
renais crônicos durante a hemodiá-
lise, promoveram melhoras clínicas 
expressivas para os pacientes, como 
o controle da dor e da pressão arte-
rial, destacando-se nestes casos, os 
pontos Shem Men, Simpático e Rim 
na auriculoterapia.

Os pontos VG20, Yintang e 
C7 principalmente, se destacaram 
como auxiliares no tratamento da 
cefaleia, insônia e hipertensão, em 
que a acupuntura se destacou como 
uma ferramenta favorável, para a 
melhoria da qualidade de vida desses 
pacientes, capaz de reduzir de certa 
forma, a utilização de medicamentos.

Algumas l imitações,  no 
entanto, devem ser pontuadas. O fato 
de a amostra ser reduzida e ainda, ter 
sido realizada em apenas uma clínica 
de terapia renal substitutiva. Por este 
motivo, os achados desta pesquisa 
não podem ser generalizados, o 
que sugere a condução de estudos 
semelhantes em outros centros de 
diálise do estado e no país, a fim 
de comparação e melhoramento da 
acurácia dos resultados obtidos.

Ressalta-se ainda, que futura-
mente os autores pretendem estudar 
outras ações da auriculoterapia e da 
acupuntura como terapias comple-
mentares para uma suposta melhora 
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das dosagens de ureia e creatinina, 
como também da taxa de filtração 
glomerular desses indivíduos subme-
tidos à hemodiálise, com vistas na 
melhora clínica, do bem-estar e na 
qualidade de vida. 
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Resumo
O Ministério da Saúde utiliza e 
disponibiliza diversos sistemas de 
informação para a execução e gestão 
dos serviços de saúde no Brasil. No 
entanto, muitos desses sistemas não 

realizam a comunicação dos dados, 
ou não o fazem de forma eficaz, preju-
dicando assim o repasse financeiro às 
instituições hospitalares. A utilização 
de uma arquitetura de microsserviços 
para gestão da regulação em saúde, a 
partir da divisão de funcionalidades 
em diferentes subsistemas com baixa 
granularidade e elaboração de espe-
cificações formais de comunicação 
poderia garantir a transparência 
e a interligação dos sistemas exis-
tentes utilizados pelas secretarias 
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de saúde e unidades hospitalares. 
O uso desta arquitetura garantiria 
flexibilidade na comunicação entre 
diferentes tecnologias, o que contri-
buiria no processo regulatório e 
principalmente na contratualização, 
minimizando glosas desnecessárias 
e déficits financeiros às instituições. 
Esta pesquisa bibliográfica tem 
como objetivo demonstrar por meio 
da revisão de literatura que a arqui-
tetura de microsserviços poderia 
contribuir no processo de gestão nos 
Hospitais Universitários. Utilizou-se 
a revisão bibliográfica na perspec-
tiva de respaldar a implantação da 
arquitetura de microsserviços em 
instituições com gestão no SUS e/
ou sendo um hospital universitário. 
A arquitetura de microsserviços 
tem potencial inovador e espera-se 
demonstrar pela revisão realizada 
que possível implantação de um 
subsistema de modulação das filas 
de regulação, poderia ocasionar a 
melhoria da eficiência na gestão 
das filas; a diminuição do tempo 
de espera ao acesso; o aumento do 
número de procedimentos realizados; 
a maior transparência e principal-
mente a diminuição das glosas dos 
prestadores de serviços, garantindo 
os repasses financeiros pactuados.

Abstract 
The Ministry of Health (BR) uses 
and makes available various infor-
mation systems for the execution 
and management of health services 
in Brazil. However, many of these 
systems do not communicate the 
data, or do not do it effectively, thus 
harming the financial pass-through 
to hospital institutions. The use of a 
microservice architecture to manage 
health regulation, from the division 
of functionalities into different 
subsystems with low granularity and 
elaboration of formal specifications 
of communication could guarantee 
the transparency and interconnec-
tion of the existing systems used by 
the health secretariats and hospital 
units. The use of this architecture 
would guarantee flexibility in the 
communication between different 
technologies, which would contri-
bute in the regulatory process and 
mainly in the contract, minimizing 
unnecessary glosses and financial 
deficits to the institutions. This 
bibliographic research aims to 
demonstrate through literature 
review that the microservice 
architecture could contribute to 
the management process in the 
University Hospitals. The literature 
review was used to support the 
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implantation of the microservice 
architecture in institutions with 
management in the SUS and/or 
being a university hospital. The 
microservice architecture has 
innovative potential and it is hoped 
to demonstrate by the review that 
the possible implantation of a modu-
lation subsystem of the regulation 
queues could lead to improved 
efficiency in queuing management; 
the decrease in waiting time for 
access; the increase in the number of 
procedures performed; the greater 
transparency and especially the 
decrease of the glosses of the service 
providers, guaranteeing the agreed 
financial transfers.

Introdução

Na busca por alternativas 
para mitigar as crises dos Hospitais 
Universitários em suas mais variadas 
dimensões, especialmente quanto à 
escassez e incerteza do aporte de 
recursos, para custeio e investi-
mentos, além de promover inovações 
nos processos de gestão, a contratua-
lização no SUS foi uma das iniciativas 
encontradas pelo Ministério da 
Saúde (MS) e implementada por 

meio da Portaria nº 2.352/MS, de 26 
de outubro de 2004 (BRASIL, 2004).

O processo de contratualização 
visa a inserção dos estabelecimentos 
no SUS e o aprimoramento na oferta 
de serviços pelos mesmos. Tem 
como base a redefinição de alguns 
papeis: definição de abrangência e 
o perfil dos serviços a serem ofere-
cidos em função das necessidades 
de saúde da população; definições 
dos mecanismos de referência e 
contra referência; a humanização 
da atenção à saúde; a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados à 
população e a qualificação da gestão 
hospitalar (BRASIL, 2012).

Segundo a Portaria nº 3.410/
GM/MS, de 30 de dezembro de 2013 
que estabelece as diretrizes para a 
contratualização em consonância 
a Política Nacional de Atenção 
Hospitalar – PNHOSP, deve-se 
garantir a formalização do instru-
mento contratual entre os gestores 
e hospitais com o estabelecimento 
de compromissos e metas das partes 
para a qualificação da assistência e 
gestão hospitalar (BRASIL, 2013).

Desta maneira, a contratu-
alização com hospitais, no âmbito 
do SUS é um processo pelo qual as 
partes – ou seja, o gestor municipal 
ou estadual do SUS de um lado e 
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o representante legal do hospital 
público ou privado do outro - esta-
belecem metas quantitativas e 
qualitativas de atenção à saúde e de 
gestão hospitalar, formalizadas por 
meio de um instrumento contratual 
(FIOCRUZ, 2017).

Como obstáculos ao processo 
de contratualização, são mencio-
nadas a insuficiente integração do 
hospital na rede de atenção, a não 
adesão às metas do Plano Operativo 
Anual (POA) por parte das equipes do 
hospital, a inadequação do sistema 
de incentivo para o hospital, a insu-
ficiente capacidade gerencial da 
secretaria e do hospital para lidar 
com as exigências da lógica contra-
tual. A ausência e/ou insuficiência 
de sistemas de informações, assim 
como aspectos culturais dominantes 
relacionados à não prestação de 
contas e à falta de foco nos resul-
tados também são listados como 
dificuldades (LIMA; RIVERA, 2012).

O Ministério da Saúde utiliza 
e disponibiliza diversos sistemas de 
informação para a execução e gestão 
dos serviços de saúde no Brasil. No 
entanto, nem sempre estas ferra-
mentas realizam a comunicação dos 
dados ou ainda a mesma ocorre de 
forma ineficaz. 

Destaca-se o problema das 
metas de procedimentos contratua-
lizados não alcançadas, por falta de 
comunicação rápida das informações 
pertinentes à gestão, das suas filas 
de acesso, o que ocasiona a redução 
do repasse financeiro. 

Tendo isso em vista, o obje-
tivo deste estudo é demonstrar por 
meio de revisão bibliográfica que 
a implantação de uma arquitetura 
de microsserviços para gestão de 
regulação em saúde, possa permitir 
a comunicação eficaz entre os 
sistemas informacionais e que 
tem potencial para contribuir no 
processo regulatório e principal-
mente na contratualização, não 
ocasionando glosas desnecessárias 
e déficits financeiros as instituições.

Procedimento metodológico

Por meio de pesquisa biblio-
gráfica resumida dos últimos 06 anos, 
tentar-se-á demonstrar que a implan-
tação do modelo informacional de 
microsserviços poderia ser aplicado 
em um hospital universitário da 
rede Ebserh- Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares, prestador 
de serviço do SUS, que formalizou 
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contrato com o gestor local. Trata-se 
de um estudo de revisão da literatura 
sobre a temática da utilização de um 
software de microsserviços como 
uma das alternativas para contribuir 
na gestão em saúde e da análise do 
cumprimento das metas do contrato 
e dos repasses financeiros.

A implantação da arquitetura 
de microsserviços poderá comprovar 
e garantir a flexibilidade na comu-
nicação entre diferentes tecnologias 
por meio de protocolos difundidos na 
indústria, escalabilidade conforme 
a demanda necessária por recursos 
computacionais, disponibilidade e 
confiabilidade mediante técnicas 
eficazes de tolerância a falhas, faci-
lidade na evolução do ecossistema, 
dentre outros padrões de qualidade 
de software previstos em normas 
como a ISO/IEC 9126.

A partir da divisão de funcio-
nalidades em diferentes subsistemas 
com baixa granularidade e a elabo-
ração de especificações formais 
de comunicação, o ecossistema 
proposto poderia ser interligado aos 
sistemas já existentes que são utili-
zados pelas secretarias de saúde e as 
unidades hospitalares, garantindo 
uma integração transparente entre 
os entes do contrato, o que atual-
mente não ocorre, vindo a contribuir 

com todo o processo regulatório e de 
contratualização.

A revisão bibliográfica e a 
análise sobre a implantação da arqui-
tetura de microsserviços, de uma 
forma mais ampla, poderia contribuir 
para parametrizar ou padronizar 
normativas que contribuíssem com 
o processo regulatório e consequen-
temente no acompanhamento efetivo 
das metas quali-quantitativas fixadas 
no instrumento contratual avaliadas 
pela Comissão de Acompanhamento 
de Contrato (CAC). 

Para uma futura possibili-
dade de implantação, é importante 
ressaltar que os recursos humanos 
do hospital (HU) e do gestor local que 
irão utilizar possível ferramenta, 
deverão ser treinados e qualificados 
para uma maior adesão na utilização 
do software.  

Como critérios de inclusão 
utilizamos literatura dos últimos 
06 anos que abordem a temática dos 
microsserviços e/ou a utilização do 
software na gestão do SUS.

Como critérios de exclusão 
não utilizamos literatura superior 
há 06 anos e que não abordem a 
temática de microsserviços e/ou a 
utilização do software na gestão do 
SUS, com exceção das normativas 
legais vigentes.
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Resultados e discussões

 A inovação tem sido discu-
tida como ferramenta importante 
para a modernização e o crescimento 
sustentável das empresas. Inovar no 
setor de saúde é um grande desafio 
do momento, e trata da criação de 
novos processos, produtos, serviços 
e estratégias. Com a globalização, 
atualmente, para se obter qualidade, 
não é suficiente exercer quaisquer 
atividades da melhor maneira 
possível, os resultados são cada vez 
mais exigidos das pessoas e organi-
zações (FILHO et al., 2015).  

Quando se fala em inovação, 
fala-se em algo novo para o mercado, 
na forma de uma tecnologia ou de um 
modo de organização de atividades 
econômicas, gerando um produto 
inédito, uma nova versão de um 
produto existente ou um processo 
novo que permita produzir com 
maior qualidade ou com menores 
custos um produto já existente 
(FILHO et al., 2015).  

A partir da década de 90, 
no cenário mundial, assiste-se à 
implantação de padrões empresariais 
na administração pública, principal-
mente em países como Reino Unido, 
EUA, Austrália, Nova Zelândia e 
Canadá. A partir deste momento, a 

temática da contratualização origi-
nalmente aplicada ao setor privado, 
ressurge no serviço público para subsi-
diar os modelos de reestruturação das 
reformas de Estado (ALBURQUERQUE; 
MORAIS; LIMA, 2015).

A contratualização como 
uma política de estado, um processo 
inovador de negociação sobre as 
atividades a serem desenvolvidas 
pelo hospital em parceria com gestor 
local, ainda enfrenta desafios prin-
cipalmente com relação ao fluxo de 
informações e ausência de mecanismos 
mais eficazes de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação que auxilie 
o repasse de recursos e alcance das 
metas pactuadas e cumpridas de uma 
forma mais transparente e ágil (LIMA; 
RIVERA, 2012).

O Ministério da Saúde disponi-
biliza e se utiliza de diversos sistemas 
de informação para a execução e 
gestão dos serviços de saúde no 
Brasil. No entanto, muitos desses 
sistemas são “antissociais”, na medida 
em que não realizam a comunicação 
dos dados, ou se algum o faz, é de 
forma ineficaz. 

Tendo isso em vista, a arqui-
tetura de microsserviços teria como 
vantagem a possibilidade de testar 
novas tecnologias e ferramentas com 
baixo risco. A partir da divisão de 
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funcionalidades em diferentes subsis-
temas com baixa granularidade e a 
elaboração de especificações formais 
de comunicação, o ecossistema 
poderia ser interligado aos sistemas 
já existentes (FOWLER, 2014) que são 
utilizados pelas secretarias de saúde e 
as unidades hospitalares, garantindo 
uma integração transparente entre 
os serviços. 

O termo “Arquitetura de 
Microsserviços” surgiu nos últimos 
anos para descrever um modo 
particular de projetar aplicativos de 
software como conjuntos de serviços de 
implementação independente. Embora 
não exista uma definição precisa 
desse estilo de arquitetura, há certas 
características comuns em torno da 
organização em torno da capacidade 
comercial, da implantação automati-
zada, da inteligência nos terminais e 
do controle descentralizado de idiomas 
e dados (FOWLER, 2014).

Também baseado no Princípio 
da Responsabilidade Única de Robert 
C. Martin, NEWMAN (2015) propôs 
uma arquitetura de microsserviços, 
onde os serviços pequenos e autô-
nomos trabalham de uma forma 
mais cooperativa. Dependendo das 
regras de negócio implementadas, 
por conseguinte, torna-se fácil evitar 
que códigos criados aumentem ou 

prejudiquem a manutenabilidade 
nesta arquitetura (CHIARADIA; 
MACEDO; DUTRA, 2017). 

Outro fator importante é 
que na utilização de arquitetura de 
microsserviços há uma maior habi-
lidade de sistemas de recuperação 
de falhas e pode-se escolher quais 
partes precisam ser atualizadas, 
ou seja, há mais estas vantagens 
no uso desta ferramenta, devido 
ao software possuir resiliência e 
escalabilidade facilitando assim a 
implantação (RICHARDSON, 2015). 

FARCIC (2015) afirma que a 
maioria das melhores práticas podem 
ser aplicadas a serviços de modo 
geral, porém com microsserviços elas 
tornam-se ainda mais importantes. 
Exemplo disso seria a utilização das 
boas práticas do setor saúde tendo a 
arquitetura de microsserviços como 
uma ferramenta indutora e facilita-
dora dos processos assistenciais.   

 A figura abaixo exibe a 
diferença estrutural de dois tipos 
de arquitetura: a monolítica (da 
esquerda), e a de microsserviços 
(da direita); enquanto a monolítica 
reúne todas as funcionalidades em 
um único conjunto de componentes, 
a de microsserviços divide essas 
funcionalidades em componentes 
autocontidos e interativos. 
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De acordo com a f igura 
acima e tendo como base a arqui-
tetura de microsseviços, NEWMAN 
(2015) recomenda a implantação 
desta ferramenta em sistemas 
que já estão em desenvolvimento 
ou em funcionamento. Como já 
mencionado anteriormente, o 
uso da arquitetura de micros-
serviços garante f lexibilidade na 
comunicação entre diferentes 
tecnologias, escalabilidade conforme 
a demanda necessária por recursos 
computacionais, disponibilidade e 
confiabilidade mediante técnicas 
eficazes de tolerância a falhas.

Com a i mpla nt ação d a 
arquitetura de microsserviços e, 
consequentemente, das vantagens 
elencadas pela revisão realizada, 
seria possível inferir  que a comu-
nicação entre os sistemas de gestão 
hospitalar dos HU’s e os sistemas 

de filas de regulação (à exemplo do 
Sistema de Centrais de Regulação, 
ou SISREG), iria agilizar o acesso 
rápido à informação de vagas 
remanescentes por absenteísmo ou 
cancelamentos de procedimentos 
e seu adequado remanejamento 
em tempo hábil, não prejudicando 
a instituição e principalmente a 
população que necessita do Sistema 
Único de Saúde. 

 A relevância desta revisão 
é demonstrar que a utilização de 
uma arquitetura de microsserviços 
poderia melhorar a gestão hospi-
talar, principalmente com relação 
a regulação assistencial e conse-
quentemente a contratualização 
com a eficiência de gestão das filas; 
diminuição do tempo de espera 
ao acesso; aumento no número de 
procedimentos realizados; promoção 
de uma maior transparência e a 

Fonte: FOWLER, 2014.
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diminuição das glosas dos presta-
dores de serviços, garantindo os 
repasses financeiros pactuados.

Consideração finais

O Ministério da Saúde aponta 
como vantagens do processo de 
contratualização a facilitação dos 
processos de avaliação, controle, 
regulação dos serviços ofertados; 
maior transparência na relação 
com o gestor local do SUS; melhor 
alocação e gestão dos recursos 
públicos por meio da racionali-
zação do gasto e da qualidade do 
serviço prestado (BRASIL, 2018). Na 
contramão disto, observamos um 
sistema informacional que não se 
comunica de forma ineficaz, ou real-
mente não se integra com nenhum 
outro software. 

A definição de inovação 
trazida aqui se refere à introdução 
e aplicação de ideias, processos, 
produtos ou procedimentos que 
simultaneamente sejam relevantes 
para a unidade que as adota e que 
beneficiem o indivíduo, grupo ou 
sociedade em geral (COSTA, 2016). 
Assim, a implantação e utilização de 
uma arquitetura de microsserviços 

seria uma ferramenta inovadora no 
setor saúde. 

Um dos grandes desafios na 
gestão é desenvolver coletivamente 
estratégias que contribua para 
melhorar a saúde da população de seu 
território, agregar adesão das equipes, 
atingir resultados e, assim, fortalecer o 
SUS. Processos coletivos são complexos 
e precisam ser estrategicamente 
trabalhados (GIL; LUIZ; GIL, 2016). 

Outrossim, a criação de 
novas ferramentas, ou software 
que melhorem as já existentes, que 
possam contribuir nesse processo 
de gestão dos serviços de saúde é de 
extrema importância. A ferramenta 
proposta da arquitetura de micros-
serviços poderá trazer grandes 
benefícios para gestores e usuários 
do Sistema Único de Saúde.
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Resumo
O surgimento de políticas públicas 
que visam o suporte aos cuidados 
materno infantis no Brasil vem 
ocorrendo desde muito tempo a 
partir da observação da necessidade 
de uma atenção especializada para 
essa população. Principalmente nas 
regiões onde esse tipo de assistência 
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é mais precária. Segundo o site 
do projeto Círculo do Coração de 
Pernambuco eles juntamente com o 
governo do Estado da Paraíba através 
da Secretaria de Saúde, pactuaram um 
convênio de colaboração. O projeto 
da Caravana do Coração veio a partir 
dessa união e atualmente é conside-
rada um divisor de águas nas áreas de 
assistência cardiológica e pediátrica. 
A primeira edição da Caravana foi 
realizada no ano de 2013 contando 
com uma equipe multidisciplinar de 
profissionais, sendo visitados oito 
municípios do interior da Paraíba. 
Desde então vem crescendo a cada 
ano em relação aos números de 
atendimentos, serviços, profissionais 
e estudantes voluntários. Esse estudo 
tem como objetivo analisar o impacto 
que o Projeto Caravana do Coração 
teve a partir da sua implementação 
no interior do nordeste Brasileiro do 
ano de 2015 ao ano de 2018. A partir 
de uma análise de dados coletados 
através do banco de dados da Rede de 
Cardiologia Pediátrica do Círculo do 
Coração (RCP-CirCor). Foi observado 
o quantitativo total de atendimentos de 
6.446, dentre eles 5.323 atendimentos 
de crianças e 1.620 atendimentos de 
gestantes. Foram realizados  4.013 
eletrocardiogramas, sendo esses 3.671 
pediátricos e 342 fetais.

Abstract
The emergence of public policies that 
aim to support maternal and child 
care in Brazil has been occurring 
for a long time from the observation 
of the need for specialized care for 
this population. Especially in regions 
where this type of assistance is 
more precarious. According to the 
website of the Heart Circle project in 
Pernambuco, together with the state 
government of Paraíba, through the 
Secretariat of Health, they agreed 
to a collaboration agreement. The 
Caravan of the Heart project came 
from this union and is currently 
considered a watershed in the areas 
of cardiological and pediatric care. 
The first edition of the Caravan was 
held in 2013 with a multidisciplinary 
team of professionals, and eight 
municipalities in the interior of 
Paraíba were visited. Since then, it 
has grown every year in relation to 
the number of volunteers, services, 
professionals and students. This 
study aims to analyze the impact 
that the Heart Caravan Project has 
had since its implantation in the 
interior of the Brazilian northeast 
in the year 2015 until the year 2018. 
Based on an analysis of the data 
collected through the Network of 
Pediatric Cardiology of the Círculo 
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do Heart (RCP-CirCor). The total 
number of visits was 6,446, including 
5,323 child care services and 1,620 
child care services. A total of 4,013 
electrocardiograms were performed, 
of which 3,671 were pediatric and 
342 were fetal.

Introdução 

As políticas públicas de saúde 
designadas ao atendimento das 
demandas e dos direitos maternos 
infantis vieram ao longo da história 
numa crescente mudança. Desde o 
ano de 1984 com a implementação 
do Programa de Assistência Integral 
à Saúde da Mulher (PAISM), onde 
definiu que o cuidado à saúde da 
mulher não limitava-se apenas 
ao acompanhamento no período 
gravídico, e sim em todos os ciclos 
de sua vida (ALMEIDA, 2005). 
Posteriormente, com o objetivo 
de minimizar os altos índices de 
morbimortalidade materna, peri-
natal e neonatal no país, no ano de 
2000 foi implantado o Programa 
de Humanização do Pré-Natal e do 
Nascimento (PHPN) (CASSIANO, 
2014). Já no ano de 2011 o Ministério 
da Saúde lançou o programa Rede 

Cegonha, onde tem como objetivo 
a instalação de um novo modelo 
de atenção à saúde da mulher e da 
criança, garantindo o acesso, acolhi-
mento e resolutividade, reduzindo 
dessa forma os índices de mortali-
dade materno infantil (CAVALCANTI, 
2010). É perceptível a busca para 
promover uma atenção especializada 
para essa categoria, porém, além dos 
tipos e características organizacio-
nais das práticas dos serviços de 
saúde, a assistência materno-infantil 
associa-se também a fatores sociais, 
econômicos e demográficos que 
interferem diretamente na quali-
dade dessa atenção (LEAL,2015). Um 
estudo realizado por Pedraza (2017) 
observou que a maior utilização dos 
serviços públicos de saúde são das 
pessoas de maior vulnerabilidade 
remetendo à necessidade de ações 
de melhoria da assistência para essa 
parcela da população. Notando-se o 
contexto de precariedade na atenção 
especializada nas regiões onde esse 
tipo de assistência é mais precária. 
Segundo o site do projeto Círculo 
do Coração de Pernambuco eles 
juntamente com o governo do Estado 
da Paraíba através da Secretaria de 
Saúde, pactuaram um convênio de 
colaboração: A Rede de Cardiologia 
Pediátrica Pernambuco-Paraíba 
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(RCP); onde através de uma conexão 
diária entre 21 maternidades e 2 
hospitais, realizam  triagem, diag-
nóstico e manejo terapêutico de 
crianças com cardiopatias congê-
nitas em 18 municípios da paraíba. O 
projeto da Caravana do Coração veio 
a partir dessa união e atualmente é 
considerada um divisor de águas nas 
áreas de assistência cardiológica e 
pediátrica. A primeira edição da 
Caravana foi realizada em 2013 
contando com uma equipe multi-
disciplinar de profissionais, sendo 
visitados oito municípios do interior 
da Paraíba e atendidos 4.608 (quatro 
mil seiscentos e oito) pacientes em 
nove dias de viagem. Desde então o 
projeto vem ganhando a cada ano 
uma maior abrangência, seja por 
mais profissionais voluntários, ou 
maior número de serviços prestados, 
tendo assim um quantitativo elevado 
de pessoas que recebem esse tipo de 
assistência especializada que não 
é oferecida ou funciona de forma 
precária nestas cidades. A caravana 
atua de forma inovadora, reunindo 
profissionais e universitários 
voluntários que se dispõem a levar 
não apenas assistência no atendi-
mento a população como também 
capacitação dos profissionais locais, 
compartilhando conhecimentos e 

garantindo o direito do acesso ao 
serviço para a população, privan-
do-as da necessidade de dirigir-se 
aos grandes centros para conseguir 
atendimento. Esse estudo tem como 
objetivo analisar o impacto que o 
Projeto Caravana do Coração teve 
a partir da sua implementação no 
interior do nordeste Brasileiro do 
ano de 2015 ao ano de 2018. 

Procedimento metodológico

Para que essa pesquisa fosse 
executada foi realizado um estudo de 
maneira descritiva, onde as caracte-
rísticas das experiências apresentadas 
pelas edições da Caravana do Coração 
passaram por um primeiro momento 
onde ocorreu a coleta dos dados 
e posteriormente uma análise e 
interpretação dos mesmos que foram 
estudadas detalhadamente. Foi 
realizado também nesse processo de 
pesquisa um estudo de caráter retros-
pectivo onde foram analisados os 
dados das edições anuais da Caravana 
que foram realizadas anteriormente e 
também uma análise comparativa dos 
dados em relação às edições entre si, no 
que diz respeito a diversas categorias, 
dentre elas o número de atendimentos 
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que foram realizados, os tipos de 
atendimentos, o número de exames 
executados e os tipos de exames efetu-
ados. Esses dados e registros foram 
coletados através do banco de dados 
da Rede de Cardiologia Pediátrica 
do Círculo do Coração (RCP-CirCor), 
disponível para o acesso on-line de 
profissionais e estudantes que tem 
o cadastro na rede, este contém 
diversas informações específicas das 
atividades que foram realizadas em 
todos os anos e todas as edições pela 
Caravana do Coração, dentre outras. 
Foram incluídos nessa pesquisa os 
dados que apresentavam referência 
à implementação e a realização da 
Caravana do Coração, mais especi-
ficamente voltados para a atenção à 
saúde materna e infantil. Esses dados 
foram colhidos das edições realizadas 
entre aos anos de 2015 a 2018, onde o 
projeto passou por aqueles municípios 
do Sertão à Zona da Mata paraibana, 
locais esses que não possuem um 
modelo de assistência especializada 
para o atendimento nestas áreas de 
saúde específicas, dentre estas estão 
as cidades de Monteiro, Princesa 
Isabel, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, 
Catolé do Rocha, Pombal, Patos, Picuí, 
Esperança, Guarabira, Mamanguape 
e Itabaiana. Tendo em vista atender 
às normas da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP) para a reali-
zação de uma pesquisa envolvendo 
seres humanos (Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde/ MS), este 
projeto foi submetido para apreciação 
e aprovação do comitê de ética sob o 
número 0114/11 tendo sua aprovação 
no dia 12 de Julho do ano de 2011 pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 
de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal da Paraíba.

Resultados e discussão 

Foi verificado através da 
pesquisa no banco de dados da Rede 
de Cardiologia Pediátrica do Círculo 
do Coração (RCP-CirCor) que na 
Caravana do Coração que aconteceu 
no ano de 2015 foram realizados 
1.017 atendimentos, sendo desses 945 
atendimentos de crianças, 998 atendi-
mentos realizados pela Enfermagem 
Pediátrica e 1 atendimento de 
Enfermagem Obstétrica. Foram 
executados 933 Ecocardiogramas 
Pediátricos e 77 Ecocardiogramas 
Fetais como pode ser visto no 
gráfico 1. Dentre esses serviços, 
houveram outros atendimentos como 
Nutricional e Psicológico.
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Já no ano de 2016 o projeto 
percorreu 13 municípios do interior 
da paraíba em 14 dias e atendeu 1.908 
pessoas, dentre essas 1.356 crianças. 
Foram realizados 1.339 atendi-
mentos por parte da Enfermagem 
Pediátrica e 261 atendimentos 
pela Enfermagem Obstétrica. 1.288 
Ecocardiogramas Pediátricos e 231 
Ecocardiogramas Fetais foram reali-
zados como é possível observar no 
gráfico 2. Neste ano além da atuação 

também da equipe de Nutrição e 
Psicologia houve o ingresso dos 
serviços de Fisioterapia, Serviço 
Social, Fonoaudiologia, Odontologia 
e Oftalmologia. Além da realização 
de diversos exames como por 
exemplo, coleta de sangue, exame de 
urina, US Fetal e US Transfontanela. 
A capacitação dos profissionais nas 
cidades visitadas pela caravana 
também foi uma das ações geradas 
pelo projeto. 

Gráfico 1 – Dados referentes ao ano de 2015

Fonte: Rede de Cardiologia Pediátrica do Círculo do Coração (RCP-CirCor).
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Já no ano de 2017 foram 2.090 
pacientes atendidos, sendo 1.512 
crianças. Os atendimentos reali-
zados pela equipe de Enfermagem 
Pediátrica foram num total de 
1.460 e pela equipe de Enfermagem 
Obstétrica foram um total de 520 
atendimentos. Foram feitos 1.450 
Ecocardiogramas Pediátricos e 
34 Ecocardiogramas Fetais, como 
observado no gráfico 3. Nesta edição 
além dos serviços já oferecidos 

pelas equipes multiprofissionais no 
ano anterior, foram introduzidos 
os atendimentos especializados 
em obstetrícia clínica, onde 486 
mulheres foram atendidas, e o 
médico obstetra passou a compor a 
equipe da caravana, com o objetivo 
de monitorar e acompanhar essas 
gestantes de alto risco de forma mais 
efetiva, almejando a diminuição da 
mortalidade materna no estado. 

Gráfico 2 – Dados referentes ao ano de 2016.

Fonte: Rede de Cardiologia Pediátrica do Círculo do Coração (RCP-CirCor).
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Em 2018 a Caravana do 
Coração atendeu 1.431 pessoas, dentre 
elas 1.423 crianças. 1.379 foram aten-
didos pela Enfermagem Pediátrica, 5 
atendidas pela enfermagem obstétrica. 
Foram feitos 1.295 Ecocardiograma 
Pediátrico e 5 Ecocardiograma Fetal, 
como visto no gráfico 4. A grande 
novidade que aconteceu neste ano 
foram as ações ligadas especifica-
mente a saúde materna. A Caravana 
contou com uma equipe de 40 profis-
sionais que efetuaram um trabalho 
especial na assistência e capacitação 
para os profissionais que lidam direta-
mente no cuidado à saúde da criança, 
mulheres e neonatos de risco. Nesta 

ação em específico a equipe multi-
profissional conteve Enfermagem 
Obstétrica, Odontologia, Nutrição, 
Obstetrícia Clínica onde atenderam 
347 gestantes no total. Além da reali-
zação de exames de Ultrassonografia 
Obstétrica, Ultrassonografia Fetal, 
ECO Fetal e Pediátrica; sendo assim 
condizente com as práticas indicadas 
pela OMS e o Ministério da saúde 
orientam que a atenção pré-natal seja 
garantida de forma contínua e inclua 
ações preventivas, diagnósticas, e de 
tratamento, assim como educação 
em saúde e outros aspectos relativos 
à saúde das mulheres acompanhadas 
(WORLD,2016).

Gráfico 3 – Dados referentes ao ano de 2017.

Fonte: Rede de Cardiologia Pediátrica do Círculo do Coração (RCP-CirCor).
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Uma das abordagens preco-
nizadas na caravana no ano de 2018 
também foi a microcefalia, vista a 
necessidade do acompanhamento 
das crianças acometidas, assim como 
de um bom preparo dos profissionais 
e cuidadores para a atenção a essas 
crianças. Foram realizadas nesta 
ação específica o atendimento de 

87 pacientes crianças, desses 84 
foram atendidos pela equipe de 
Enfermagem Pediátrica, 80 crianças 
pela equipe de Nutrição, 78 pela 
Fisioterapia, 83 pela Fonoaudiologia, 
80 pela Odontologia, 73 pela Pediatria 
e 65 crianças receberam Shantala, 
como observado no Gráfico 5. 

Gráfico 4 – Dados referentes ao ano de 2018.

Fonte: Rede de Cardiologia Pediátrica do Círculo do Coração (RCP-CirCor).
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Gráfico 5 – Dados referentes aos atendimentos específicos para microcefalia.

Fonte: Rede de Cardiologia Pediátrica do Círculo do Coração (RCP-CirCor).

O ministério da saúde em 
seu site define a microcefalia como 
uma malformação congênita em 
que o cérebro não se desenvolve de 
maneira adequada; citando fatores 
de diferentes origens que podem 
vir a causar a microcefalia, como 
substâncias químicas e infecciosas, 
além de bactérias, vírus e radiação. 
A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) padronizou pontos de corte que 
levam em consideração o perímetro 
cefálico de acordo com sexo e idade 
do recém-nascido para auxiliar no 
diagnóstico e classificação da micro-
cefalia, sendo realizados também, 
exames neurológicos e de imagem 

para que seja confirmado diagnóstico 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 
A caravana dispõe de uma equipe 
multiprofissional capacitada para 
auxiliar no diagnóstico e acompanha-
mento dessas crianças, contando com 
profissionais e estudantes voluntários 
da enfermagem, psicologia, nutrição, 
fonoaudiologia, odontologia, pediatria 
e fisioterapia. Em relação ao total de 
atendimentos realizados entre os anos 
de 2015 e 2018 é possível observar que 
o ano de maior abrangência foi o de 
2017, já o ano em que teve um menor 
quantitativo de pessoas atendidas foi 
o de 2015, como mostra o gráfico 6.
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Gráfico 6 – Dados referentes ao total de atendimentos entre os anos de 2015 a 2018.

Fonte: Rede de Cardiologia Pediátrica do Círculo do Coração (RCP-CirCor).

Em referência aos atendi-
mentos às crianças foi observado 
que o ano em que ocorreu um maior 
número de atendimentos foi o de 

2017, já o ano em que teve menos 
atendimentos às crianças foi o de 
2015, como mostra o gráfico 7.
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Gráfico 7 – Dados referentes ao total de atendimentos 
de crianças entre os anos de 2015 a 2018.

Fonte: Rede de Cardiologia Pediátrica do Círculo do Coração (RCP-CirCor).

Considerações finais 

O presente estudo mostra o 
impacto das ações realizadas durante 
a caravana do coração nas cidades 
interioranas da Paraíba, uma vez 
que tais serviços são de difícil acesso 
nessas regiões. Foram avaliadas 
informações registradas no banco 
de dados da Rede de Cardiologia 
Pediátrica do Círculo do Coração(RCP-
CirCor), que apontam as atividades 
realizadas pela Caravana entre os 
anos de 2015 a 2018; mostrando um 
aumento no atendimento voltado às 
crianças e as gestantes entre 2015 
e 2017. Comparado ao ano anterior, 
em 2018 apresentou-se um número 

menor de atendimentos a gestantes 
e crianças, porém esse quantitativo 
ainda é maior que o de 2015. No 
decorrer dos anos houve o ingresso 
de  profissionais e estudantes de 
diversas áreas, a introdução da 
capacitação dos profissionais locais 
e realização de exames nas ações. 
O médico obstetra passou a compor 
a equipe da caravana, objetivando 
o monitoramento das gestantes de 
alto risco, visando a diminuição da 
mortalidade materna no estado. No 
ano de 2018 a atenção a microcefalia e 
ao atendimento em obstetrícia foram 
preconizados. O estudo mostrou 
grande significância para compre-
ensão  da situação atual de assistência 
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especializada no interior do nordeste, 
mostrando os benefícios causados 
pela implantação do projeto nesta 
região. Contribuindo esse trabalho 
para a análise do funcionamento 
deste projeto para com a sociedade e 
incentivando a implantação de novos 
projetos como este de inovação tecno-
lógica em saúde, sendo necessário 
para isso novos estudos acerca de 
ações como tal. 
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Resumo
Entre os desafios para a saúde global 
destaca-se aumentar o financia-
mento e melhorar a eficiência de 
gastos, principalmente, em países 

em desenvolvimento. A Inovação 
Tecnológica em Saúde, por meio 
da utilização de Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais (OPME), 
permitem melhorar, em muito, a 
qualidade de vida dos indivíduos 
(objetivo 3 da ODS: Assegurar 
uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos), mas tem 
sido usada, indiscriminadamente, 
para elevar a precificação dos 
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procedimentos, causando ameaça 
à saúde. Este estudo objetiva veri-
ficar, por meio de uma Auditoria do 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
se os serviços de OPME prestados 
pela rede privada, aos usuários do 
SUS, no Rio Grande do Norte, são 
pagos adequadamente. A Pesquisa é 
descritiva, a revisão bibliográfica e 
documental, com abordagem quali-
tativa-quantitativa, desenvolvida 
por meio de estudo de caso múltiplo 
holístico em três hospitais privados 
em Natal/RN. Como resultados 
revelou cobrança indevida dos 
bloqueadores do parafuso de titânio 
- código 0702050210, procedimento 
Artrodese Toraco-Lombo-Sacra 
Posterior. Conclui-se que o resultado 
pode ser extrapolada para todo o 
Sistema SUS, sendo validado, taci-
tamente, pelo Ministério da Saúde 
(MS), que provocado pelo TCU, editou 
a Portaria MS/SAS 1.599/2017, de 
11/10/2017, excluindo-o da Tabela 
SUS, criando o Dispositivo pedicular 
para fixação de haste (inclui bloque-
ador) – código  070205082-2, o que de 
forma transversal, pode ampliar o 
financiamento do SUS e a eficiência 
do gasto em mais de 186 milhões 
de reais, além de ofertar preços 
acessíveis as OPMEs, o que contribui 

para ampliar a cobertura universal 
da saúde (ODS 3, Meta 3.8).

Abstract
Increasing funding and improving 
spending efficiency are some of 
the major challenges for public 
health services around the world, 
especially in developing countries. 
Technological Innovation in health 
care employed in the use of orthoses, 
prostheses and special materials 
(OPSM) can greatly improve living 
quality of individuals (Goal 3 of 
ODS: to ensure a healthy life and 
promote well being for everyone). 
However, such innovations have 
been used without discretion by 
health care providers, in order to 
boost treatment costs, which, as a 
consequence, poses serious threats 
to public health services financing. 
This study aims to verify, through an 
audit of the Federal Court of Audit 
(TCU), whether the OPSM services 
provided by the private network to 
SUS users in Rio Grande do Norte 
are adequately paid. The research 
is descriptive, bibliographic and 
documentar, qualitative and quanti-
tative, developed through a holistic 
multiple case study in three private 
hospitals in Natal / RN. It revealed 
undue collection of titanium screw 
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blockers - code 0702050210, proce-
dure Torso-posterior thoraco-sacral 
arthrodesis. It is concluded that the 
result can be extrapolated to the 
entire SUS System, being tacitly 
validated by the Ministry of Health, 
provoked by the TCU, which, by 
editing Administrative Regulation 
MS / SAS 1,599 / 2017, 11/10/2017, 
excluded it from the SUS System, 
and created the Pedicular device for 
rod fixation (includes blocker) - code 
070205082-2, which transversally 
broadens the public health finan-
cing and the efficiency of spending 
in more than 186 million reais, 
besides offering affordable prices 
for the OPSMs, which contributes 
to expand the universal health 
coverage (ODS 3, Goal 3.8).

Introdução

Um dos objetivos fundamen-
tais da nossa República é garantir o 
desenvolvimento social, o que insere 
o Brasil como signatário na Agenda 
2030, endossada pela ONU. Esta 
pesquisa está alinhada às metas 3.8, 
16.4 e 16.5 dos ODS 3 e 16, que visam 
ampliar a cobertura universal da 
saúde, incluindo a proteção do risco 

financeiro e o acesso a serviços de 
saúde a preços acessíveis para todos, 
por meio do combate às cobranças 
indevidas realizadas no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Segundo a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico, OCDE (2015), os resul-
tados que o Brasil tem obtido na área 
da saúde estão abaixo da média dos 
países da OCDE, inclusive do Chile e 
México, o que levou à emissão da reco-
mendação de melhorar a eficiência do 
gasto e aumentar os recursos.

As inovações tecnológicas em 
saúde ofertam oportunidades de 
melhoria na qualidade de vida da 
população (ODS 3). Neste sentido, 
a utilização de novas tecnologias 
e materiais é um potencial impor-
tante para o processo de inovação. 
No campo das OPMEs, destaca-se 
a utilização de biomateriais, cuja 
atuação se dá no desenvolvimento de 
novos materiais com propriedades e 
indicações específicas.

No entanto, faz-se necessário 
um devido acompanhamento do poder 
público, como um sistema de freios e 
contrapesos, para garantir a eficiência 
da aplicação dos biomateriais, dentre 
os quais tem-se as OPMEs (proteção do 
risco financeiro – meta 3.8).
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Segundo a Aliança Brasileira 
da Indústria Inovadora em Saúde 
(ABIIS) as OPMEs faturam mais de 
350 bilhões de dólares por ano em 
todo o mundo, aplicando o Brasil 1,5 
bilhões de dólares (MARRONE, 2015).

Em janeiro de 2015, a imprensa 
nacional noticiou amplamente 
indícios da ocorrência de esquema 
fraudulento envolvendo a compra e 
utilização de OPME, no qual Ramos 
(2016), denominou de “A máfia das 
próteses – uma ameaça à saúde”, 
desvendando o modus operandi da 
máfia, em um esquema criminoso 
envolvendo vários atores, como plano 
de saúde, fabricantes, distribuidores, 
hospitais, médicos e advogados.

Em 2017, o TCU realizou uma 
auditoria de conformidade no Rio 
Grande do Norte (RN), em formato 
de rede de cooperação heterarquia, 
tendo como parceiros (Meta 17.6) 
o Ministério Público Estadual e os 
auditores médicos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal (SMS/
Natal), tendo gerado o Acórdão 
785/2018-Plenário, no qual esta 
pesquisa tem sua gênese.

Neste contexto, a questão-pro-
blema é: Os pagamentos de OPME 
realizados pelo SUS aos presta-
dores privados do Rio Grande do 
Norte (RN) são compatíveis com 

os procedimentos executados? O 
objetivo desta pesquisa é verificar se 
os serviços de OPME prestados pela 
rede privada, aos usuários SUS, no 
RN, são pagos adequadamente.

A relevância da pesquisa está 
na atestação, pelo TCU, da cobrança 
e dos serviços prestados aos usuários 
SUS, pela rede privada e dos paga-
mentos realizados pelo MS. Esta ação 
serve como proteção ao financia-
mento da saúde pública (Meta 3.d) na 
busca de expurgar cobranças inde-
vidas e desvios do SUS (Metas 16.4 
e 16.5), em busca de praticar preços 
acessíveis e justos para todos, o que 
favorece a ampliação da cobertura 
universal do SUS (Meta 3.8).

Procedimento metodológico

Para o estudo foi realizada 
u ma pesquisa bibl iog rá f ica , 
descritiva e documental, com uma 
abordagem qualitativa e quantitativa. 
Posteriormente, foi realizado um 
estudo de caso múltiplo holístico em 
três hospitais privados em Natal/RN, 
habilitados de forma suplementar 
pelo SUS. Em seguida, foi processado 
um levantamento no banco de dados 
do sistema CNES e no SIHSUS.
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Com relação ao universo da 
pesquisa, tem-se que as OPMEs 
podem ser implantáveis (ou não). 
Adotou-se, com base no Grupo 
Técnico Interinstitucional – OPME, 
criado pela Portaria Interministerial 
38/2015, os Dispositivos Médicos 
Implantáveis (DMI), por apresentarem 
maiores fragilidades em seu controle. 

Os DMIs são utilizados em 
diversas especialidades. A pesquisa 
restringiu-se às áreas de ortopedia e à 
cardiologia, uma vez que Ramos (2016) 
menciona que a maior frequência das 
más práticas, ilícitas e criminosas em 
OPME, são em: ortopedia, cardiologia, 
neurologia e odontologia, e, segundo 
o Protocolo nº 20 (Brasil, 2016), do 
Departamento Nacional de Auditoria 
(Denasus),  em 2014, os gastos do MS 
com OPME (DMI), na assistência hospi-
talar, foram de R$1.288.885.027,02, 

dos quais 56,47% em cardiologia, 
16,26% em ortopedia, e 19,68% em 
DMI comuns, o que perfaz 92,41% (R$ 
1.191.032.375,09). 

Definiu-se como período da 
pesquisa o último exercício encer-
rado (2016).

O Brasil tem 1233 hospitais espe-
cializados, destes 695 são habilitados 
pelo SUS (CNES, 2018). A rede privada 
integra o SUS de forma suplementar.

No RN, a maioria dos procedi-
mentos de OPME são contratualizados 
via SMS/Natal (Gestão Plena), contabi-
lizando 23 hospitais privados. Dentre 
estes, foram selecionados, os três 
hospitais com maior materialidade das 
AIHs/2016 (Autorização de Internação 
Hospitalar) e que utilizaram entre as 
suas especialidades a cardiologia e/ou 
ortopedia, conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Faturamento dos hospitais selecionados - exercício 2016

Hospitais Especialidades Faturamento R$

A cardiovascular, neurocirurgia, ortopedia e 
implantes cocleares 4.703.206,06 

B traumato-ortopedia, neurologia e cirurgia de  
bucomaxilofacial 3.005.020,06 

C cardiovascular pediátrico 2.369.633,23 

TOTAL...................................................................................... R$ 10.077.859,35

Fonte: elaborada pelos autores, 2017
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Selecionou-se, como amostra 
da pesquisa, os espelhos das AIHs/2016 
dos três hospitais, sendo pinçadas 
trinta AIHs, de forma a representar 
cada mês do exercício de 2016, bem 
como as diversas especialidades 
executadas, que juntos represen-
taram o montante de R$1.166.392,77, 
que equivale a 11,57% do faturamento 
(Tabela -1: R$ 10.077.859,35), para a 
realização de exames pela auditora 
médica nos prontuários, boletim de 
cirurgia, raio-x e registros de OPME, 
devidamente acompanhada por um 
dos pesquisadores e documentado as 
anomalias detectadas.  

Após realizou-se consulta ao 
Denasus (RN, Santa Catarina, Alagoas 
e Brasília) e ao staff do MS, sendo 
confirmada a existência das anoma-
lias em todo o Sistema SUS.

Utilizando o Laboratório de 
Inovação Tecnológica (LAIS) extraiu-se 
do DATASUS/MS, pelos programas 
de tabulação Tabwin e Tabnet, no 
formato de publicação RD, que 
mantem apenas os dados essenciais 
para pesquisa e prestação de contas, 
anonimizando o paciente e com os 
dados já consolidados, sendo proces-
sado os dados disponíveis de janeiro 
de 2013 até novembro de 2017, sendo 
realizado uma filtragem no parâmetro 
PROC_REA (Procedimento Realizado) 

buscando pelo código de procedimento 
0702050210 – sistema para fixação de 
parafusos às hastes de titânio.

Resultados e discussões

O hospital “A” em seus proce-
dimentos sequenciais em ortopedia 
- código 0415020069, e o “B” em 
seus tratamentos com cirurgias 
múltiplas - código 0415010012, ao 
realizarem o procedimento Artrodese 
Toraco-Lombo-Sacra Posterior, vêm 
cobrando indevidamente do Sistema 
SUS os bloqueadores do parafuso de 
titânio por meio do código 0702050210 
– sistema para fixação de parafusos 
às hastes de titânio.

Bloqueadores do parafuso são 
denominados também como: arruelas, 
porcas, contra parafuso, cabeça de 
parafusos ou bloqueador do gancho 
pedicular (Figura 1). Ocorre que os 
bloqueadores do parafuso fazem parte 
do parafuso, da mesma forma que 
quando se compra uma caneta a tampa 
vem junto, não cabendo a cobrança em 
separado do bloqueador, uma vez que 
os nosocômios já cobram os parafusos 
por meio do código 0702050393 - para-
fusos de titânio associável à haste, ao 
preço unitário de R$ 410,24.
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Figura 1 - foto do bloqueador, realizada pelos autores no hospital “B”, agosto, 2017

Segundo a Tabela SUS (Brasil, 
2017), os sistemas para fixação de 
parafusos às hastes de titânio devem 
ser utilizados de forma alternativa 
apenas nos casos em que o uso dos 
parafusos pediculares não for possível 
(portanto, deveria ser uma exceção, 
usada apenas quando a região estiver 
comprometida). No entanto, ambos os 
hospitais vêm utilizando e cobrando, 
e o SUS vem pagando bloqueador 
como se fosse sistema para fixação 
de parafusos às hastes de titânio, 
inclusive, na mesma quantidade 
dos parafusos, o que constitui uma 

cobrança indevida. Observa-se que o 
valor do bloqueador está saindo por 
R$ 610,00, valor superior ao parafuso 
de titânio (R$ 410,24).

Das trinta AIHs pesquisadas 
(Amostra) em “A” e “B”, com o auxílio 
da auditora médica, investigando 
os prontuários, exames (raio-X), 
boletins cirúrgicos e registros de 
OPME, foram detectadas a cobrança 
indevida de 207 sistemas para 
fixação de parafusos às hastes de 
titânio (bloqueador), o que repre-
senta o montante de R$ 126.270,00, 
conforme detalha o Tabela 2. 
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Registre-se que as quatro AIHs 
do hospital “A” significam 100% da 
amostra auditada com registro do 
“Procedimentos sequenciais em 
ortopedia”, observando-se, assim 
que, apesar deste hospital ser 
especializado em cardiovascular, 
também realiza, em menor quanti-
dade, procedimentos de ortopedia.

Analisando apenas os espe-
lhos das AIHs do exercício de 2016 
dos hospitais “A” e “B”, tem-se que 
152 AIHs apresentaram a mesma 
anomalia, revelando a cobrança 
indevida de 1029 bloqueadores, 
montante de R$ 627.690,00, conforme 
detalha a Tabela 3.

Tabela 2 - Amostra das 30 AIHs examinadas com a Auditora Médica – exercício 2016

Hospitais AIH Anomalas Bloqueador Cobrança Indevida

A 04 26 15.860,00

B 23 181 110.410,00

TOTAL 27 207 126.270,00

Fonte: elaborada pelos autores, 2017

Tabela 3 -  Espelhos das AIHs com o código 0702050210 - exercício de 2016

Hospitais AIH Anomalas Bloqueadores Cobrança Indevida

A 12 71 43.310,00

B 140 958 584.380,00

TOTAL 152 1029 627.690,00

Fonte: elaborada pelos autores, 2017

O bloqueador tem sua gênese 
na Portaria MS/SAS 1.276, de 
14/11/2012, portanto, a anomalia 
pode estar ocorrendo desde 
novembro/2012. 

Durante a pesquisa foi 
compartilhado, de forma verbal, 
pelos dirigentes do “B”, que os hospi-
tais de ortopedia de João Pessoa e do 
Ceará vem cobrando ao SUS desta 
mesma forma. Essa informação, 
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também verbal, foi confirmada por 
técnico do Denasus.

Buscando investigar a gênese 
da anomalia nos hospitais “A e B”, 
verificou-se os espelhos das AIHs dos 
exercícios de 2012-2015.

O “A” tem reg ist ro d a 
cobrança indevida dos bloquea-
dores em dezembro/2012 com a 
AIH 241210322247-4. O “B” utilizou 
os bloqueadores no período de 
novembro/2012 a outubro/2014 
de forma adequada, no entanto, a 
partir de novembro/2014, com a AIH 
241410057981-4, o hospital iniciou a 
cobrança indevida.

Em busca de informação, 
percorreu-se várias instâncias (via 
ligação telefônica e e-mails) do 
Denasus (RN, Santa Catarina, Alagoas 
e Brasília), tendo resposta atendida 
por Consultor Técnico do MS, que 
registra em seu e-mail: “teriam sido 
identificadas várias irregularidades de 
registro, em que se registravam mais 
do que se utilizaram, sob alegação de 
uma interpretação equivocada, de que 
o Sistema para Fixação de Parafuso às 
Hastes de Titânio seria o ‘bloqueador’ 
dos parafusos pediculares, optou-se por 
criar a Portaria 422/2017, que esclarece 
na sua descrição sobre a forma correta 
de registro”. O e-mail ratifica as 
informações verbais da existência 

de outros hospitais recebendo inde-
vidamente pelo código 0702050210. 

O Consultor registrou ainda: 
“Essa interpretação de que o Sistema 
para Fixação de Parafuso às Hastes de 
Titânio fosse o ‘bloqueador’ dos parafusos 
pediculares, é no mínimo oportunista, vez 
que a indústria já comercializa tanto os 
parafusos pediculares quanto o gancho 
pedicular com seus respectivos sistemas 
de bloqueio (seja este parafuso ou porca, 
depende do fabricante), tal como a 
imagem abaixo” (Figura 1). O Consultor 
ratifica a informação de que o 
bloqueador faz parte do parafuso, e 
denomina de oportunista a cobrança 
dele em separado (ODS 16.5).

Durante a pesquisa, o MS, 
reconhecendo a cobrança indevida, 
editou a Portaria MS/SAS 1.599/2017, 
de 11/10/2017, que excluiu da Tabela 
SUS os procedimentos: 0702050385 
- Parafuso de titânio associável à 
haste, tipo pedicular, monoaxial, 
0702050393 - Parafuso de titânio 
associável à haste tipo pedicular 
poliaxial e 0702050210 - Sistema para 
fixação de parafuso às hastes de 
titânio, e passou a cobrar pelo proce-
dimento 070205082-2 - Dispositivo 
pedicular para fixação de haste 
(inclui bloqueador).

O SUS possui 695 hospitais 
especializados, destes, 495 possuem 
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entre as suas especialidades a 
ortopedia, os quais no período 
de janeiro/2013 (Portaria MS/SAS 
1.276, de 14/11/2012 – adotou-se 
2013) a novembro/2017 (Portaria MS/
SAS 1.599/2017) registraram 45.446 

AIHs com bloqueadores (código 
0702050393), o que representa uma 
cobrança indevida que pode alcançar 
o montante de R$ 186.071.960,00, 
conforme detalha a Tabela 4.

Tabela 4 – Total de AIHs com código 0702050210 e valores envolvidos, 2013-2017 

ANO Nº AIH VALOR R$

2013 8440 34.455.240,00

2014 9860 40.914.530,00

2015 9775 40.539.380,00

2016 9163 37.061.160,00

2017 8208 33.101.650,00

TOTAIS 45446 R$    186.071.960,00

Fonte: elaborada pelos autores, 2017

Os procedimentos pesquisados 
na cardiologia (“A”) não apresentaram 
anomalias e, no “C”, duas anomalias 
em quatro AIHs, de materialidade 
insignificante e não recorrente, 
sendo desprezadas na pesquisa.  

Considerações finais

 Respondendo a questão-pro-
blema, os resultados revelaram que 
os serviços de OPME-DMI de trau-
mato-ortopedia prestados pela rede 

privada aos usuários SUS não estão 
sendo pagos adequadamente no RN, 
tendo evidenciado cobrança indevida 
dos bloqueadores (código 0702050210).

Apesar de ser um estudo de 
caso múltiplo holístico no RN, seu 
resultado pode ser extrapolado para 
todo o Sistema SUS. 

O MS validou, tacitamente, esta 
pesquisa ao editar a Portaria MS/SAS 
1.599/2017, de 11/10/2017, que excluiu 
o bloqueador e passou a cobrar 
pelo procedimento 070205082-2 - 
Dispositivo pedicular para fixação 
de haste (inclui bloqueador).
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 A anomalia ocorreu de 
14/11/2012 (Portaria MS/SAS 1.276) 
até 11/10/2017 (Portaria MS/SAS 
1.599/2017), consumindo indevida-
mente os escassos recursos do SUS 
pela prática de cobrança abusiva 
de preços de DMI ortopédica, reve-
lando 45.446 AIHs com bloqueadores 
(código 0702050393), o que pode 
representar uma cobrança indevida 
de mais de 186 milhões de reais.

 A pesquisa reveste-se de 
proteção ao risco financeiro dos 
gastos com a saúde pública, e o MS, 
ao atendê-la corrigindo distorções 
de cobrança de procedimentos SUS 
(ODS 16, Meta 16.5), contribuiu para a 
pratica de preços acessíveis para todos, 
o que, de forma transversal, amplia o 
financiamento da saúde pública e a 
eficiência do gasto, o que favorece a 
ampliação da cobertura universal da 
saúde no Brasil (ODS 3, Meta 3.8). 

 Sugere-se outras pesquisas 
de OPME-DMI, uma vez que as AIHs 
apresentaram um elevado número de 
implantes de marcapassos cardíacos, 
na tentativa de verificar se eles estão 
sendo implantados quando há real-
mente necessidade clínica de seu uso.    
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Resumo
As tecnologias de gestão da clínica 
permitem integrar os diversos 
pontos para conformar uma Rede 
de Atenção à Saúde, capaz de prestar 
a atenção no lugar e tempo certos, 
com o custo e a qualidade corretos. 
A aplicação desta lógica à Atenção 
Básica contribui para a efetivação 
de um dos principais fundamentos 
deste nível de atenção, que é ser reso-
lutivo. Entende-se que isso implica 
em utilizar e articular diferentes 
tecnologias de cuidado individual 

e coletivo, por meio de uma clínica 
ampliada capaz de construir 
vínculos positivos e intervenções 
clínica e sanitariamente efetivas, na 
perspectiva da integralidade e da 
ampliação dos graus de autonomia 
dos indivíduos e grupos sociais, 
devendo ser capaz de resolver a 
grande maioria dos problemas de 
saúde da população.

Bu s c a n d o  f a vo r e c e r  a 
aplicação da gestão da clínica à 
realidade da Atenção Básica (AB), 
o Departamento de Atenção Básica 
(DAB) do Ministério da Saúde (MS) 
elaborou protocolos com foco na 
ampliação da resolutividade, na 
ampliação segura do escopo de 
práticas e no apoio ao processo de 
trabalho a partir da oferta de tecno-
logias assistenciais e educacionais. 
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O objetivo do presente trabalho é 
relatar a experiência de técnicos do 
Ministério da Saúde no processo de 
construção de Protocolos da Atenção 
Básica, os quais têm enfoque clínico 
e de gestão do cuidado, e servem 
como subsídio para a qualificada 
tomada de decisão por parte dos 
profissionais de saúde, de acordo 
com aspectos essenciais à produção 
do cuidado na AB. Nesse sentido, 
entendendo a vigilância em saúde 
como base para o modelo de atenção 
à saúde, a formulação de protocolos 
tem muito a contribuir, repre-
sentando um exercício concreto 
e sistemático de equilíbrio entre 
condições e necessidades.

Abstract
The clinic management technologies 
allow integrating the various points 
to form a Network of Health Care, 
able to pay attention in the right 
place and time, with the correct cost 
and quality. The application of this 
logic to Basic Attention contributes 
to the implementation of one of the 
main foundations of this level of 
attention, which is to be resolutive. It 
is understood that this implies using 
and articulating different technolo-
gies of individual and collective care, 
through an expanded clinic capable 

of constructing positive bonds and 
clinically and sanitarily effective 
interventions, in the perspective of 
the integrality and the extension of 
the degrees of autonomy of the indi-
viduals and social groups and should 
be able to solve the vast majority of 
the population’s health problems.

The Department of Basic 
Attention (DAB) of the Ministry of 
Health (MS) has developed protocols 
focused on the expansion of the 
resolution, on the safe extension of 
the scope of practices and on the 
support to the work process based 
on the provision of assistance and 
educational technologies. The objec-
tive of the present study is to report 
the experience of technicians of the 
Ministry of Health in the process 
of construction of Basic Attention 
Protocols, which have a clinical 
approach and care management, 
and serve as a subsidy for quali-
fied professional decision making 
according to aspects essential to 
the production of care in AB. In 
this sense, understanding health 
surveillance as the basis for the 
health care model, the formulation 
of protocols has much to contribute, 
representing a concrete and syste-
matic exercise of balance between 
conditions and needs



PROTOCOLOS NA ATENÇÃO BÁSICA COMO ESTRATÉGIA QUALIFICADA 
PARA TOMADA DE DECISÃO DE PROFISSIONAIS E GESTORES

Raylayne Ferreira Bessa 
Ana Cláudia Cardozo Chaves

107

Introdução

As mudanças dos modelos de 
atenção à saúde e de organização dos 
sistemas implicam em mudanças no 
modelo de gestão de saúde. Segundo 
Mendes (2011), para implementar 
o modelo de atenção às condições 
agudas e crônicas, o sistema deve 
organizar-se em Redes de Atenção 
à Saúde e a gestão voltar-se para as 
ações finalísticas do sistema de saúde, 
ou seja, para a gestão da clínica.

A gestão da clínica consti-
tui-se num conjunto de tecnologias 
de microgestão destinado a prover 
uma atenção à saúde de qualidade: 
centrada nas pessoas; efetiva, 
estruturada com base em evidências 
científicas; que não cause danos às 
pessoas e aos profissionais de saúde; 
provida com custos otimizados; 
oportuna, prestada no tempo certo; 
equitativa, de forma a reduzir as 
desigualdades injustas; e ofertadas 
de forma humanizada (INSTITUTE 
OF MEDICINE, 2001; MENDES, 2011).

As tecnologias de gestão 
da clínica permitem integrar os 
diversos pontos para conformar uma 
Rede de Atenção à Saúde, capaz de 
prestar a atenção no lugar e tempo 
certos, com o custo e a qualidade 
corretos (MENDES, 2011).

A aplicação desta lógica à 
Atenção Básica contribui para a 
efetivação de um dos principais 
fundamentos deste nível de atenção, 
que é ser resolutivo. Entende-se que 
isso implica em utilizar e articular 
diferentes tecnologias de cuidado 
individual e coletivo, por meio 
de uma clínica ampliada capaz 
de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitaria-
mente efetivas, na perspectiva da 
integralidade e da ampliação dos 
graus de autonomia dos indivíduos 
e grupos sociais, devendo ser capaz 
de resolver a grande maioria dos 
problemas de saúde da população.

Buscando favorecer a aplicação 
da gestão da clínica à realidade da 
Atenção Básica (AB), o Departamento 
de Atenção Básica (DAB) do Ministério 
da Saúde (MS) tem empregado 
esforços na produção de diversos 
materiais técnicos norteadores para 
o processo de trabalho das equipes 
de saúde, entre eles os Cadernos da 
Atenção Básica, cartilhas, guias, 
manuais e protocolos, todos com 
foco na ampliação da resolutividade, 
na ampliação segura do escopo de 
práticas e no apoio ao processo de 
trabalho a partir da oferta de tecno-
logias assistenciais e educacionais.
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Os gestores e trabalhadores 
possuem a tarefa de organizar os 
serviços de modo que eles sejam, 
de fato, acessíveis e resolutivos às 
necessidades da população. Por meio 
do acolhimento, compreendido como 
uma escuta atenta e qualificada, que 
considera as demandas trazidas pelo 
usuário, a equipe de saúde define 
as ofertas da UBS para o cuidado e 
estabelece critérios que definem as 
necessidades de encaminhamento 
desse usuário para outro ponto da 
Rede de Atenção à Saúde. 

 Assim, o objetivo do presente 
trabalho é relatar a experiência de 
técnicos do Ministério da Saúde 
no processo de construção de 
Protocolos da Atenção Básica, os 
quais têm enfoque clínico e de gestão 
do cuidado, e servem como subsídio 
para a qualificada tomada de decisão 
por parte dos profissionais de saúde, 
de acordo com aspectos essenciais à 
produção do cuidado na AB. 

Procedimento metodológico

O Ministério da Saúde teve 
como parceiro na elaboração do 
conteúdo dos Protocolos da Atenção 
Básica o Instituto de Ensino e 

Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês 
(IEP/HSL), através do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do SUS (PROADI-SUS). 
O processo de elaboração se deu por 
meio de oficinas de trabalho com 
trabalhadores de diferentes núcleos 
profissionais com experiência e 
conhecimento na AB. Os encontros 
foram orientados por metodologias 
específicas com o objetivo de inten-
sificar o aprofundamento nos temas 
da publicação e a criação de um 
formato que dialogue com a lógica 
do atendimento primário.

Para embasar o documento, 
foram usadas referências bibliográ-
ficas que versam sobre práticas e 
saberes já consolidados no âmbito 
da Atenção Básica, ou seja, tratam 
do cuidado em saúde considerando 
a perspectiva do usuário, da pessoa 
que busca da equipe de saúde, 
contemplando a organização do 
processo de trabalho sob a ótica 
da integralidade. O conteúdo dos 
Cadernos de Atenção Básica (CABs) 
também servira, como ponto de 
partida para a elaboração desses 
materiais. Agregaram-se aos CABs 
as diretrizes de políticas de saúde, 
com destaque para a PNAB, além de 
manuais, diretrizes, normas e notas 
técnicas, leis, portarias e outras 
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publicações do MS. Além disso, são 
utilizadas evidências científicas 
de bases de dados nacionais e 
internacionais.

Após elaboração, foram reali-
zadas a etapa de validação interna, 
que consiste em um processo de 
discussão do material na equipe 
interna de especialistas do IEP/
HSL, em debate com os autores, e a 
validação externa com um conjunto 
de especialistas externos ao IEP/HSL 
– profissionais, gestores, professores 
– em saúde da família, medicina de 
família e comunidade (MFC) e espe-
cialidades relacionadas à temática 
em interface com a AB. 

Como última etapa, a consulta 
pública, que é uma etapa de validação 
mais ampla, estendida a toda a 
sociedade civil, promovida a fim de 
garantir o aprimoramento do material 
elaborado pela equipe de produção.

Resultados e discussões

Em situações que exigem uma 
tomada de decisão conjunta, como 
no trabalho na AB, fundamental-
mente coletivo, na maioria das 
vezes surgem formas diferentes de 
se fazer a mesma coisa. Isso ocorre 

em detrimento das diferentes ações 
e percepções dos profissionais sobre 
o mesmo problema, consequente-
mente podem divergir, também, 
nos modos de pensar as soluções 
e implementá-las. Tudo isto, de 
alguma forma, relaciona-se com 
a inserção dos sujeitos no mundo, 
sendo o reflexo de suas histórias 
de vida, suas bagagens culturais e, 
portanto, seus valores, princípios e 
comportamentos (WERNECK, 2009). 
Logo, o exercício de padronização de 
condutas se torna fundamental para 
o desenvolvimento de um trabalho 
coletivo harmônico.

As diretrizes clínicas também 
se justificam por exercerem impor-
tantes funções no processo de 
trabalho: função gerencial, na medida 
em que estabelecem padrões ótimos 
de segurança e qualidade clínica, 
contribuem para a diminuição 
da variabilidade da conduta dos 
profissionais, tornando a atenção 
à saúde mais gerenciável; função 
comunicacional, por favorecer uma 
linguagem única entre a equipe de 
saúde e as pessoas que utilizam o 
sistema de saúde; função educacional, 
por servir de subsídio à educação 
permanente de profissionais de 
saúde da AB e de educação em saúde 
aos cidadãos, contribuindo para a 
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mudança de comportamento tanto 
dos profissionais quanto dos usuá-
rios dos sistemas de saúde; e função 
legal, pois integra as normativas 
legais que orientam o trabalho 
dos profissionais de saúde na AB e, 
por isso, os protocolos podem ser 
utilizados pelo Poder Jurídico como 
base de suas deliberações. Por isso, 
também, a obediência às normas 
definidas em protocolos pode cons-
tituir uma proteção jurídica para os 
profissionais e para as organizações 
de saúde (MENDES, 2005).

Assim, é incontestável a impor-
tância da utilização de protocolos 
na AB, salientando que como toda 
ferramenta de trabalho ela precisa 
ser empregada de forma adequada, 
de modo a potencializar o processo 
de trabalho, e não limitar as ações, 
engessando as equipes em torno de 
diretrizes que não atendam às neces-
sidades reais do trabalho, esvaziando 
de sentido essa utilização. 

Os Protocolos de Atenção 
Básica, elaboradora pelo Ministério 
da Saúde, configuram-se como 
instrumento potente para a imple-
mentação de boas práticas na AB e 
devem funcionar efetivamente como 
material de consulta no dia a dia dos 
profissionais de saúde. 

Contudo, no processo de 
implementação, desde sua concepção 
em âmbito federal à sua aplicação, 
existem desafios importantes a 
serem trabalhados. Esta estratégia 
não pode ser uma possibilidade de 
engessamento da prática cotidiana, 
mas sim de potência para o aprimo-
ramento do cuidado, apoiando os 
profissionais na tomada de decisão 
clínica e gestores na tomada de 
decisões para a logística da atenção 
à saúde, como por exemplos compras 
mais racionais e estratégicas e a 
possibilidade de redução de ações 
de judicialização. Este é um mate-
rial que deve ser constantemente 
avaliado segundo sua realidade de 
aplicação, com acompanhamento 
gerencial sistemático e revisões 
periódicas, permitindo espaço 
para criação e renovação dentro do 
processo de trabalho.

Além disso, esta ação surgiu 
frente ao desafio do enfrentamento 
ao Ato Médico, caracterizando como 
um desafio político-operacional 
importante. Por isso, contou com a 
opinião de diversos especialistas e 
foi pactuado em locais que trazem 
a legitimidade perante gestores da 
saúde.  Outra questão importante é 
a legitimidade do material perante a 
Comissão Nacional De Incorporação 
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De Tecnologias No SUS  (CONITEC) 
e legalmente pela legislação rela-
cionada à Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (Rename), 
visto que no processo houve dificul-
dades de incorporações importantes 
de medicamento para a Atenção 
Básica, seja por custo imediato, 
como por exemplo curativos, ou 
por pesquisas obsoletas referentes 
à determinados medicamentos 
que apresentam boa capacidade de 
resposta e custo-benefício para o 
cuidado, no entando não existem 
estudos atualizados. 

Essas questões fazem com 
que a resolubilidade e a qualidade 
das ações neste âmbito da atenção 
possam ainda ser limitadas, mas as 
iniciativas como esta construção de 
protocolos, ainda que como síntese 
das possibilidades, são bastante 
oportunas para o cuidado na AB. 

Ainda há outro desaf io 
institucional que é a necessidade 
de atualizar materiais e diretrizes 
à medida que mudam as evidências 
científicas, sem que a instituição 
forneça equipes permanentes para 
tal finalidade. Isso se enquadra 
na situação do fim do projeto que 
possibilitou a execução desse projeto 
e determinado momento que não 
garantem sustentabilidade das ações.

Portanto, essa estratégia 
não deve ser encarada como mais 
uma atribuição a mais na atuação 
das equipes, tampouco algo para-
lelo ao trabalho, mas sim uma 
ferramenta para facilitar as ações 
cotidianas.  Portanto, configura-se 
como um instrumento com potência 
para implementação de boas práticas 
no cotidiano dos profissionais da 
AB, que deve ser constantemente 
avaliado segundo sua realidade de 
aplicação, com acompanhamento 
gerencial sistemático e revisões 
periódicas, de modo a nortear sem 
limitar o processo de trabalho ao que 
está ali descrito, permitindo espaço 
para criação e renovação dentro do 
processo de trabalho dinâmico que 
se estabelece neste nível de atenção, 
mas garantindo também que sejam 
assegurados os princípios e dire-
trizes do SUS.

Considerações Finais

Protocolos são importantes 
instrumentos de natureza técnica, 
organizacional e política, que 
tem como foco a padronização de 
condutas em serviços de saúde. Em 
geral são baseados em evidências 
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científicas e envolvem a incorporação 
de novas tecnologias, com ênfase 
às ações técnicas e ao emprego de 
medicamentos (WERNECK, 2009).

Além disso, a atenção à 
saúde tem o dever de equilibrar a 
disponibilidade de tecnologias de 
diagnóstico e terapêutica para o 
cuidado, com o perfil epidemioló-
gico da população, que depende 
fundamentalmente das condições 
e estilos de vida, e se expressa em 
necessidades de saúde (sofrimentos, 
doenças, agravos e riscos). Isso 
porque estão intimamente ligados 
a prevalência de algumas doenças, a 
frequência de utilização de serviços 
de saúde, os custos dos serviços 
prestados, o impacto real dos trata-
mentos na saúde dos usuários e 
medidas de qualidade de vida (PAIM, 
2004; PICON; BELTRAME, 2002). 

Os protocolos não são instru-
mentos neutros e seguem a política 
de saúde que os ditam, podendo 
contribuir para as mudanças 
necessárias e os avanços desejados 
para a consolidação do SUS. Ou, por 
outro lado, para perpetuar modelos 
e processos de trabalho indesejá-
veis, ultrapassados e destoantes da 
proposta do SUS (WERNECK, 2009).

Nesse sentido, entendendo 
a vigilância em saúde como base 

para o modelo de atenção à saúde, 
a formulação de protocolos tem 
muito a contribuir, representando 
um exercício concreto e sistemático 
de equilíbrio entre condições e 
necessidades.
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Resumo 
A prerrogativa do patriarcado 
no organismo social, tem caráter 
estruturante, histórico-cultural e 
ideológico, é sobretudo, responsável 
pela  segregação sexual do trabalho, e 
a posição das mulheres em desigual-
dade.  Este estudo tem como objetivo 
mapear as situações de trabalho e 
rendimento, em dois municípios, de 
um estado do Nordeste brasileiro. A 
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segregação do trabalho por sexo é 
consumada nas diferenças de opor-
tunidade de trabalho entre homens 
e mulheres, e, consequentemente, 
acabam limitando ou extinguindo 
direitos adquiridos. Estas segrega-
ções dificultam ou impossibilitam o 
ingresso ou a permanência ou ainda 
a migração das mulheres no mercado 
de trabalho formal ou informal, 
são iniquidades sociais que devem 
ser enfrentadas, uma das formas 
para isso, é reconhecer o papel das 
mulheres na economia mundial, 
considerar as questões de gênero, 
etnia, e classe social  como fatores 
importantes para a justiça social, 
e conhecer as peculiaridades da 
atuação das trabalhadoras em dois 
municípios do nordeste do Brasil, a 
partir de dados secundários sobre 
trabalho e rendimento, coletados no 
último censo realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistíca.

Abstract
The prerogative of patriarchy in the 
social organism has a structuring, 
historical-cultural and ideological 
character, is mainly responsible for 
the sexual segregation of labor, and 
the position of women in inequa-
lity. This study aims to mapping 
work and income situations at two 

municipalities of a state in the 
Brazilian Northeast. The segrega-
tion of work by sex, consumes in 
the differences of opportunity of 
work between men and women, 
and, consequently, ends up limiting 
or extinguishing acquired rights. 
These segregations makes it difficult 
or impossible for women to enter or 
to remain or to migrate into formal 
or informal labor market. They 
are social inequities that must be 
addressed, one way to do this is 
to recognize the role of women in 
considering the gender, ethnicity, 
and social class issues as important 
factors for social justice, and to know 
the peculiarities of the workings of 
women workers in two municipa-
lities at northeast of Brazil, based 
on secondary data on work and 
income collected in the last census 
conducted by the Brazilian Institute 
of Geography and Statistics.

Introdução

A história da humanidade traz 
desde seus primórdios, diferenças 
sociais, relacionadas ao gênero, 
tradições em décadas anteriores, 
cingiam a figura feminina submissa 
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ao império patriarcal, onde a única 
pertença era o domicílio, e o título 
de “Dona de Casa”, o papel feminino 
limitava-se a ser a zeladora do lar, do 
cônjuge e de sua prole. O patriarcado 
validou através do estabelecimento 
normas sociais, o privilégio bioló-
gico. Não sendo essa construção 
social resultado de uma revolução 
violenta, devido à naturalidade em 
que o patriarcado triunfa, afirmando 
a soberania masculina. (Simone 
Beauvoir, 1970, pg. 175). A prerroga-
tiva do patriarcado no organismo 
social, tem caráter estruturante, 
histórico-cultural e ideológico, com 
maior significância em iniquidades, 
do que capitalismo e a globalização é 
sobretudo, é responsável pela segre-
gação sexual do trabalho, onde as 
mulheres se encontram em posição 
de desigualdade. A segregação do 
trabalho por sexo, consuma nas dife-
renças de oportunidade de trabalho 
entre homens e mulheres, e, conse-
quentemente, acabam limitando ou 
extinguindo os direitos adquiridos. 
(Biroli,2016) Estas segregações 
dificultam ou impossibilitam o 
ingresso ou a permanência ou ainda 
a migração das mulheres no mercado 
de trabalho, são iniquidades sociais 
que devem ser enfrentadas, uma 
das formas para isso, é reconhecer 

o papel das mulheres na economia 
mundial, considerar as questões de 
gênero, raça, e classe social, como 
fatores importantes para a justiça 
social, e conhecer as peculiaridades 
da atuação das trabalhadoras nos 
territórios, na busca de melhorias de 
suas condições de trabalho, tanto em 
desenvolvimento tecnológico, quanto 
em desenvolvimento humano. 

A Internat ional Labour 
Organization, aponta que em países 
com a economia não consolidada, as 
trabalhadoras têm adesão ao mercado 
de trabalho em níveis bem inferiores 
aos trabalhadores, o que se agrava 
com a dificuldade de manutenção de 
um cenário econômico estável.

De acordo com a International 
Labour Organization, as diferenças de 
gênero, são um dos maiores desafios, 
que influenciam negativamente o 
índice de desenvolvimento humano 
e o enfrentamento da pobreza, e essas 
disparidades são alarmantes tanto 
em países subdesenvolvidos quanto 
em nos países em desenvolvimento, 
bem como, corrobora para o mercado 
de trabalho mundial da atualidade. 
Há significativa inclinação à inferiori-
dade da participação das mulheres no 
mercado de trabalho em relação aos 
homens, cerca de 27% a menos, a taxa 
de atividade das mulheres na força 
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de trabalho alcançou pouco mais de 
49% na média mundial em 2017, sem 
aumento estimado para 2018. 

Diante das considerações 
tecidas, e no intuito de conhecer os 
cenários em que as mulheres estão 
imersas, o presente prospecto tem 
como objetivo mapear as situações 
de trabalho e rendimento, em 
dois municípios, de um estado do 
Nordeste brasileiro. 

Um destes municípios mape-
ados foi o maior município em 
contingente populacional e também 
capital do estado, e o outro um muni-
cípio listado entre os 100 municípios 
mais populosos, considerando as 
tendências demográficas de cada um. 

Percurso metodológico

Trata-se de um estudo descri-
tivo-analítico, com abordagem 
qualitativa, que visa abordar a 
questão, o significado e a intencio-
nalidade como inerentes aos atos e 
fatos, que compõem as relações, e 
as estruturas sociais. De acordo com 
Gil (2010, p.28) a pesquisa descritiva 
tem como objetivo primordial a 
descrição das características de 
determinada população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relações 
entre variáveis. A partir de dados 
secundários, extraídos do banco de 
dados do Censo Brasileiro, realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE no ano de 2010. 
Esse retrata tendências demográ-
ficas, indicadores sociais, trabalho 
e rendimento, características gerais 
da população, educação, migração, 
deslocamento, de população econo-
micamente ativa. Foram utilizados os 
dados sobre ‘trabalho e rendimento’, 
que possuíam diferenciação na cate-
goria de gênero, de dois municípios 
do estado do Rio Grande do Norte 
(RN). Dessa forma, foram levantadas 
as seguintes variáveis: referentes a 
Trabalho - Pessoas com 10 ou mais 
anos de idade em condição de ativi-
dade pertencentes ou não a População 
Economicamente Ativa – PEA, Pessoas 
ocupadas na semana de referência 
por grupos de ocupação, Grupo de 
horas habitualmente trabalhadas por 
semana, Condição de contribuição 
para o instituto da previdência oficial 
por qualquer trabalho; referente a 
Rendimento: Distribuição de Classe 
de rendimento nominal mensal por 
pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
e Valor do rendimento nominal (R$) 
por pessoas de 10 anos ou mais de 
idade com rendimento. Os municípios 
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escolhidos foram Natal, como a mais 
populosa cidade do estado do RN, 
por ser a capital, e Doutor Severiano, 
município de pequeno porte situado 
na região do alto oeste potiguar. 
A cidade do Natal, conta com uma 
população de 803.739 habitantes IBGE, 
2010, com estimativa populacional 
de 877.640 em 2018, O que coloca o 
município na 1º posição, dentre 167 
municípios do Rio Grande do Norte 
em contingente populacional. Sua 
densidade demográfica é de 4805.24 
habitantes por quilômetro quadrado. 
O município de Doutor Severiano 
possui 6492 habitantes segundo o 
último censo do IBGE, 2010, e esti-
mativa populacional de 7.080 em 
2018, ocupa a 95º posição dentre os 
167 municípios do RN em contin-
gente populacional. Sua densidade 

demográfica é de 59.96 habitantes 
por quilômetro quadrado. Os dados 
levantados foram analisados a luz da 
literatura publicada sobre a temática 
em estudo. E as variáveis abordadas 
na discussão foram destacadas em 
Itálico para diferenciá-las no texto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: O estudo, 
a partir da busca feita no banco de 
dados do último Censo demográfico 
do IBGE, revelou que em ambos os 
municípios há um predomínio do sexo 
masculino na população economica-
mente ativa (53%) em distintos setores 
da economia, em detrimento do sexo 
feminino (47%), conforme Tabela 
01. Esses dados inferem a ausência 
da igualdade plena entre homens 
e mulheres no mundo do trabalho 
(FIRMINO; SILVA; VIANA, 2015).

Tabela 1 – Pessoas com 10 ou mais anos de idade em condição de atividade pertencentes 
ou não a População Economicamente Ativa (PEA), Santa Cruz/RN, 2017.

MUNIÍPIO / 
VARIÁVEL

NATAL DR SEVERIANO

FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO

Nº % Nª % Nº % Nº %

Economicamente ativa 187861 47% 215494 53% 1597 47% 1817 53%

Não economicamente 
ativa 184701 63% 107355 37% 1160 57% 868 43%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Censo Demográfico, 2010.  
Elaboração própria, 2017. 
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No que se refere ao número 
de pessoas ocupadas na semana de 
referência por grupos de ocupação, 
observa-se pouca expressividade da 
presença feminina em ocupações 
militares (4%) no município de Natal 
e a total ausência desta ocupação no 
município comparado. Outra reali-
dade semelhante é a da ocupação de 
trabalhadores qualificados, operá-
rios e artesãos da construção, das 
artes mecânicas e outros ofícios (8%). 
Na pesquisa realizada por Antunes 
(2003) ao tratar desta temática 
afirma que na divisão sexual do 
trabalho operada pelo capital, geral-
mente as atividades de concepção ou 
aquelas baseadas em capital inten-
sivo são preenchidas pelo trabalho 
masculino, enquanto aquelas 
dotadas de menor qualificação, 
mais elementares, são destinadas a 
mulheres trabalhadoras, o que vem 
a fortalecer pesquisa. Conforme 
observado também nas ocupações 

elementares dos municípios estu-
dados (Natal 57%; Doutor Severiano 
55%).No tocante às ocupações 
de Operadores de instalações e 
máquinas e montadores e Técnicos 
e profissionais de nível médio houve 
um predomínio do sexo masculino 
nos cenários investigados. A litera-
tura científica oferece indicações 
semelhantes ao contexto apresen-
tado (Tabela 02). Para Hirata apud 
Antunes (2003) quanto à organização 
do trabalho, o trabalho manual e 
repetitivo era atribuído às mulheres 
e aqueles que requeriam conheci-
mentos técnicos era atribuído aos 
homens. Destarte, a ocupação que 
possui uma predominância femi-
nina é a de Trabalhadores de apoio 
administrativo (Natal 63%; Doutor 
Severiano 71%). Corroborando com 
tal achado, Barroso (1989) afirma que 
a maior parte das mulheres exercem 
funções de apoio administrativo.
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Tabela 2 - Pessoas ocupadas na semana de referência 
por grupos de ocupação, Santa Cruz, 2017.

MUNICÍPIO / VARIÁVEL 

NATAL DR SEVERIANO

FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO

Nº % Nª % Nº % Nº %

Diretores e Gerentes 5659 40% 8624 60% 9 45% 11 55%

Membros das forças 
armadas, policiais e 
bombeiros militares

218 4% 5487 96% 0 - 0 -

Ocupações elementares 33379 57% 24756 43% 159 45% 198 55%

Operadores de instalações 
e máquinas e montadores 10984 39% 17228 61% 13 27% 36 73%

Profissionais das 
ciências intelectuais 25767 43% 19720 57% 125 70% 53 30%

Técnicos e profissionais 
de nível médio 12457 20% 18961 60% 34 47% 38 53%

Trabalhadores de 
apoio administrativo 19144 63% 11208 37% 56 71% 23 29%

Trabalhadores dos 
serviços, vendedores dos 

comércios e mercados
37459 49% 39022 51% 112 41% 78 59%

Trabalhadores 
qualificados da 

agropecuária, florestais, 
da caça e da pesca

400 18% 1792 82% 538 32% 1163 68%

Trabalhadores 
qualificados, operários e 
artesãos da construção, 

das artes mecânicas 
e outros ofícios

2538 8% 30911 92% 12 10% 108 90%

Ocupações mal definidas 15884 44% 20510 56% 513 89% 63 11%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
Censo Demográfico, 2010. Elaboração própria, 2017.
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No que concerne ao ponto de 
grupo de horas habitualmente trabalhadas 
por semana (retratado na tabela 03) 
percebe-se que a maioria das mulheres 
trabalham entre 15 a 29 horas no 
município de Natal (59%). Ademais, é 
necessário chamar a atenção para o 
fato de que as mulheres, muitas vezes, 
desempenham outras atividades, como 

por exemplo: atividades domésticas, 
cuidados maternos, vida conjugal, 
estudo, o que caracteriza uma dupla ou 
até tripla jornada de trabalho. Quanto 
ao município de Doutor Severiano 
evidencia-se uma realidade mais 
árdua, as mulheres trabalham entre 
49 horas ou mais (65%).

Tabela 3 – Grupos de horas habitualmente trabalhadas por semana, Santa Cruz, 2017.

MUNIÍPIO / 
VARIÁVEL

NATAL DR SEVERIANO

FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO

Nº % Nª % Nº % Nº %

Até 14 horas 14039 54% 12007 46% 166 63% 97 37%

15 a 29 horas 18975 59% 13159 41% 449 51% 438 49%

30 a 39 horas 20709 54% 17547 46% 203 40% 134 60%

40 a 44 horas 68203 44% 88128 56% 159 29% 384 71%

45 a 48 horas 22545 41% 33095 59% 316 36% 567 64%

49 horas ou mais 19419 36% 34283 64% 277 65% 151 35%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
Censo Demográfico, 2010. Elaboração própria, 2017.

Em relação ao aspecto da 
Condição de contribuição para o insti-
tuto da previdência oficial por qualquer 
trabalho (tabela 04) a cidade do Natal 
apresenta um baixo percentual de 
contribuição pelo sexo feminino (45%), 
o que difere do município de Doutor 
Severiano (55%). Face ao exposto, a 
literatura acadêmica corrobora com 
o cenário encontrado no município 

de Natal ao afirmar que o efeito da 
presença dos filhos e do cuidado 
com a família limita as oportuni-
dades de emprego para as mulheres 
e as conduzem para ocupações de 
pior qualidade, que proporcionam 
jornadas de trabalho mais reduzidas 
e menor proteção previdenciária 
(Marri; Wajnman; Andrade, 2011).
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Tabela 4 – Condição de contribuição para o instituto da previdência 
oficial por qualquer trabalho, Santa Cruz, 2017.

MUNIÍPIO / 
VARIÁVEL

NATAL DR SEVERIANO

FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO

Nº % Nª % Nº % Nº %

Contribuinte 111702 45% 135633 55% 236 55% 193 45%

Não contribuinte 52187 45% 62586 55% 1333 46% 1577 54%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
Censo Demográfico, 2010. Elaboração própria, 2017.

Também foi identificado que 
no sexo feminino há uma hegemonia 
de classes salarias baixas em ambos 
cenários, variando de zero a um 
salário mínimo recebido mensal-
mente, diferentemente do sexo 
masculino, o qual recebe as maiores 
classes salarias (tabela 05). Giuberti 
e Menezes-Filho (2005) destacam 
que a diferença de rendimento 

entre homens e mulheres pode ser 
justificada pelas diferenças entre 
as características médias desses 
dois grupos, como experiência, 
idade, educação e setor de trabalho. 
Todavia, essas características 
geralmente explicam apenas parte 
dessa diferença, sendo o restante 
associado à discriminação.
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TABELA 05 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Classe de 
rendimento nominal mensal, Santa Cruz, 2017.

MUNIÍPIO / 
VARIÁVEL 

NATAL DR SEVERIANO

FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO

Nº % Nº % Nº % Nº %

Sem rendimento 135644 60 89735 40 833 62 1365 38

Até 1/4 de salário 
mínimo 20848 75 7087 25 488 76 150 24

Mais de 1/4 a 1/2 
salário mínimo 13247 65 7159 35 302 76 95 24

Mais de 1/2 a 1 
salário mínimo 79917 54 66731 46 701 54 608 46

Mais de 1 a 2 
salários mínimos 62646 47 71479 53 290 46 342 54

Mais de 2 a 3 
salários mínimos 18113 44 22815 56 99 57 74 43

Mais de 3 a 5 
salários mínimos 16994 43 22332 57 35 55 29 45

Mais de 5 a 10 
salários mínimos 15661 45 18831 55 10 45 12 55

Mais de 10 a 15 
salários mínimos 4075 35 6766 65 0 0 5 100

Mais de 15 a 20 
salários mínimos 2547 35 4743 65 0 0 3 100

Mais de 20 a 30 
salários mínimos 1636 36 2887 64 0 - 0 -

Mais de 30 salários 
mínimos 1232 35 2284 65 0 - 0 -

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
Censo Demográfico, 2010. Elaboração própria, 2017.

Segundo Leone e Baltar 
apud Mattei e Baço (2016, p. 869) 
o aumento da participação femi-
nina nas atividades econômicas 
ainda não foi capaz de reverter a 

enorme desigualdade no mercado 
de trabalho, que se mostra nos 
salários inferiores, no maior grau 
de desemprego, maior informalidade 
das ocupações, menores direitos 
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trabalhistas e previdenciários. 
Concordando com as autoras pesqui-
sadas o rendimento nominal salarial 
mediano e médio mensal é superior 

no sexo masculino nos municípios de 
Natal e Doutor Severiano, demons-
trando a desigualdade entre os 
gêneros (tabela 06).

Tabela 06 - Valor do rendimento nominal (R$) - Pessoas 
de 10 anos ou mais de idade com rendimento

MUNIÍPIO / VARIÁVEL
NATAL DR SEVERIANO

FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO

Mediano mensal 540.00 750.00 460.00 510.00

Médio mensal 1341.18 1802.63 460.65 651.84

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
Censo Demográfico, 2010. Elaboração própria, 2017

Considerações finais

A participação da mulher no 
mundo do trabalho perpassa por um 
processo longo de lutas e conquistas. 
Todavia, ainda se fazem presentes 
desafios significativos para que de 
fato possa-se alcançar a igualdade 
entre os gêneros. Esses desafios 
são postos no presente estudo ao 
revelar que há um predomínio 
do sexo masculino na população 
economicamente ativa, em ambos 
os municípios pesquisados e que as 
ocupações majoritariamente femi-
ninas concentram-se em atividades 
elementares, o que nos faz inferir 
que as ocupações que detém de 
maior capacidade do intelecto ou 

de qualificação estão sendo desen-
volvidas pelos homens. Conclui-se, 
também, que quando investigado as 
horas habitualmente trabalhadas 
pelo gênero feminino, há uma dife-
rença entre os municípios, sendo o 
de grande porte possuindo menores 
horas trabalhadas em relação ao 
município de pequeno porte. No que 
se refere ao rendimento, percebe-se 
que tanto as contribuições para o 
instituto da previdência quanto o 
rendimento salarial do sexo femi-
nino são considerados inferiores 
comparado com os percentuais do 
sexo masculino. Portanto, as conclu-
sões aqui apresentadas reforçam, 
ao constatar a desigualdade entre 
os gêneros masculinos e femininos, 



QUESTÕES DE GÊNERO E MERCADO DE TRABALHO: CONDIÇÕES DE 
TRABALHO DE MULHERES NO NORDESTE BRASILEIRO

Cecília Nogueira Valença, Claúdia Vicente de 
Oliveira, Renata Fonsêca Sousa de Oliveira, 

Nathalia Hanany Silva de Oliveira

125

sendo esse último desfavorecido na 
conjuntura do trabalho e de rendi-
mento. A maternidade, a exiguidade 
do cônjuge, são questões de gênero, 
raça/etnia bem como, a sexuali-
dade, são fatores que fomentam a 
divisão sexual e social do trabalho, 
a desigualdade salarial, e limitação 
a atuação das mulheres no mercado 
de trabalho. Reduzir a desigualdade 
de gênero beneficiaria as mulheres, 
a sociedade e a economia, portanto, 
os meios para alcançar esses acesso 
seriam orientações no tocante à 
perfil vocacional; acesso à formação, 
informação e ao emprego; direitos 
trabalhistas dignos, e fiscalização 
das condições de trabalho; inves-
timento financeiro para que as 
trabalhadoras possam também 
ser empregadoras; e sobretudo o 
reconhecimento da mulher como 
trabalhadora em qualquer profissão 
que queira exercer.
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Resumo
As tecnologias em saúde consti-
tuem-se importante ferramenta 
voltada a população idosa, tendo 
como intuito a preservação da 

saúde e o bem-estar. Objetivou-se 
identificar as principais tecnologias 
utilizadas pela enfermagem com 
a população idosa na estratégia 
saúde da família e sua efetividade. 
Metodologia: trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura realizada 
no mês de setembro de 2018 através 
de uma busca de publicações inde-
xadas nas bases de dados: LILACS 
e BDENF via Biblioteca Virtual de 
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Saúde utilizando os descritores 
“enfermagem”, “tecnologia” e 
“idoso”. Resultados: Observou-se que 
o instrumento índice de Katz serve 
para avaliar a capacidade funcional 
do idoso oportunizando a atuação da 
enfermagem e as técnicas contação 
de história, tecnologia cuidativo-e-
ducacional e tecnologia assistiva são 
para estimular e capacitar a popu-
lação idosa para o empoderamento, 
resultando positiva a efetividade da 
aplicação dos modelos tecnológicos 
visto que demostraram mudança 
significativa na qualidade de vida 
desse público. 

Abstract 
Health technologies are an impor-
tant tool for the elderly population, 
with the aim of preserving health 
and well-being. The objective was to 
identify the main technologies used 
by nursing with the elderly popula-
tion in the family health strategy 
and its effectiveness. Methodology: 
this is an integrative review of the 
literature conducted in september 
2018 through a search of indexed 
publications in the databases: 
LILACS and BDENF via the virtual 
health library using the descrip-
tors “nursing”, “technology” and 
“elderly “. Results: it was observed 

that the katz index instrument is 
used to evaluate the functional 
capacity of the elderly to provide 
nursing care, and the techniques 
for counting history, cuidativo-e-
ducacional technology and assistive 
technology are to stimulate and 
empower the elderly population for 
empowerment, being positive the 
effectiveness of the application of 
the technological models since they 
demonstrated significant change in 
the quality of life of this public.

Introdução 

Vivencia-se no Brasil um 
intenso processo de transição 
demográfica, com população de 
características jovens passando para 
mais envelhecidas. Para atestar tal 
constatação, projeções estatísticas 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) preveem que no período de 
1950 a 2025, o grupo de idosos no 
Brasil deverá aumentar em quinze 
vezes, alcançando em 2025, cerca de 
32 milhões de pessoas com 60 anos ou 
mais de idade (ARAÚJO et al., 2017).

Nessa perspectiva a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) deve 
ser reorientada a prestar uma 
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assistência voltada ao público 
emergente, com uma visão global 
do processo de envelhecimento e 
dos idosos, enquanto sujeitos ativos 
e complexos (MUNIZ et al., 2016), no 
intuito de promover saúde, educação, 
prevenção e o retardamento de 
doenças e fragilidades, manutenção 
da independência e da autonomia.

Sendo assim, os enfermeiros 
que atuam na ESF, os quais assumem 
maior contato com os usuários do 
serviço de saúde, podem e devem 
utilizar-se das tecnologias do 
cuidado com os idosos, contextuali-
zando com sua realidade, inclusive 
tendo como base o desenvolvimento 
de estratégias voltadas à educação 
em saúde do indivíduo/família/
comunidade (GOES; POL ARO; 
GONÇALVES, 2016). 

As tecnologias em saúde cons-
tituem importantes ferramentas 
voltadas às diversas condiciona-
lidades e demandas inerentes ao 
processo de envelhecimento, e 
são classificadas como leves, nas 
quais se visualiza claramente 
que a implementação do cuidado 
requer o estabelecimento de rela-
ções (vínculo, gestão de serviços e 
acolhimento); leve-duras, como no 
caso dos saberes bem estruturados 
que intervêm no trabalho em saúde, 

como a clínica médica, a psicanalí-
tica, e epidemiológica;  e duras, como 
no caso de equipamentos tecnoló-
gicos do tipo máquinas, normas, e 
estruturas organizacionais (ABREL; 
AMENDOLA; TROVO, 2017; SANTOS et 
al., 2016; PENHA et al., 2015). 

Frente ao contexto supraci-
tado, verifica-se a importância de 
verificar quais as tecnologias estão 
sendo empregadas pelo os enfer-
meiros na ESF para a população idosa 
e sua efetividade para a melhoria 
da qualidade de vida desta, o que 
justifica o interesse pela temática. 
O estudo em tela tem como objetivo 
principal identificar quais as prin-
cipais tecnologias utilizadas pela 
enfermagem com a população idosa 
na ESF e sua efetividade.

Procedimento metodológico 

Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura a qual tem 
como finalidade a construção de 
uma análise da bibliografia cientí-
fica, buscando responder à questão 
norteadora do trabalho e almejando 
contribuir para as discussões sobre 
os conhecimentos na temática 
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  
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Para a realização do estudo conside-
rou-se as seguintes etapas:

1ª Etapa

Identificação do tema e seleção 
da questão de pesquisa: Através das 
tecnologias a enfermagem é capaz de 
alcançar resultados positivos para a 
melhoria da qualidade de vida da 
população idosa. À vista disso, para 
guiar a pesquisa, formulou-se a 
seguinte questão norteadora: “Quais 
as principais tecnologias utilizadas 
pela enfermagem na estratégia 
saúde da família na assistência a 
pessoa idosa? ”. 

2ª Etapa

Adoção dos critérios de 
inclusão e exclusão: A pesquisa foi 
realizada no mês de setembro de 
2018 por meio de buscas das publi-
cações indexadas nas bases de dados: 
Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
e Banco de Dados em Enfermagem 
(BDENF), via Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) pelo cruzamento dos 
descritores “enfermagem”, “tecno-
logia” e “idoso” mediante o uso 

do operador booleano “AND”. Os 
critérios de inclusão foram: artigos 
primários que abordassem o resul-
tado da utilização de tecnologias na 
assistência a população idosa na ESF, 
publicados em português entre os 
anos de 2014 a 2018. Como critérios 
de exclusão: trabalhos que não se 
apresentassem na íntegra e os que 
estivessem duplicados. 

3ª Etapa

Identificação dos estudos 
pré-selecionados e selecionados: 
Após o cruzamento dos descritores 
nos bancos de dados, teve-se o 
resultado de 97 artigos, sendo 
pré-selecionados 19 pela leitura 
dos títulos e resumos, e atribuindo 
os critérios de inclusão e exclusão. 
Após a leitura na íntegra, foram 
selecionados 5 artigos. 

4ª Etapa

Categorização dos estudos 
selecionados. Foram analisados 
os resultados individualmente de 
cada artigo e, após isto, foi feita 
uma análise comparativa sobre os 
achados encontrados. Os artigos 
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foram categorizados de acordo com 
seu nível de evidência, sendo 

Nível I  
evidências oriundas de revisões 
sistemáticas ou meta-análise de 
relevantes ensaios clínicos; 

Nível II  
evidências derivadas de pelo menos 
um ensaio clínico randomizado 
controlado bem delineado; 

Nível III  
ensaios clínicos bem delineados sem 
randomização;

Nível IV  
estudos de coorte e de caso controle 
bem delineados;

Nível V  
revisão sistemática de estudos 
descritivos e qualitativos; 

Nível VI  
evidências derivadas de um único 
estudo descritivo ou qualitativo e 
Nível VII – opinião de autoridades ou 
relatório de comitês de especialistas 
(STILLWELL et al., 2010). 

5ª Etapa 

Análise e interpretação 
dos resultados: A interpretação 
dos resultados foi conduzida de 
maneira minuciosa, observando as 
informações encontradas em cada 
artigo para responder ao objetivo 
do presente estudo. 

6ª Etapa

Apresentação da revisão/
síntese do conhecimento: Após  
ser feita a análise e interpretação 
dos artigos, foram levantadas as 
conclusões a partir do que foi eviden-
ciado em cada estudo e fazendo um  
inter-relação entre os mesmos.

Resultados e discussões

No Quadro 1, observa-se a 
distribuição de cinco artigos selecio-
nados por autor(es), fonte, ano, tipo 
de estudo e resultado da pesquisa.
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Quadro 1 – Síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa. Cajazeiras – Paraíba, 2018.

Artigo Autor(es) Fonte/ano

Tipo de 
estudo / 
nível de 

evidência

Resultados

(1) Avaliação 
da capacidade 
funcional 
de idosos: 
atividade das 
equipes da 
Estratégia 
de Saúde da 
Família.

MARANDINI, 
B.A.N; SILVA, 
B.T; ABREU, 
D.P.G

Rev Fund 
Care Online 
v.9, n.4, out/
dez, 2017.

Estudo 
descritivo-
-exploratório, 
com abor-
dagem 
qualitativa, 
realizado 
por meio de 
pesquisa de 
campo. Nível 
de evidência 
VI.

A partir da 
aplicação do 
instrumento 
a enfermagem 
observou 
resultados 
positivos, pois 
confirmaram 
a expectativa 
de que os indi-
víduos idosos 
que participam 
do grupo na 
ESF são ativos e 
independentes.

(2) Contação 
de história: 
tecnologia 
cuidativa 
na educação 
permanente 
para o 
envelhecimento 
ativo. 

COSTA, N. P 
da et al.

Rev Bras 
Enferm. v.69, 
n.6, p.1132-9, 
nov-dez, 
2016.

Estudo 
convergente-
-assistencial 
de abordagem 
qualitativa. 
Nível de 
evidência VI.

Observou-se que 
com a contação 
de história, a 
enfermagem 
identificou 
mudanças 
na qualidade 
de vida, e 
no domínio 
psicológico, pois 
provocaram 
reações de 
respeito ao 
outro, imagi-
nação, sonhos, e 
solidariedade.
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(3) Cultivo do 
bem viver das 
pessoas idosas 
e tecnologia 
cuidativo-
educacional de 
enfermagem.

GOES, T.M; 
POLARO, 
S.H.I; 
GONÇALVES, 
H.T

Enferm. 
Foco. v.7, n.2, 
p.47-51, 2016.

Pesquisa 
convergente-
-assistencial 
abordagem 
qualitativa. 
Nível de 
evidência VI.

Evidenciou-se 
aspectos bené-
ficos a população 
idosa que se 
submeteram ao 
instrumento pela 
a enfermagem, 
como a melhora 
na dinâmica 
familiar e o 
autocuidado na 
prática da sexua-
lidade saudável e 
segura.

(4) Desempenho 
nas atividades 
básicas da vida 
diária de idosos 
em Atenção 
Domiciliar 
na Estratégia 
Saúde da 
Família 

MUNIZ, E.A 
et al.

Revista 
Kairós 
Gerontologia. 
V. 19, n.2, 
p.133-146, 
abril-junho, 
2016.  

Estudo 
transversal 
com caráter 
quantitativo 
descritivo. 
Nível de 
evidência VI.

Verificou-se que 
os idosos em 
atenção domi-
ciliar pela ESF 
encontram-se 
com sua capaci-
dade funcional 
comprometida, 
evidenciando 
importância de 
potencializar 
a autonomia e 
independência 
dos idosos.

(5) Tecnologia 
Assistiva na 
Promoção 
da Saúde de 
Pessoas Idosas.

FONSECA, 
R.S.B et al.

Rev Enferm 
UFPI. v.4, 
n.1, p. 74-80, 
jan-mar, 
2015.
 

Pesquisa 
descritiva de 
abordagem 
qualitativa. 
Nível de 
evidência VI.

Constatou-se  
que os vídeos 
educacionais 
aplicados pela 
a enfermagem  
facilitou o 
processo de 
aprendizagem, 
e melhora na 
qualidade de 
vida.

Fonte: Pesquisa direta (2018).
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Observou-se que grande 
parte das produções científicas 
foram realizadas no ano de 2016, 
sendo em sua maioria estudos 
qualitativos, com nível de evidência 
6. Evidenciou-se que a utilização das 
tecnologias pelo o enfermeiro na 
ESF apresentou diversos benefícios 
aos idosos em todos seus aspectos, 
uma vez que demostraram melhora 
no domínio psicológico, autonomia, 
dinâmica familiar e aprendizagem.

A ESF remete o uso constante 
de tecnologias leves e o enfer-
meiro como integrante da equipe 
multiprofissional para efetivar a 
ciência do cuidar e obter resultados 
satisfatórios é necessário construir 
uma relação de confiança entre a 
enfermagem e o ser humano idoso, 
combinando esforços no sentido de 
enfocar todos os aspectos do enve-
lhecimento e usando-se múltiplas 
opções tecnológicas do cuidado para 
enfrentar os diferentes problemas de 
saúde demandados por esse extrato 
populacional (MUNIZ et al., 2016; 
ARAÚJO et al., 2017)  

Os  en fer mei ros  com o 
propósito de contemplar os modos 
de enfrentamento das inúmeras 
mudanças no processo de envelhe-
cimento, adotam tecnologias do 
cuidado da vida e saúde, como as 

tecnologias cuidativo–educacional 
(TCES) que conforme Ilha et al. (2017) 
compreende esta como tecnologia de 
relações que inclui o acolhimento, 
vinculo, e autonomização que tem 
como objetivo assegurar aos idosos 
acessos aos serviços com práticas 
transformadoras.

 Foi observado nos achados 
de Goes, Polaro e Gonçalves (2016) 
que a utilização das TCES constatou 
prenúncio de empoderamento para 
o autocuidado, como a tomada de 
consciência quanto às questões da 
velhice, mudanças na prática de 
cuidado relativo ao enfrentamento 
das intercorrências de saúde no 
transcurso do envelhecimento, 
como também resultados positivos 
no autocuidado nas práticas sexuais 
por meio dos esclarecimentos sobre 
doenças sexualmente transmissíveis 
incluindo o HIV/AIDS e os comporta-
mentos de vida sexual segura, uma 
vez que as idosas apresentaram um 
déficit de competência ao auto-
cuidado na prática da sexualidade 
saudável e segura. 

É fundamental que os profis-
sionais da ESF tenham conhecimento 
do grau de dependência dos idosos 
para elaborarem um plano assis-
tencial individualizado e agreguem 
recursos que possibilitem manter 
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este idoso o mais ativo possível, e 
para efetivar esse cuidado, um dos 
instrumentos utilizados é o índice de 
Katz, que de acordo com Antonelli et 
al. (2017) faz a medida das Atividades 
Básicas de Vida Diária (AVD) hierar-
quicamente relacionadas que está 
organizado para mensurar inde-
pendência no desempenho de seis 
funções: banhar-se, vestir-se, ir ao 
banheiro, transferir-se, ser conti-
nente e alimentar-se.   

Foi verificado que os idosos 
em atendimento domiciliar (AD) 
pela ESF se encontram com sua capa-
cidade funcional comprometida, 
visto que muitos desses idosos tem 
uma ou mais AVD afetadas, eviden-
ciando dessa forma a importância 
de reforçar a potencialização, auto-
nomia e independência dos idosos. 
Para auxiliar no êxito do índice de 
katz os enfermeiros utilizam o grupo 
educativo com o intuito de ampliar 
as ações educativas com o propósito 
de fortalecer a conscientização do 
autocuidado e estabelecimentos 
de vínculos (MUNIZ et al., 2016; 
MARANDINI; SILVA; ABREU, 2017) 

Outra tecnologia cuidativa 
direcionada para os idosos é a 
“contação de história” que segundo 
Santos, Leão e Ribeiro (2015) esti-
mula cognição e a memória dessa 

população. O estudo de Costa et al. 
(2016) demonstrou que a tecnologia 
estimulou a memória das idosas, 
oportunizou diálogos estimulantes 
em interação social e compartilha-
mento de saberes, e proporcionou 
convivência em grupo de ajuda 
mútua, ressignificando o processo 
de viver envelhecendo e protago-
nizando o próprio envelhecimento 
com qualidade. 

Foi observado nos estudos 
de Fonseca et al. (2015) que uma 
das estratégias que os enfermeiros 
desenvolvem para fortalecer o 
cuidado gerontológico é a tecnologia 
assistiva (TA) que tem o objetivo de 
proporcionar maior independência, 
qualidade de vida e inclusão social, 
pela ampliação da comunicação, 
mobilidade e controle do ambiente, 
além das habilidades e aprendizado, 
no entanto há fatores  que podem 
limitar este processo, como as  alte-
rações auditivas que nos achados 
constataram que interferem direta-
mente nas relações sociais do idoso 
(FONSECA et al.,2015).
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Considerações finais 

Ressalta-se que a utilização das 
tecnologias pelo os enfermeiros na ESF 
apresentaram resultados benéficos aos 
idosos contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida, bem-estar e 
dinamicidade nos serviços de saúde, 
como também desfecho positivo 
na efetividade na aplicação desses 
instrumentos, uma vez que demos-
traram consideráveis mudanças na 
qualidade de vida dessa população, 
além da possibilidade de empreender 
ações cuidativas inovadas a favor do 
autocuidado no envelhecimento.

Essa análise apontou para a 
existência e utilização de diversas 
tecnologias em prol da assistência 
aos indivíduos idosos, sendo inegável 
a sua pertinência para a dinâmica de 
atendimento aos anseios de quem 
envelhece contemplando firmemente 
os modos de enfrentamento das 
inúmeras mudanças no processo de 
envelhecimento, tornando funda-
mental o fortalecimento das políticas 
de Atenção Primária à Saúde e o 
funcionamento efetivo da política de 
atenção integral a pessoa idosa para 
estingar a participação social deste.

Portanto essa pesquisa é de 
imenso apreço no estudo da saúde 
da população idosa em especial na 

atenção primária uma vez que se 
comprovou a eficácia das tecnolo-
gias do cuidado visto que fortaleceu 
maior independência, e qualidade 
de vida em múltiplos aspectos, 
como proposta para estudos futuros, 
evidenciou-se perspectivas para 
o enfermeiro como facilitador no 
desenvolvimento de competências 
para o autocuidado e estimulador 
dos idosos como protagonistas do 
próprio envelhecimento, instrumen-
talizado por diretrizes da tecnologia 
leve de atos de relação no cuidado.
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Resumo
No contexto atual, as instituições 
vêm se adaptando a mudanças educa-
cionais progressivas e profundas, 
buscando uma consolidação em seu 
processo de ensino-aprendizagem 
visando integração de personagens 

(professores e alunos). Nesse sentido, 
valoriza-se a adoção de métodos que 
estimulem a participação efetiva do 
aluno, as metodologias ativas, em 
todas as etapas do processo, entre eles 
está o método da simulação realística. 
O objetivo deste estudo é identificar 
as contribuições da simulação no 
processo de ensino-aprendizagem da 
graduação em enfermagem.  Trata-se 
de uma revisão integrativa da litera-
tura, realizada nas seguintes bases de 
dados CAPES, SCIELO e MEDLINE, no 
período de janeiro a março de 2018, 
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utilizando os descritores: Simulation 
AND Education, Nursing AND 
Nursing, active methodologies, com 
publicações cujo objetivo do estudo 
estivesse relacionado à simulação no 
processo de ensino-aprendizagem da 
enfermagem. Dos 08 artigos selecio-
nados, pode-se identificar o aumento 
da confiança e desenvolvimento 
de habilidades de comunicação, 
melhora significativa do desempenho 
e conhecimento, feedback imediato, 
aprendizagem ativa e reflexiva, inte-
ração e trabalho em equipe, tomada 
de decisão, julgamento clínico e 
satisfatório. Desta forma pode-se 
considerar a simulação realística 
como estratégia positiva no processo 
de formação do enfermeiro. O uso 
das simulações realísticas utiliza 
várias estratégias de inovação 
tecnológica no campo da formação 
acadêmica e profissional dos enfer-
meiros. Portanto sugere-se o uso das 
simulações como uma estratégia de 
formação e de educação permanente 
nos serviços de enfermagem e de 
saúde, uma vez que os países desen-
volvidos já alcançaram excelentes 
avanços. Recomenda-se a realização 
de outros estudos envolvendo a temá-
tica em diferentes contextos.

Abstract
In the current context, institutions 
have been adapting to progressive 
and profound educational changes, 
seeking a consolidation in their 
teaching-learning process aimed at 
integrating characters (teachers and 
students). In this sense, we value the 
adoption of methods that stimulate 
the effective participation of the 
student, the active methodologies, 
in all stages of the process, among 
them is the method of realistic 
simulation. The aim of this study 
is to identify the contributions of 
simulation in the teaching-learning 
process of undergraduate nursing. 
This is an integrative literature 
review, conducted in the following 
databases CAPES, SCIELO and 
MEDLINE, from January to March 
2018, using the descriptors: 
Simulation and Education, nursing 
AND Nursing, active methodologies, 
with Publications whose objective of 
the study was related to simulation 
in the nursing teaching-learning 
process. of the 08 selected articles, we 
can identify the increased confidence 
and development of communication 
skills, significant improvement 
in performance and knowledge, 
immediate feedback, active and 
reflective learning, interaction and 
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teamwork, Decision-making, clinical 
and satisfactory judgment. Thus, the 
realistic simulation can be considered 
as a positive strategy in the nursing 
education process. The use of realistic 
simulations uses various strategies of 
technological innovation in the field 
of academic and professional training 
of nurses. Therefore, it is suggested 
the use of simulations as a strategy 
of training and permanent education 
in nursing and health services, since 
developed countries have already 
achieved excellent advances. It is 
recommended to perform other 
studies involving the theme in diffe-
rent contexts.

Introdução

Historicamente, a formação 
dos profissionais de saúde tem sido 
pautada no uso de metodologias 
tradicionais e influenciada pelas 
tendências cartesianas, sob uma 
perspectiva fragmentada e reducio-
nista. A busca pela eficiência técnica 
e o conhecimento especializado 
contribuiu para o surgimento de 
diversas mudanças no contexto 
das academias e nas propostas de 
formação. (TORRES, 2014).

Não obstante, com a contem-
poraneidade, a educação precisou 
evoluir em seus processos de 
organizações curriculares, metodo-
logias, tempos e espaços. Assim, vem 
acontecendo uma constante busca 
em modelos educacionais alterna-
tivos, frente aos setores públicos 
e privados, onde ocorrem estudos 
para o aprimoramento de modelos 
de aprendizagens ativos, onde não 
mais se pensa em modelo de ensino 
vertical, autoritário e uniforme 
(MORAN, 2015).

As instituições educacionais 
atentas às mudanças percorrem dois 
caminhos, um mais breve - mudanças 
progressivas, e outro mais amplo, 
com mudanças profundas. Algumas 
instituições mantém o modelo curri-
cular predominantemente tradicional, 
mas, prioriza o envolvimento maior 
do aluno, com metodologias ativas 
(aprendizagem por projetos, a sala 
de aula invertida, estações de apren-
dizagem, uso das simulações). Outras 
propõem modelos mais inovadores, 
com disciplinas indefinidas, que rede-
senham o projeto, os espaços físicos, as 
metodologias, baseadas em atividades, 
desafios, simulações, jogos e onde cada 
aluno aprende no seu próprio ritmo e 
necessidade e também aprende com 
os outros em grupos e projetos, com 
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supervisão de professores orienta-
dores (MORAN, 2015).

Nesse sentido, valoriza-se a 
adoção de métodos que estimulem 
a participação efetiva do aluno, as 
metodologias ativas, em todas as 
etapas do processo, entre eles está o 
método da simulação (SILVA, 2013).

A simulação está ganhando 
força na educação nos últimos 
quarenta anos. Primeiramente, essa 
prática baseou-se na experiência 
desenvolvida pelas indústrias militar 
e aeronáutica. A simulação para ser 
bem-sucedida necessita suspender 
a realidade e interagir como se o 
simulador fosse um paciente real. A 
aprendizagem é mantida e produzida 
ao se considerar que ela ocorre em um 
ambiente realista (WILFORD, 2016).

A simulação específica à área 
da saúde é uma tentativa de repro-
duzir os aspectos essenciais de um 
cenário clínico para que, quando um 
cenário semelhante ocorrer em um 
contexto clínico real, a situação possa 
ser gerenciada facilmente e com êxito 
(JEFFRIES, 2014).

Os cenários de simulação 
oferecem experiências cognitivas, 
psicomotoras e afetivas, contri-
buindo para a transferência de 
conhecimento da sala de aula para 
os ambientes clínicos (TUORINIEMI, 

SCHOTT- BAUER, 2008). Nessas expe-
riências, os docentes devem reforçar 
os acertos nos procedimentos, corrigir 
os erros e explicar os pontos nos quais 
há necessidade de aprimoramento dos 
acadêmicos (ROTHGEB, 2008).

No  contex to  at u a l ,  a s 
instituições vêm se adaptando a 
mudanças educacionais progres-
sivas e profundas, buscando uma 
consolidação em seu processo de 
ensino-aprendizagem visando inte-
gração de personagens (professores 
e alunos) durante todo o processo, 
não obstante, o objetivo deste estudo 
é identificar o uso de simulações no 
ensino de procedimentos e técnicas 
para os estudantes de graduação de 
enfermagem, conforme os artigos 
científicos publicados em periódicos 
do Brasil e nas principais bases de 
dados da área da saúde no período 
de janeiro de 2013 a fevereiro de 2018.

Procedimento metodológico

Este é um estudo qualitativo do 
tipo revisão integrativa da literatura 
sobre o uso de simulações, como 
fatores contribuintes para o ensino de 
técnicas e procedimentos, nos cursos 
de graduação em Enfermagem. A 
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pesquisa consistiu na busca de artigos 
científicos sobre o tema, publicados 
nas bases de dados CAPES, SCIELO 
e MEDLINE em língua portuguesa e 
inglesa, no período de janeiro de 2013 
a fevereiro de 2018. Os parâmetros 
de busca e limites foram definidos 
segundo as opções disponíveis em 
cada base e utilizados os seguintes 
descritores: Na Medline MeSH, 
(learning OR education) AND (active 
methodologies OR simulation) AND 
nursing, observando os limites: humans, 
nursing journal articles, Portuguese; 
na SCIELO, foi utilizado o sistema da 
Biblioteca Virtual em Saúde, com os 
termos (ensino OR educação) AND 
(metodologias ativas OR simulação) 
AND enfermagem, observando-se os 
mesmos limites da MEDLINE.

A seleção da literatura seguiu 
três critérios de inclusão previamente 
estabelecidos: (1) artigo científico, 
com o objetivo diretamente rela-
cionado ao uso de simulações no 
ensino de técnicas e procedimentos 
para acadêmicos de graduação em 
enfermagem; (2) estar publicado em 
periódico nacional ou estrangeiro no 
idioma português e inglês; (3) publi-
cação no período de janeiro de 2013 a 
fevereiro de 2018. 

Inicialmente, foi realizada uma 
busca automática, atentando para os 

parâmetros citados. A seguir, houve 
uma seleção dos estudos em três 
etapas: (1) exclusão de artigos não 
pertinentes ao objetivo da presente 
pesquisa; (2) verificação dos títulos dos 
trabalhos e dos respectivos autores 
para se verificarem repetições em mais 
de uma base de dados, sendo os artigos 
redundantes computados apenas 
uma vez; (3) leitura dos resumos, com 
análise da relação entre os objetivos 
de cada estudo e o propósito desta 
pesquisa, para exclusão dos artigos. 
Cumpridas as três etapas descritas, 
procedeu-se à leitura, na íntegra, dos 
artigos selecionados.

Na sequência, foi aplicada a 
análise de conteúdo para tratamento 
dos dados, adaptada da técnica de 
Bardin (2006). Segundo Caregnato e 
Mutti (2006), a análise de conteúdo 
pode ser realizada em textos, que são 
originados de transcrições de entre-
vistas, e em textos já existentes, como 
é o caso dos artigos selecionados para 
este estudo. Assim, essa técnica é indi-
cada quando os dados apresentam-se 
sob a forma de textos, e tem sido 
utilizada para análise em pesquisas 
qualitativas, compreendendo três 
etapas: (1) pré-análise, na qual é feita 
a leitura flutuante para a elaboração 
de hipóteses e de indicadores que 
fundamentam a interpretação dos 
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dados; (2) exploração do material 
para a codificação dos dados, a 
partir das unidades de registros; (3) 
tratamento dos dados e alcance de 
inferências, que consiste na classi-
ficação dos elementos explorados, 
considerando-se as semelhanças e as 
diferenças entre eles, para posterior 
categorização com ênfase nas carac-
terísticas comuns.

Neste trabalho, a análise de 
conteúdo resultou nas duas categorias 
para a classificação dos artigos sele-
cionados: Simulação como estratégia 
didática e simulação como metodo-
logia de ensino na enfermagem.

Resultados e discussão

Neste estudo, foram inclu-
ídos 08 artigos que atenderam aos 
critérios de inclusão previamente 
estabelecidos e assim distribuídos nas 
bases de dados selecionadas:

• SCIELO: 25 artigos com quatro 
artigos incluídos.

• CAPES: 04 artigos com dois artigos 
incluídos;

• MEDLINE: 13 artigos com dois 
artigos incluídos.

Os artigos foram lidos e as prin-
cipais contribuições recorrentes no 
texto foram identificadas no processo 
ensino-aprendizagem em enfermagem

Dentre as contribuições da 
simulação mais citadas na literatura, 
destacam-se o aumento da confiança, 
e habilidades de comunicação, 
seguidas do desempenho eficaz de 
habilidades, conhecimento, ambiente 
seguro e feedback imediato. A maioria 
foi verificada em simulações de alta 
fidelidade ou tinha o educador como 
fator central para o processo de 
ensino-aprendizagem o que atesta 
a implantação da simulação como 
método ativo e atual de ensino.
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Quadro 1. Distribuição das principais contribuições para 
processo ensino-aprendizagem em enfermagem.

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES Nº %

Confiança; 8 15%

Comunicação eficaz; 4 8%

Desempenho; 6 10%

Conhecimento; 7 13%

Ambiente seguro; 4 8%

Feedback imediato; 2 6.3%

Realismo da simulação; 2 6.3%

Aprendizagem ativa e reflexiva; 2 6.3%

Interação/trabalho em equipe; 2 6.3%

Tomada de decisão; 2 6.3%

Julgamento/ Raciocínio clínico; 4 8%

Satisfação; 2 6.3%

TOTAL 42 100%

Fonte: autoria própria.

Quadro 2. Distribuição das principais desvantagens/dificuldades 
para processo ensino-aprendizagem em enfermagem.

PRINCIPAIS DESVANTAGENS/DIFICULDADES Nº % 

Elevados recursos de tempo e pessoal; 3 25%

Variabilidade na simulação; 3 25%

Pobreza nos escores cognitivos e motores; 2 16,6%

Falta de realismo; 1 8,3%

Alto custo tecnológico; 1 8,3%

Complexidade do equipamento; 1 8,3%

Superestimação da confiança; 1 8,3%

Total 12 100%

Fonte: autoria própria.
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A simulação, como um processo 
dinâmico e complexo, envolve a 
criação de ações direcionadas para que 
o aluno aprofunde e amplie os conhe-
cimentos elaborados por meio de sua 
participação. Esse direcionamento 
parte de simulações seguras e super-
visionadas, centrado no educador 
como um facilitador da aprendizagem 
(GOMEZ. M. V et al 2014).

A capacidade de praticar as 
habilidades dos estudantes em um 
ambiente seguro identifica o método 
como uma contribuição positiva para 
o aumento da competência clínica, 
pois exercita habilidades clínicas 
sem as distrações do ambiente real, 
de forma a dominar essas habilidades 
em um ritmo individual, dentro das 
limitações de sua inexperiência e sem 
danos ao paciente. Esse aumento da 
confiança mostra que a simulação 
é um método de aprendizagem 
significativo, que promove o melhor 
desempenho sobre as habilidades 
dos alunos e a percepção do aluno 
sobre sua capacidade real, ou seja, 
a confiança na sua capacidade de 
demonstrar habilidades em tarefa 
específica decorre de realizações de 
desempenho, experiência pessoal, 
persuasão verbal e estada emocional. 
Comportamentos que refletem em 
melhor qualidade das habilidades 

após a simulação (TEIXEIRA, I.N.D.O.; 
FELIX, J.V.C. 2013).

Entretanto, mesmo sendo uma 
contribuição importante para aluno 
e amplamente analisada nos estudos, 
quando comparada a outros métodos 
de ensino, a simulação passa ser mais 
eficaz, superando os métodos de 
ensino tradicionais. Segundo Santos 
et al (2017), esse método não substitui 
a necessidade de aprendizagem na 
prática clínica, mas complementa 
outras abordagens de ensino de 
forma a melhorar a qualidade do 
cuidado ao paciente. As lacunas sobre 
como o aprendizado em sala de aula 
está ligado ao aluno e sua tomada de 
decisões em cenários de simulação, 
bem como o grau em que a transfe-
rência ocorre entre a sala de aula e a 
prática, ainda é alvo de estudos. 

Apesar das vantagens da simu-
lação na qualidade da aprendizagem, 
algumas desvantagens são comu-
mente sinalizadas. Para Baptista et 
al (2014), as principais desvantagens 
dos simuladores de alta fidelidade, 
são não somente a complexidade 
tecnológica na manipulação do equi-
pamento, elevados custos de aquisição 
e manutenção contínua, mas também 
no comprometimento da credibilidade 
dos modelos por não estar no contexto 
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humano e correr o risco de compro-
meter o desempenho eficaz.

Já para, Abreu et al (2014), os 
simuladores com menos fidelidade, é 
onde se pode encontrar dificuldades 
mais ainda evidenciadas, pela falta 
de realismo da situação simulada, 
pobreza dos escores cognitivos e 
motores e variabilidade na simulação. 
Esse alto custo em modalidades de 
simulação de alta fidelidade ainda é 
bastante questionado pelos estudos, 
principalmente quando o aumento 
dos custos associados não está justi-
ficado por um aumento concomitante 
dos resultados de aprendizagem.

Portanto, embora não existam 
estudos suficientes para apoiar 
a noção das atividades de apren-
dizagem em simulação sobre as 
habilidades cognitivas dos alunos 
de graduação em enfermagem, em 
comparação com os métodos tradi-
cionais de ensino de enfermagem, 
os educadores, não devem se basear 
em modelos de ensino tradicionais 
para aumentar o uso de simulação no 
contexto de ensino de enfermagem.

Considerações finais 

A síntese dos estudos disponí-
veis destacou como contribuições da 
simulação, o aumento da confiança, 
o desenvolvimento de habilidades de 
comunicação, melhora significativa 
do desempenho e conhecimento, 
feedback imediato, aprendizagem 
ativa e reflexiva, interação/trabalho 
em equipe, tomada de decisão, 
julgamento clínico e satisfação. Essas 
contribuições ocorreram por meio 
de um ambiente seguro e realista, 
refletindo na transição para a prática 
clínica com menor exposição dos 
pacientes a riscos desnecessários. 

A s  opções  ped agóg ica s 
adotadas refletem a ideologia do 
contexto em que se inserem, tendo 
por base uma concepção de como 
se quer que as pessoas aprendam 
e, a partir daí, sejam capazes de 
transformar a realidade, se assim 
o desejarem. Deste modo, a ideia 
de formação que se fundamenta na 
pedagogia da simulação mediante 
a inserção em realidades concretas 
privilegia uma educação voltada 
para a prática.

Constata-se, portanto, que a 
simulação contribuiu para o desen-
volvimento de habilidades humanas 
e técnicas que levaram o discente a 
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refletir, possibilitando-o adquirir a 
capacidade de autoconduzir o seu 
processo formativo. 

O uso das simulações realís-
ticas utiliza várias estratégias de 
inovação tecnológica no campo da 
formação acadêmica e profissional 
do enfermeiros.

Portanto sugere-se o uso das 
simulações como uma estratégia de 
formação e de educação permanente 
nos serviços de enfermagem e de saúde, 
uma vez que os países desenvolvidos já 
alcançaram excelentes avanços.

Recomenda-se a realização de 
outros estudos envolvendo a temática 
em diferentes contextos.
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Resumo
O presente artigo apresenta os resul-
tados alcançados pela plataforma de 
telessaúde do Rio Grande do Norte 
como ferramenta de transformação 
do processo de regulação das solici-
tações de exames de colonoscopia. No 
período de novembro/17 a agosto/18 
foram realizadas 608 solicitações de 
exames de colonoscopia. Todas as 
solicitações foram atendidas dentro 



A TELERREGULAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATAL

Karla Mônica Dantas Coutinho, Antonio 
Higor Freire Morais, Edson da Silva Freitas, 
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

155

do prazo. A ferramenta de regulação 
de exames se configura numa impor-
tante estratégia para avaliação dos 
pedidos de exames, bem como para 
qualificar tais pedidos e contribuir 
para a formação continuada dos 
profissionais de saúde.

Abstract
This paper presents the results 
achieved by the telehealth platform 
of Rio Grande do Norte as a tool 
for transforming the process of 
regulation of requests for colonos-
copy exams. In the period from 
November/17 to august/18, 608 
requests were made for colonoscopy 
exams. All requests were met on 
time. The examination regulation 
tool is an important strategy for 
the evaluation of the examination 
requests, as well as to qualify such 
applications and contribute to 
the continuing training of health 
professionals.

Introdução

O Telessaúde Brasil Redes 
na Atenção Básica, componente do 
Programa de requalificação das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

instituído pela Portaria nº 2.554 
de 28 de outubro de 2011, objetiva 
potencializar a qualificação da 
Atenção Básica/Estratégia de Saúde 
da Família, ao estimular o uso 
das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) para atividades 
à distância relacionadas à saúde. 
O Telessaúde pode possibilitar a 
interação entre profissionais de 
saúde, bem como o acesso remoto 
a recursos de apoio educacional, 
clínico e diagnóstico (BRASIL, 2015).

A regulação da assistência 
à saúde tem a função primordial 
de ordenar o acesso às ações e aos 
serviços de saúde, em especial, à 
alocação prioritária de consultas 
médicas e aos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos para 
pacientes com maior risco, neces-
sidade e/ou indicação clínica 
oriundos dos diversos serviços 
de saúde em tempo oportuno. 
Complementarmente, a regulação 
deve servir de filtro aos enca-
minhamentos desnecessários, 
devendo selecionar o acesso dos 
pacientes às consultas e/ou aos 
procedimentos apenas quando eles 
apresentarem indicação clínica para 
realizá-los, evitando a exposição dos 
pacientes a consultas e/ou a proce-
dimentos desnecessários (prevenção 
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quaternária). Além disso, otimiza o 
uso dos recursos em saúde, impede 
deslocamentos desnecessários e traz 
maior eficiência e equidade à gestão 
das listas de espera (BRASIL, 2016).

A colonoscopia é um exame 
de imagem que permite a visuali-
zação do interior de todo o cólon. 
O instrumento utilizado é um tubo 
flexível com cerca de um metro de 
comprimento e um centímetro de 
diâmetro. Na extremidade final 
desse tubo existe uma minicâmera, 
que transmite para um monitor colo-
rido, as imagens do interior do cólon 
e do íleo terminal. Essas imagens são 
fotografadas e impressas (SEGUNDA 
OPINIÃO FORMATIVA, 2013). É um 
exame de custo relativamente alto e, 
por isso, sua oferta deve ser restrita 
às reais indicações de realização. 

A solicitação inadequada de 
exames, muitas vezes, gera gargalos 
no sistema de saúde, no qual a 
demanda supera a oferta, criando 
filas de espera que comprometem a 
saúde dos indivíduos.  Esses gargalos, 
requerem, para a sua superação, 
que se constituam estratégias que 
impactem na Atenção Básica nos 
processos de regulação do acesso 
(desde os serviços solicitantes até 
as centrais de regulação), bem como 

na organização da atenção especia-
lizada (BRASIL, 2016).

Metodologia 

O presente trabalho refere-se 
a um estudo de caso de abordagem 
qualitativa com a finalidade de 
proporcionar critérios para a 
solicitação do exame de colo-
noscopia e discernir melhor as 
prioridades agilizando o processo 
para o paciente mais necessitado.  O 
Núcleo de Telessaúde Interestadual 
RN/PB implementou a regulação de 
exames de colonoscopia na rede de 
saúde de Natal, em parceria com o 
Departamento de Atenção Básica 
(DAB), Departamento de Atenção 
Especializada (DAE) e Departamento 
de Reg u lação da Secreta r ia 
Municipal de Saúde (SMS). 

O município de Natal, a época 
do lançamento do projeto piloto, 
contava com uma fila de espera de 
mais de 4.000 solicitações de colonos-
copias. A partir da adoção do sistema 
do Telessaúde para telerregulação 
das solicitações de colonoscopias, 
a SMS definiu que todos os pedidos 
com mais de 6 meses de espera no 
Sistema de Regulação (SISREG) 
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fossem refeitos com o intuito de 
reavaliar suas indicações (Prefeitura 
Municipal do Natal, 2018).

O f luxo de marcações é 
iniciado pelo médico solicitante, que 
insere a solicitação do exame no 
sistema de Telessaúde acompanhando 
todo o processo até o agendamento 
deste. Em seguida, a solicitação será 
avaliada pelo Regulador, membro 
do Telessaúde, que é um profissional 
médico. Uma vez aprovada, será 

acessada pela Central de Regulação, 
da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), que então marcam o exame 
no Sistema de Centrais de Regulações 
(SISREG), de acordo com a disponi-
bilidade de vagas. O administrativo 
UBS (Unidades Básicas de Saúde) 
é o profissional  que acompanha o 
processo, visualizando os exames que 
são regulados e agendados, podendo 
entrar em contato com o usuário. A 
Figura 1 ilustra o fluxo do processo. 

Figura 1: Regulação de Exames Telessaúde

Fonte: Autoria própria

Cada um desses profissionais 
é capacitado para poder utilizar o 
sistema de regulação de exames do 
Telessaúde, cuja capacitação dura 
cerca de 40 min, para apresentação 
do processo. Esse sistema pode 

ser acessado pela URL https://
teleconsultoria.telessaude.ufrn.br, 
podendo ser feito via computador ou 
smartphone com acesso à internet. 
A capacitação teve o intuito de 
prevenir equívocos na solicitação 
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e evitar absenteísmo dos pacientes 
após agendamento.

Na plataforma do Telessaúde, 
o médico insere os principais dados 
de identificação do paciente, assim 
como o resumo clínico, exames 
realizados, tratamentos prévios, 
impressão diagnóstica e seu respec-
tivo CID (Classificação Internacional 
de Doenças) ou CIAP (Classificação 
Internacional da Atenção Primária).  
Além disso, o exame pode ter caráter 
eletivo ou urgente. Uma vez que 
o médico solicitante tenha feito o 
pedido de exame o Telessaúde tem 
72h corridas para dar uma resposta.

O regulador de exames do 
Telessaúde avalia a solicitação, 
podendo regular ou não. Caso seja 
regulado o caráter da solicitação 
pode ser alterado para eletivo ou 
urgente, a partir dos dados clínicos 
apresentados. Caso não seja regu-
lado, o regulador do telessaúde pode 
reivindicar ao médico solicitante 
maior detalhamento e/ou orientar 
sobre outros procedimentos. Nesta 
situação, a devolução é acompanhada 
de justificativa que pode incluir a 
solicitação de mais dados para auto-
rização do exame ou de material de 
educação permanente, indicando 
outras condutas possíveis para diag-
nóstico e manejo do paciente. 

Resultados e discussão 

O Núcleo de Telessaúde RN/PB 
realizou, no período de outubro de 
2017 a julho de 2018,10 capacitações 
presenciais atingindo um público de 
113 profissionais solicitantes médicos 
das UBS e das unidades especiali-
zadas, reguladores e administradores 
das UBS do município de Natal,  para 
o uso da plataforma do Telessaúde 
na regulação de exames. Estas ações 
de capacitação dos profissionais 
foram fundamentais para uma forte 
adesão ao sistema  de telerregulação 
do Telessaúde RN e para que o fluxo 
de implantação pudesse ocorrer de 
forma mais fluida.

No período de novembro 
de 2017 até agosto de 2018, foram 
geradas 608 solicitações de exames 
de colonoscopia na plataforma do 
Telessaúde, com 192 devoluções 
(31,6%), uma fila de espera de 187 
pedidos e 229 colonoscopias agen-
dadas e realizadas pela SMS. Destas, 
100 de caráter urgente foram agen-
dadas pela regulação do município 
no prazo máximo de uma semana. 
No que compete ao Núcleo interes-
tadual de Telessaúde RN/PB, todas 
as solicitações de exames foram 
atendidas dentro prazo máximo 
para regulação - 72 horas, o qual 
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é preconizado pela nota técnica 
número 50/2015 DEGES/SGTES/MS e 
DAB/SAS/MS do Ministério da Saúde, 
que estabelece o funcionamento dos 
serviços do sistema de telessaúde no 
Brasil (Ministério da Saúde, 2015).  

A partir dessa primeira análise 
é possível verificar que o f luxo 
de telerregulação com o apoio da 
Telessaúde evitou o encaminhamento 
desnecessário de mais de 30% das soli-
citações de exames feitas no período. 
Ou seja, 192 possíveis solicitações 
que iriam para a fila de regulação 
foram solucionadas com o auxílio do 
Telessaúde onde foram feitas suges-
tões de manejo na atenção básica. 
Nesse aspecto, há um ganho direto 
tanto para o usuário do serviço que 
recebe um atenção e cuidado de forma 
mais célere e o sistema de saúde que 
pode direcionar os seus recursos de 
forma mais eficiente. 

Somente a partir de uma 
análise detalhada por parte de um 
profissional devidamente capacitado 
é possível verificar a qualidade das 
solicitações de exames que estão 
sendo feitas. Desse modo, com a 
identificação de solicitações de 
exames incompletas ou fora dos 
protocolos de indicação definidos 
pelo Ministério da Saúde, permi-
tiu-se, por meio da telerregulação, 

criar uma ferramenta para diag-
nóstico e educação permanente dos 
profissionais de saúde. Isso porque a 
recusa dos pedidos de solicitação de 
exames é centrada na observação de 
uma necessidade concreta de apren-
dizado do médico da Atenção Básica, 
com potencial de aumentar sua reso-
lutividade nos casos de surgimento 
de demandas futuras que sejam 
semelhantes às já ocorridas. Além 
disso, observa-se um importante 
impacto positivo na maior agilidade 
para realização dos exames de 
colonoscopia, principalmente os de 
caráter urgente, promovendo assim 
uma maior equidade. 

Por outro lado, o sistema 
também contribui de sobremaneira 
para que a gestão municipal possa 
avaliar as demandas de pedidos de 
exames e redirecionar as políticas de 
saúde com base nessas informações. 
Assim, o sistema de telessaúde para 
regulação de exames de colonoscopia 
se consolida enquanto ferramenta 
que apoia, por um lado o profissional 
de saúde que precisa de algum 
suporte de especialista, por outro o 
usuário final que acaba por receber 
um serviço de saúde mais eficiente. 
Além disso a própria gestão dos 
recursos pode se dar de forma mais 
assertiva, posto que com base na 
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análise das demandas, com uma 
regulação mais qualificada, o gestor 
pode de fato avaliar a real escala e 
necessidade a ser atendida. A partir 
de uma análise mais detalhada 
também é possível verificar casos 
de concentrações de ocorrências 
em determinada região ou bairro do 
município, e por conseguinte a defi-
nição de estratégias para identificar 
e solucionar a causa.

Existem experiências exitosas 
de pactuações de regulação entre 
telessaúde e secretarias municipais 
de saúde em vários locais do país, 
como o exemplo do estado de Santa 
Catarina que levantou dados de 
encaminhamentos médicos após 
regulação do telessaúde. O estudo 
percebeu uma queda expressiva no 
número de casos encaminhados via 
SISREG após o início do fluxo que 
inclui a teleconsultoria na discussão 
de casos previamente aos encami-
nhamentos (Cortese et al, 2017).

Um dos principais entraves 
encontrados na implementação do 
processo de regulação das colonos-
copias através do uso da ferramenta 
de teleconsultoria desenvolvida pelo 
Núcleo Interestadual de Telessaúde 
do RN/PB reside no fato de que o 
SISREG não permite, atualmente, 
a integração de outros sistemas. 

Devido a este impedimento, faz-se 
necessário o estabelecimento de um 
estágio manual em que os dados das 
solicitações de exames reguladas 
pelo Telessaúde sejam inseridos no 
SISREG manualmente. Dessa forma, 
acaba por ser gerado um retrabalho, 
pois os dados da solicitação já se 
encontravam cadastrados dentro da 
plataforma do Telessaúde.

Sabe-se que a integração dos 
sistemas de informação no setor 
público definiria o sucesso no 
alcance dos objetivos e possibilitaria 
a redução de custos de desenvolvi-
mento. Se setores afins focassem 
em suas áreas específicas de aten-
dimento e, também, preparassem 
seus bancos de dados para a troca 
de informação, haveria um conse-
quente aproveitamento de dados e 
isso reduziria, significativamente, o 
retrabalho. Em âmbito nacional, há 
uma tendência na busca de alterna-
tivas viáveis de reaproveitamento 
das informações públicas e de que o 
foco deva ser a integração dos dados 
produzidos (Geremias et al, 2013).

Este fato é de extrema rele-
vância, inclusive para uma boa 
aceitação por parte dos profissionais 
da regulação do município na utili-
zação da ferramenta do Telessaúde. 
Nesse sentido, o Núcleo Interestadual 
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de Telessaúde do RN/PB já vem 
estabelecendo alguns diálogos com 
o Ministério da Saúde e o DATASUS 
para que seja possibilitada essa 
integração entre as ferramentas. 
É importante destacar, que outros 
núcleos de telessaúde também tem 
o interesse para que essa abertura 
seja implementada.

Considerações finais

O processo de interação entre 
as ações promovidas pelo Telessaúde 
e a Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal demonstram um claro 
aumento da eficiência de prestação 
dos serviços de saúde com contra-
partida direta para qualificação dos 
profissionais médicos da atenção 
básica. Nesse contexto, o processo 
de regulação é um dos principais 
pilares para que os serviços de saúde 
sejam corretamente direcionados e 
os recursos possam ser acionados 
conforme as necessidades. Além 
disso, a regulação quando realizada 
tendo como base diretrizes firmadas 
em processo sólido proporciona 
que as ofertas de serviços de saúde 
sejam corretamente guiadas. As filas 
de espera tendem a diminuir, uma 

vez que solicitações desnecessárias 
ocasionadas por pedidos mal formu-
lados não entram na fila, e com isso 
aquele usuário que tem uma real 
necessidade pelo uso do serviço não 
deverá ficar desassistido.

Foi possível observar, a 
partir dos resultados obtidos, que 
o delineamento de 72 horas para 
atendimento ao pedido do médico 
solicitante torna o tempo de resposta 
à solicitação muito menor do que era 
praticado anteriormente (algumas 
solicitações de exames com mais 
de 6 meses de espera). Dessa forma, 
fica evidente mais uma vez a impor-
tância das pesquisas realizadas por 
instituições de ensino atuando como 
provedor de tecnologia e inovação 
para a sociedade. 

Ainda como fruto da boa 
parceria existente entre o Núcleo de 
Telessaúde e a Secretaria Municipal 
de Saúde de Natal espera-se o desen-
volvimento e implementação dos 
serviços de regulação para outras 
especialidades, tendo como base 
fundamental o fluxo já estabelecido 
pela plataforma.
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Resumo
Desde o surgimento da humanidade, a 
informação e a comunicação são vitais 

para a sobrevivência dessa espécie. 
Sendo os únicos seres capazes de 
corresponder aos estímulos externos 
de forma lógica e racial, o homem 
começou a desenvolver e aperfeiçoar 
a maneira de transmitir as infor-
mações de forma mais duradoura e 
eficaz. Após as grandes revoluções é 
inaugurado o tempo das tecnologias 
de informação e comunicação – 
TICS – utilizadas, principalmente, 
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na formação e difusão de ideias 
no intuito de educar e contribuir 
na aprendizagem de conteúdos 
diversos. No que diz respeito à saúde, 
essa formação “deve ser totalizadora, 
humanizada e integral com práticas 
voltadas para o coletivo e a indivi-
dualidade de cada pessoa, além de 
ações pautadas em princípios éticos 
e humanitários fundamentadas em 
implicações científicas e auxiliadas 
por recursos tecnológicos” (TORRES, 
2013). A elaboração deste artigo 
busca, principalmente, levantar 
dados quantitativos analisando a 
utilização das TICS no Brasil, em 
Cuba e na Colômbia, baseados em 23 
artigos com a temática abordada e 
publicados entre 2013 a 2017. A meto-
dologia utilizada corresponde ao 
método bibliográfico e os principais 
resultados obtidos no desenvol-
vimento desse trabalho mostra o 
ano de 2015 liderando com 34,8% 
das publicações, a Região Sudeste 
contribuindo com total de 55% das 
publicações apresentadas enquanto 
a Região Norte não possui nenhuma 
produção científica. Dentre os 
trabalhos analisados, 21 (91,3%) deles 
foram artigos publicados em perió-
dicos e 2 (8,7%) foram dissertações 
de mestrado. Considera-se que, tais 

resultados, fornecem subsídios a 
outras produções científicas.

Abstract
Since the emergence of humanity, 
information and communication are 
vital to the survival of this species. 
Being the only beings capable of 
responding to external stimuli 
logically and racially, man began to 
develop and perfect the way of trans-
mitting information in a more lasting 
and effective way. After the great 
revolutions, the time of information 
and communication technologies - 
TICS - was inaugurated, mainly used 
in the formation and diffusion of ideas 
in order to educate and contribute to 
the learning of diverse contents. With 
regard to health, this training “must 
be totalizing, humanized and integral 
with practices aimed at the collective 
and the individuality of each person, 
as well as actions based on ethical 
and humanitarian principles based 
on scientific implications and aided 
by technological resources” (TORRES, 
2013). The elaboration of this article 
mainly seeks to collect quantitative 
data analyzing the use of TICS in 
Brazil, Cuba and Colombia, based on 
23 articles with the subject addressed 
and published between 2013 to 2017. 
The methodology used corresponds 
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to the bibliographic method and the 
main results obtained in the develop-
ment of this work shows the year 2015 
leading with 34.8% of the publications, 
the Southeastern Region contributing 
with a total of 55% of the publications 
presented while the North Region has 
no scientific production. Among the 
papers analyzed, 21 (91.3%) of them 
were articles published in journals 
and 2 (8.7%) were master’s disser-
tations. It is considered that such 
results provide subsidies to other 
scientific productions.

Introdução

Torna-se, cada vez mais 
necessário, o uso da tecnologia como 
instrumento que venha a colaborar 
com a construção do conhecimento, 
devido referir-se a algo que, desenvol-
vida, venha facilitar a realização de 
um trabalho, bem como viabilizar o 
entendimento e aplicação de uma ação.

A etimologia da palavra 
tecnologia: “tecno” deriva do tchené, 
que é o saber fazer, e “logia” vem 
de logos, razão, ou seja, significa a 
razão do saber fazer. Ela envolve o 
conhecimento técnico e científico, e a 
aplicação deste conhecimento através 

de sua transformação no uso de ferra-
mentas, processos e instrumentos 
criados e/ou utilizados a partir desse 
conhecimento. Em geral, são exem-
plos de tecnologia: instrumentos, 
equipamentos, processos utilizados 
para a solução de problemas, métodos 
e processos de construção e trabalho, 
entre tantos outros.

Tecnologia pode ser definida, 
de uma forma muito simples e gené-
rica, como conhecimento aplicado. 
“No caso da saúde, esse conheci-
mento é aplicado para prevenção, 
diagnóstico e tratamento das doenças 
e a reabilitação de suas consequên-
cias, portanto, é muito mais do que 
os medicamentos, equipamentos e 
procedimentos usados na assistência 
à saúde” (SANTOS, 2016, p.13).

Nesse contexto, surge o termo 
tecnologia da informação (TI), que 
tem como objetivo “identificar, 
desenvolver e implantar as novas 
tecnologias e sistemas, dando 
suporte a gestão do conhecimento. 
Esta, por sua vez, depende do envol-
vimento de aspectos humanos e 
estruturais que ampliam o alcance 
e aceleram a disseminação das infor-
mações (SANTOS, 2016, p. 32).

Por isso, a formação e atuação 
de professores, ou qualquer outro 
profissional das mais variadas áreas, 
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no uso das tecnologias na formação 
é um processo que une o domínio 
dos recursos tecnológicos com os 
conhecimentos teóricos necessários 
para refletir, compreender e trans-
formar esta ação.

Em vista de analisar e levantar 
dados quantitativos, utilizando o 
método bibliométrico, a respeito do 
uso de tecnologias de informação e 
comunicação na formação em saúde, 
a presente pesquisa busca analisar 
as produções científicas do Brasil 
e de outros países, verificando se, 
verdadeiramente, ocorre investi-
mentos e interesses governamentais 
e acadêmicos do aprofundamento e 
utilização dessas ferramentas na 
formação dos indivíduos na saúde, 
certos das vantagens que isso traz 
para o desenvolvimento da área e a 
implantação desta na sociedade.

O enfoque e a metodologia aqui 
utilizados buscam um objetivo conver-
gente: emitir a conclusão a respeito o 
uso das tecnologias de informação e 
comunicação, o interesse dos pesqui-
sadores em aplicar essa temática 
no campo da saúde e quais são as 
melhorias trazidas por esse processo, 
como também uma abordagem crítica 
das problemáticas da falta das TICS na 
formação na saúde.

Procedimento metodológico

O presente trabalho foi desen-
volvido com base em uma pesquisa 
quantitativa, utilizando o método da 
bibliometria, que “é uma importante 
ferramenta para se analisar como 
está a produção intelectual sobre um 
determinado assunto [...]” (RODRIGUES 
et al., 2016). Essas produções intelec-
tuais facilmente se transformam em 
informação acessível à comunidade, e 
a bibliometria garante a possibilidade 
de um indivíduo se situar perante a 
produção científica de um país em 
relação ao mundo. 

Deste modo, este estudo 
avaliou algumas características das 
publicações que abordam o tema 
uso de tecnologias de informação e 
comunicação (TICS) para a formação 
em saúde. A busca dos artigos foi 
realizada na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), sendo filtrados aqueles 
compreendidos entre os anos de 
2013 a 2017. Os critérios utilizados 
para a seleção dos artigos foram: a 
pertinência entre a temática das 
publicações ao contexto das TICS na 
formação em diversas áreas da saúde, 
e apresentar-se disponível gratuita e 
eletronicamente. Foram selecionados 
trabalhos tanto nacionais quanto 
internacionais, e foram desprezadas 
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as publicações duplicadas, bem 
como, aquelas em que a descrição 
do resumo não se apresentava 
compreensível o suficiente, de modo 
que inviabilizou o entendimento do 
conteúdo em questão. 

Foram selecionados 23 artigos, 
dos quais foram retiradas informa-
ções como o ano de publicação de 
cada um dos trabalhos no ambiente 
virtual e sobre quais são esses 
ambientes de divulgação; sobre quais 
são as regiões do Brasil que apre-
sentam maior número de produções 
científicas; sobre quais são os descri-
tores que mais frequentemente 
aparecem nas produções; e quais são 
as principais instituições vinculadas 
aos pesquisadores identificados nos 
artigos, pois “no Brasil a pesquisa 
está essencialmente vinculada às 
universidades, instituições que se 
destacam na produção do conhe-
cimento científico. As produções 
geradas nesses âmbitos por docentes 
e discentes da graduação e pós-gra-
duação indicam uma preocupação 
centrada na busca do atendimento 

ao rigor científico”. (SILVA. HAYASHI, 
2008, p. 118 apud MARQUES, 2010, p. 6). 

A partir dos dados coletados 
foram elaborados gráficos e tabelas, 
de acordo com cada variável especí-
fica, utilizando o programa Excel, da 
empresa Microsoft. Houve também 
uma breve discussão acerca do 
conteúdo exposto nestes gráficos e 
tabelas, de modo a garantir que eles 
sejam efetivamente compreendidos. 

Resultados e discussões

 De acordo com a seleção reali-
zada, foram analisados 23 artigos 
com a temática uso de tecnologias 
de informação e comunicação para a 
formação em saúde, tendo sido estes 
publicados numa faixa estabelecida 
pelos autores deste projeto entre os 
anos de 2013 a 2017.

Abaixo está exposto o gráfico 
que mostra o percentual de publi-
cações de artigos científicos em 
função do ano.
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Nota-se que o maior número 
de publicações de artigos se deu no 
ano de 2015, representando cerca 
de 34,8% do total. Seguido do ano 
de 2013, com 21,8% das publicações. 
Posteriormente, em ordem decres-
cente, está o ano de 2017 com 17,4%. 
E por último, os anos de 2016 e 2014, 
correspondendo a apenas 13% das 
publicações, respectivamente.

Dos 23 documentos que foram 
selecionados para a realização desse 
estudo bibliométrico, 20 (87%) deles 
foram produzidos no Brasil, 2 (8,7%) 
em Cuba e 1 (4,3%) na Colômbia. 
Evidentemente o Brasil aparece 
como o maior representante nesse 
campo de produção científica. 

Dentre os trabalhos anali-
sados, 21 (91,3%) deles foram artigos 
publicados em periódicos e 2 (8,7%) 
foram dissertações de mestrado.

Na tabela abaixo estão apre-
sentados os periódicos utilizados 
para as publicações e a frequência 
de artigos publicados em cada um 
deles. Foram identificados quinze 
nomes de revistas nos artigos anali-
sados; sendo possível perceber que o 
maior número de publicações se deu 
na Revista Brasileira de Educação 
Médica, responsável por seis divulga-
ções. Seguida da Revista Cubana de 
Informática Médica, que contribuiu 
com duas exposições; e as demais 
revistas apareceram em apenas uma 
publicação cada uma delas. 

Gráfico 1: Distribuição percentual das publicações por ano. 2013-2017

Fonte: Produzido pelos autores
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No gráfico de número dois, 
logo abaixo, estão presentes os 
resultados percentuais acerca 
das regiões brasileiras que mais 

contribuíram com produções cien-
tíficas, considerando o número de 
artigos analisados.

Tabela 1: Periódicos utilizados para as publicações dos artigos. 2013-2017

Periódico f

Revista Brasileira de Educação Médica 6

Revista Cubana de Informática Médica 2

Revista Extensão em Ação 1

Revista de Enfermagem da UFPI 1

Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde 1

Revista Baiana de Enfermagem 1

Revista Pensar a Prática 1

Revista Texto & Contexto Enfermagem 1

Revista da Associação Brasileira de Ensino Odontológico 1

Revista Motrivivência 1

Revista Journal Of Health Informatics 1

Revista Hacia la Promoción de la Salud 1

Revista de Enfermagem da UFSM 1

Jornal Brasileiro de Telessaúde 1

Revista de Medicina 1

Fonte: Produzida pelos autores
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É de grande importância se 
atentar ao fato de que na região 
Norte do país não houve a publicação 
de nenhum trabalho científico 
durante os cinco anos que foram 
delimitados para a realização deste 
trabalho, o que pode estar atrelado 
à falta de investimentos financeiros 
por parte do Governo para custear 
as pesquisas científicas na região, 
pois “as cinco Regiões Brasileiras 
são marcadas por desigualdades 
tanto na organização do espaço 
como na distribuição dos recursos. 
A concentração do potencial socio-
econômico está no eixo Sul-Sudeste, 
enquanto Nordeste, Centro-Oeste e 
Norte sobrevivem às dificuldades” 

(TRIGUEIRO, 2001 apud NUNES; 
SILVEIRA; VAL, 2008).

Pode-se verificar claramente 
a grande participação do Sudeste 
nas produções científicas, repre-
sentando mais da metade do total 
de publicações realizadas. 

Os Estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro foram aqueles que apare-
ceram com mais frequência como 
sendo os locais de origem da maioria 
das pesquisas realizadas. 

Foi possível notar também 
uma significativa participação 
das Universidades Federais de 
grande parte do Brasil no processo 
de produção científica. Dentre os 
23 artigos analisados, 20 foram 

Gráfico 2: Percentual de publicações científicas de 
acordo com as regiões do país. 2013-2017

Fonte: Produzido pelos autores
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produzidos por pesquisadores vincu-
lados a alguma instituição de ensino. 
Mais especificamente, foram colhidos 
os nomes de 15 instituições; alguns 
se repetiram em determinados traba-
lhos. Entre as instituições citadas, 11 
são federais, e as demais se dividem 
entre estaduais e privadas. Entre as 
instituições de ensino mencionadas 
com mais frequência nos trabalhos 
observados estão a Universidade 
Federal de Campina Grande, que fica 
no Estado da Paraíba; a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro; e a 
Universidade de São Paulo (USP). 

Considerando as repetições 
existentes, foram encontrados 98 
descritores nas referências investi-
gadas. Fazendo uma exclusão dessas 
palavras-chaves repetidas, chegou-se 
ao total de 65 palavras. 

Adiante, encontra-se uma tabela 
com a exibição dos descritores que 
foram verificados com maior frequ-
ência entre os trabalhos analisados.

Tabela 2: Frequência dos principais descritores visualizados nos artigos. 2013-2017

Descritores f

Tecnologias da Informação e Comunicação 8

Aprendizagem 6

Educação Médica 5

Tecnologia 4

Tecnologia Educacional 4

Educação em Enfermagem 3

Educação a distância 3

Ensino 3

Educação 2

Internet 2

Promoção da saúde 2

Projetos educação em saúde 2

Telessaúde 2

Fonte: Produzida pelos autores
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Com base nas informações 
expostas, é possível verificar que os 
descritores mais recorrentes foram 
tecnologias da informação e comuni-
cação e aprendizagem. Esta informação 
traz uma reflexão acerca do uso das 
TICS no processo de ensino-aprendi-
zagem, pois, ao trabalhar estas palavras 
conjuntamente, os autores passam a 
ideia de que educação e tecnologias 
estão andando juntas. 

Vale salientar, ainda, que 
as demais palavras-chave que não 
apareceram na tabela foram visu-
alizadas apenas uma única vez nos 
respectivos artigos, portanto, não se 
fez necessário expô-las.

Considerações finais

Com base no estudo realizado, 
foi possível perceber um pequeno 
avanço no campo da educação no 
que diz respeito ao uso de tecnologias 
aliado à formação acadêmica dos indi-
víduos, porém, é notório que muita 
coisa ainda deve ser melhorada.

Na contemporaneidade, a tecno-
logia se faz essencial nos mais diversos 
âmbitos sociais. As comunicações 
foram facilitadas graças ao advento 

tecnológico, bem como o acesso a 
informação, e entre outras coisas. 

Na era da tecnologia e da informação, 

percebemos que a Educação não 

consegue acompanhar esse ritmo 

acelerado do mundo tecnológico e 

globalizado. São diversas as dificul-

dades que surgem o caminho, sejam 

elas, por falta de capacitação dos 

docentes e até mesmo por falta de 

investimentos e recursos na área de 

educação (PEREIRA,2014, p. 16).

Via de regra, foi possível 
constatar através da realização deste 
trabalho que a sociedade ainda não está 
plenamente familiarizada com tudo 
aquilo que a tecnologia pode oferecer. 
A quantidade de artigos encontrada 
que relaciona o uso de tecnologias com 
a formação em saúde foi escassa, o que 
torna explicito que, se existe um déficit 
na educação de forma geral quanto ao 
uso de tecnologias, no ensino na área 
da saúde isso é ainda mais significante. 

Contudo, foram encontrados 
artigos excelentes sobre a temática 
uso das TICS para a formação em 
saúde, explicitando os benéficos 
que a tecnologia pode trazer para a 
educação. Portanto, fica claro que 
educação e tecnologia podem andar 
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lado a lado, desde que existam incen-
tivos financeiros para isso. 
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Resumo
Introdução: O número de fonoau-
diólogos é desigualmente distribuído 
em todo mundo, inclusive em econo-
mias avançadas, o conhecimento 
da proporção de profissionais que 
trabalham em cada região de saúde 
pode ajudar os gestores a melhorar 

de forma pontual essa significativa 
desigualdade. 
Objetivo: Investigar a distribuição dos 
profissionais fonoaudiólogos no estado 
do Rio Grande do Norte, sua inserção 
no SUS, organização nas regiões de 
saúde e divisão quanto a natureza 
jurídica do estabelecimento no qual 
o serviço fonoaudiológico é oferecido. 
Método:  Análise do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), referentes a todos os 
estados do Rio Grande do Norte, 
no mês de agosto de 2018, dispo-
níveis no Sistema de Informações 
em Saúde brasileiro, o DATASUS. 
Foram analisadas a quantidade de 
fonoaudiólogos da rede SUS e da rede 
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privada e número médio de fonoau-
diólogos (SUS e rede privada) por 10 
mil habitantes, a partir da somatória 
da população dos municípios de cada 
região de saúde.
Resultados: a análise dos dados 
revelou a presença de 506 ofertas de 
serviços fonoaudiológicos no estado. 
Destes, 74,5% atendiam à rede SUS. 
Dos 167 municípios potiguares, 46 
(27,5%) não possuíam o profissional 
fonoaudiólogo cadastrado no CNES 
no período investigado. Observou-se 
que a oitava Região de Saúde (RS), 
contendo a cidade do Natal como 
sede, apresenta um pouco mais da 
metade dos profissionais cadastrados 
(254 vínculos) do estado, porém a 
melhor média de fonoaudiólogos por 
10.000 habitantes seria na RS IV e VI 
com 2,1 fonoaudiólogos por 10.000 
habitantes. As RS III (Mato Grande 
e Salineira) e RS V (Trairí e Potengí) 
são as que apresentam a pior distri-
buição do estado, 0,8 e 0,9/10.000, 
respectivamente. 
Conclusão:  A necessidade de 
inclusão de fonoaudiólogos para 
suprir a demanda e adequar a oferta 
insuficiente e desigual de serviços 
fonoaudiológicos no estado é notória. 
Destaca-se a necessidade de uma 
mobilização dos gestores de saúde 

objetivando garantir a integralidade 
da atenção à saúde no estado.

Introdução

A atenção à saúde brasileira 
passa a ter um novo cenário a partir 
da instituição do Sistema Único 
de Saúde (SUS), com os princípios 
de universalidade, integralidade 
e equidade. Assim, a assistência 
integral à saúde, considerando entre 
outros aspectos os determinantes 
sociais da saúde. Para atender a esses 
princípios vários profissionais foram 
incorporados à rede de assistência 
(CFFa, 2015), como o fonoaudiólogo. 
Regulamentado pela lei 6965 de 
1981, o profissional Fonoaudiólogo 
atua nas áreas  de  comunicação  
oral  e  escrita,  voz  e audição,  na 
pesquisa,  prevenção,  avaliação  ou  
terapia  fonoaudiológica  (BRASIL,  
1981). Em virtude dessa abrangência 
da atuação fonoaudiológica nas 
questões da comunicação humana, 
o fonoaudiólogo pode estar inserido 
em diferentes ambientes e com dife-
rentes ações na rede de saúde, desde 
a atenção básica à atenção espe-
cializada (CFFa, 2015). No entanto, 
apesar da relevância e abrangência 
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da atuação fonoaudiológica, poucos 
estudos investigam sua oferta no 
SUS (SANTOS et al., 2017).

Ao analisar diferentes indica-
dores de acesso e uso dos serviços 
de saúde por usuários, verifica-se 
que os residentes nas regiões Sul e 
Sudeste do País tem maior acesso aos 
serviços (STOPA, et tal, 2017), apesar 
de Norte e Nordeste concentrarem 
a maior cobertura de programas 
públicos (VIACAVA; BELLIDO, 2016). 
Ainda que a assistência fonoaudio-
lógica não seja avaliada diretamente 
nesses estudos, supõe-se que por 
estar inserida na rede de assistência 
possui o mesmo reflexo das condi-
ções de vida e acesso da população. 
Estudos que avaliam diretamente a 
oferta de serviços fonoaudiológicos 
confirmam essa hipótese (SANTOS et 
al., 2017; SOUSA et al, 2017). A oferta 
de fonoaudiólogos no SUS avaliada 
em 2008 e 2013 mostra um aumento 
na oferta, com desigualdades entre 
as unidades federativas brasileiras. 
Em 2008 os maiores indicadores de 
oferta foram encontrados no Paraná, 
Mato Grosso do Sul e São Paulo, e 
os menores no Pará, Maranhão, 
Amazonas e Sergipe. Em 2013 
Amapá, Rio de Janeiro e Paraná apre-
sentaram os maiores indicadores, 
e Maranhão, Pará e Amazonas os 

menores (SOUSA et al, 2017). Apesar 
da mudança de algumas unidades 
das maiores e menores ofertas, 
mantém-se os menores índices de 
oferta em unidades federativas do 
Norte e Nordeste.

Diante disso, o objetivo desse 
trabalho é analisar a distribuição 
de profissionais fonoaudiólogos por 
região de saúde do estado do Rio 
Grande do Norte e caracterizar sua 
inserção de acordo com a natureza 
jurídica do estabelecimento de saúde 
ao qual está vinculado. 

Procedimento metodológico

Trata-se de u m est udo 
descritivo. Os dados foram cole-
tados no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos em Saúde (CNES), 
disponibilizado no sítio eletrônico 
do Departamento de Informática 
do SUS (DATASUS). Realizada em de 
setembro de 2018, a coleta dos dados 
foi feita a partir do acesso de dados 
de profissionais (competência de 
outubro de 2018) para o estado do 
Rio Grande do Norte (RN). 

O estado do RN possui 167 
municípios, divididos em oito regiões 
de saúde (RS I (Litoral Sul e Agreste), 
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RS II (Oeste) RS III (Mato Grande e 
Salineira) RS IV (Seridó) RS V (Trairí 
e Potengí) RS VI (Alto Oeste) RS VII 
(Metropolitana) RS VIII (Vale do 
Açu). Sua população estimada para 
o ano 2018 é de 3.479.010 habitantes, 
com densidade demográfica de 59,99 
hab/m², distribuídos em 52.811,107 
km² de área de unidade territorial. 
Seu Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) é 0,684 (IBGE, 2017) e 
o Índice de Gini 0,60 (PNUD, 2013). 

As informações disponíveis 
no CNES quanto aos municípios do 
estado, profissional fonoaudiólogo a 
partir da Classificação Brasileira de 
Ocupação (CBO), o estabelecimento 
de saúde ao qual está vinculado, a 
natureza jurídica pelo mesmo e se é 
ou não gerenciado pelo SUS, foram 
coletadas e registradas no formato 
CSV (Comma-Separated Values).

Tais informações são atuali-
zadas mensalmente e consistem em 
um arquivo CSV (Comma-Separated 
Values), que é um formato simples 
de armazenamento, que agrupa 
grandes quantidades informações 
de arquivos de texto em planilhas 
separados por um delimitador, e 
pode ser organizado e aberto pelo 
Microsoft Office Excel 2016 (editor de 
planilhas produzido pela Microsoft), 
na guia “Dados”, pelo comando 

“Obter Dados Externos” seleciona a 
opção “De Texto”; e após selecionar o 
arquivo .CSV com as informações dos 
profissionais de saúde, foi realizado a 
organização dos dados, selecionando 
os dados seguintes dados: município; 
descrição CBO; descrição natureza 
jurídica e Gestão SUS. A partir dessas 
informações gerais dos 45.557 profis-
sionais de saúde cadastrados, foram 
selecionados através do comando 
“Filtro” (ainda na guia “Dados”) 
os profissionais Fonoaudiólogos; 
continuando no grupo “Classificar 
e Filtrar” o comando “Avançado” foi 
utilizado realizar a separação dos 
profissionais por região de saúde e a 
fórmula =CONT.SE(intervalo;critérios) 
para contagem dos profissionais por 
área de saúde e descrições de natu-
reza jurídica.

Para a análise da planilha 
construída foram consideradas as 
variáveis: número total de fonoaudi-
ólogos registrados que atendem pelo 
SUS e que não atendem por região de 
saúde, população dos municípios e 
das regiões de saúde (Plano Estadual 
de Saúde 2016 a 2019). Com essas 
informações, foi calculado índice 
de distribuição de fonoaudiólogos 
por 10.000 habitantes e descrição 
da natureza jurídica do estabeleci-
mento de saúde.
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Em conformidade com a 
Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, esse trabalho 
dispensa apreciação em Comitê de 
Ética em Pesquisa. 

Resultados e discussões

A análise dos dados revelou 
a presença de 346 fonoaudiólogos 
atuando no estado do Rio Grande 
do Norte em agosto de 2018, dos 
quais 80% apresentam dois ou 
mais vínculos cadastrados, tota-
lizando 506 ofertas de serviços 
fonoaudiológicos no estado. Destes, 
74,5% atendiam à rede SUS. Dos 167 
municípios potiguares, 46 (27,5%) 
não possuíam o profissional fono-
audiólogo cadastrado no CNES.

Os sistemas de informações 
em saúde são cada vez mais essen-
ciais para o monitoramento, a 
programação, o planejamento e a 
gestão das intervenções em saúde 
coletiva e individual, principalmente 
quando se considera o contexto de 
mudanças do padrão epidemioló-
gico. As informações oriundas das 
fontes de dados secundários dos 
sistemas de informação em saúde 
são fundamentais para um sistema 

nacional de informações em saúde, 
mas insuficientes para responder às 
necessidades da gestão (MALTA et al., 
2008). Na Fonoaudiologia, tais infor-
mações são escassas e as disponíveis 
são pouco utilizadas (SANTOS, 2012). 

De acordo com dados disponi-
bilizados pelo Conselho Federal de 
Fonoaudiologia, o número de fono-
audiólogos inscritos no estado do 
Rio Grande do Norte até dezembro 
de 2017 era de 599 profissionais. 
Segundo Santos (2012) isso pode 
ser justificado pelo fato dos fono-
audiólogos cadastrados no CNES 
compreenderem aqueles que atuam 
em estabelecimentos de saúde e a 
preocupação com o cadastro de seus 
profissionais ser apenas a realidade 
das empresas públicas, devido ao 
faturamento do SUS. Tal cadastro 
acaba não fazendo parte da rotina 
dos fonoaudiólogos que atuam 
apenas em consultórios particulares. 
Muitos desconhecem tal sistema de 
informação, bem como a sua impor-
tância para as estatísticas de saúde. 
A distribuição da natureza jurídica 
do estabelecimento de saúde do pode 
ser visualizada na Tabela 1.

Observou-se que entre as 
8 regiões de saúde do estado, a RS 
VIII – Metropolitana, tendo a capital 
Natal como sede, apresenta um 
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pouco mais da metade dos profis-
sionais cadastrados (254 vínculos) 
do estado, porém a melhor média 
de fonoaudiólogos por 10.000 habi-
tantes (1/10.000) seria na RS IV e VI 
com 2,1 fonoaudiólogos por 10.000 
habitantes. As RS III (Mato Grande 
e Salineira) e RS V (Trairí e Potengí) 
são as que apresentam a pior distri-
buição do estado, 0,8 e 0,9/10.000, 
respectivamente.

Sendo assim, a oferta insufi-
ciente dos serviços Fonoaudiológicos 
gera desigualdades no acesso da 
população aos serviços de saúde 
(SANTOS et al., 2017). O parâmetro 
utilizado para estimar o déficit de 
fonoaudiólogos na Atenção Básica 
se baseia no adotado por diversos 
estudos (VIÉGAS et al., 2018; SANTOS 
et al., 2017; SANTOS et al., 2012; 
MOREIRA; MOTA, 2009) que preco-
niza um fonoaudiólogo para 10.000 
habitantes, na Atenção Básica, um 
para 50.000 habitantes, na Atenção 
Especializada e um para 100.000 
habitantes, na Atenção Hospitalar;  
Dessa forma as regiões de saúde III 
e V apresentam índices abaixo do 
esperado, infringindo por consequ-
ência os princípios do SUS (equidade, 
universalidade e integralidade).

A relação entre a presença do 
fonoaudiólogo na assistência à saúde 

do município e o número de habi-
tantes das cidades que compõem a 
região de saúde pode ser visualizada 
na Tabela 2.

Vale ressaltar que os dados 
encontrados no CNES não se referem 
apenas aos profissionais fonoau-
diólogos que atuam na Atenção 
Básica, o que agrava ainda mais a 
situação. A falta de fonoaudiólogos 
no serviço público de saúde pode 
ser consequência da reforma do 
estado brasileiro, em que ocorre uma 
redução dos gastos no setor de saúde, 
priorizando o foco nas doenças que 
podem levar a óbito (BAZO, 2007). 
Portanto, a fonoaudiologia dificil-
mente é convocada para trabalhar 
nos serviços públicos, em virtude 
da restrição de recursos financeiros 
(SANTOS et al., 2012).

Nos municípios com serviço de 
fonoaudiologia, a média de profissio-
nais foi de 3,0 por município, sendo 
que 82 municípios possuem apenas 
um fonoaudiólogo na assistência à 
saúde da população do município 
(Tabela 3). Os municípios “sedes” 
das regiões de saúde apresentaram 
na maioria das vezes um maior 
número de profissionais fonoaudió-
logos na atenção à saúde (Tabela 3), 
possivelmente pelo fato da própria 
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organização estrutural dos serviços 
do SUS em níveis de complexidade.

A distribuição dos fonoaudió-
logos segundo as regiões de saúde no 
estado pode ser visualizada na Figura 1.

Segundo Dew et al. (2012) 
em todo o mundo a oportunidade 
de receber cuidados de saúde 
rapidamente, convenientemente, 
adequadamente e a um custo 
acessível pode ser muito diferente 
dependendo do local de sua resi-
dência, com as piores consequências 
para as famílias e comunidades de 
áreas rurais e remotas. Dessa forma, 
com esse trabalho foi possível iden-
tificar as carências de inserção de 
fonoaudiologia em alguns municí-
pios potiguares, alertando gestores 
e demais profissionais, além de 
auxiliar no encaminhamento de 
pacientes e informações nas redes 
de atenção à saúde.

Considerações finais

Percebe-se a necessidade de 
tomar providências para suprir 
a demanda e adequar a oferta 
insuficiente e desigual de serviços 
fonoaudiológicos no Rio Grande 
do Norte. A inserção de mais 

profissionais fonoaudiólogos na 
assistência à saúde no estado é 
importante, tendo em vista que 
27,5% dos municípios potiguares não 
dispõem de tal profissional, restrin-
gindo, ou mesmo impossibilitando 
o acesso da população aos serviços 
de Fonoaudiologia. Esforços para 
alocação de mais profissionais na 
rede pública de saúde são necessá-
rios, com a previsão positiva de que 
uma mudança importante no perfil 
de distribuição dos fonoaudiólogos 
entre os níveis de atenção ainda 
está por vir, com a mobilização da 
classe profissional e dos gestores de 
saúde garantindo a integralidade 
da atenção à saúde no estado, em 
concordância com os princípios 
doutrinários do SUS, garantidos pela 
Constituição Federal.
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Figura 1 – A distribuição da média de fonoaudiólogos por 10 mil 
habitantes segundo as regiões de saúde no estado.

Fonte: Autoria própria.
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Resumo
Introdução: O suicídio é um 
fenômeno mundial caracterizado 
como um grave problema de saúde 
pública de caráter multifatorial, 

responsável por 1,4% de todas as 
mortes em âmbito mundial. O Brasil 
encontra-se no ranking dos 10 países 
onde é elevado o número de óbito 
por autoextermínio, que representa 
0,8% das mortes. 
Metodologia: Pesquisa de caráter 
documental, de abordagem quan-
titativa e qualitativa. Foi utilizada 
estatística descritiva em termos 
percentuais e a categorização para 
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expressar o fenômeno buscando 
assim a forma descrita dos dados, e 
qualitativa buscando a investigação e 
descrição dos fenômenos em estudo. 
O estudo ocorreu no período de 03 a 
14 de setembro de 2018. A obtenção 
dos dados se deu mediante o acesso a 
rede social digital instagram. Foram 
selecionados perfis que faziam 
alusão ao tema. 
Resultados e discussões: Foram 
visitados 50 perfis e a identificação 
de 1.920 imagens. Na leitura das 
frases foram identificadas as pala-
vras chave: vida, morte, sonho, 
desistir, solução, escolha, que possi-
bilitou a construção das categorias. 
Após a consolidação da leitura e da 
interpretação foi possível agrupar 
três categorias: incentivo, prevenção 
e alerta, esta última voltada para o 
suicídio decorrente da depressão.
Considerações finais: A utilização 
da arte gráfica, por meio de imagens 
veiculadas nas redes sociais, dota-se 
de grande poder para a prevenção 
do suicídio, uma vez que permite 
a transmissão de informações em 
tempo real e de fácil interação entre 
usuários. O uso da arte gráfica aliado 
a educação em saúde contribui para 
a conservação da saúde do indivíduo.

Abstract
Introduction: Suicide is a worldwide 
phenomenon characterized as a 
serious multifactorial public health 
problem, responsible for 1.4% of all 
deaths worldwide. Brazil is in the 
ranking of the 10 countries where 
the number of deaths by self-exter-
mination is high, which represents 
0.8% of the deaths. 
Methodology: Research of documen-
tary character, of quantitative and 
qualitative approach. Descriptive 
statistics were used in percentage 
terms and the categorization was 
used to express the phenomenon 
thus seeking the described form of 
the data, and qualitative research 
and description of the phenomena 
under study. The study took place in 
the period from September 3 to 14, 
2018. The data was obtained through 
access to digital social instagram. 
Profiles that alluded to the theme 
were selected. 
Results and discussions: 50 profiles 
were visited and 1,920 images were 
identified. In the reading of the 
sentences were identified the key 
words: life, death, dream, give up, 
solution, choice, that made possible 
the construction of the categories. 
After consolidating reading and 
interpretation, it was possible to 
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group three categories: incentive, 
prevention and alertness, the latter 
focused on suicide due to depression.
Final considerations: The use of 
graphic art, through images trans-
mitted on social networks, provides 
great power for the prevention of 
suicide, since it allows the transmis-
sion of information in real time and 
easy interaction among users. The use 
of graphic art combined with health 
education contributes to the conser-
vation of the individual’s health.

Introdução

O suicídio é um fenômeno 
mundial e se caracteriza como um 
grave problema de saúde pública, haja 
vista que o mesmo pode ser prevenido 
a partir de medidas de prevenção. 

O suicídio possui caráter 
multifatorial, tais como: depressão, 
uso de álcool e drogas, violência 
física, problemas de relacionamento 
familiar ou amorosos, tristeza e 
solidão. O Ministério da Saúde estima 
que, por ano, mais de 800 mil pessoas 
cometem o suicídio, e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) o confi-
gura como responsável por 1,4% de 

todas as mortes em âmbito mundial 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

O Brasil encontra-se no 
ranking dos 10 países onde é elevado 
o número de óbito por autoex-
termínio, representando 0,8% de 
mortes. Projeções futuras apontam 
que em meados de 2020 o número de 
suicídios aumentara em 1,5 milhões 
de indivíduos, sendo que as tentativas 
se tornarão 20 vezes maior (SILVEIRA, 
BARBOSA, MACEDO, 2011).

Para reverter esta realidade 
se faz necessário elevada sensi-
bilidade para a compreensão do 
aparecimento de situações de risco e 
a disseminação de informações apro-
priadas na prevenção do suicídio 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

A Secretaria de Comunicação 
Social Presidência da República 
caracteriza a Internet como uma das 
principais ferramentas de comuni-
cação, e é usada frequentemente no 
dia-a-dia das pessoas, integrando e 
facilitando informações e comunica-
ções. Os usuários tendem a manter 
a conexão comumente nos mesmos 
horários durante a semana e/ou 
finais de semana, e tem os jovens 
como público mais frequente.  

O grande fenômeno resul-
tante da utilização da internet foi 
o surgimento das redes sociais, 
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caracterizadas como redes de comu-
nicação que envolve a linguagem 
simbólica, os limites culturais e as 
relações do poder (ANGELO, 2016). É 
a janela que permite aos indivíduos 
interagir com os meios tecnoló-
gicos, possibilitando a utilização de 
recursos que levem a obtenção de 
conhecimentos.

A arte gráfica é uma ferra-
menta útil na transmissão de 
mensagens que se dá por meio de 
objeto fixo ou por pensamentos, 
ideias e conceitos. Ela se consolida 
na utilização de tintas, papéis ou 
de alguma outra forma, pela qual 
se torne possível construir uma 
imagem ou texto. O enfoque na 
atualidade é a confecção da arte 
gráfica por meio da computação, que 
a partir de suas diversas ferramentas, 
oferece inúmeras possibilidades de 
transmitir ao público mensagens ou 
pensamentos.

Wel ler,  Mach ado (2011), 
destacam que as imagens são 
carregadas de signos e significados, 
que exercem papel fundamental de 
identificação, divulgação ideológica e 
socialização de significados. Além do 
mais, tem o poder de trazer o ausente, o 
distante, de materializar o que não está 
materialmente ao alcance das mãos.

Conforme o enunciado dos 
autores, pode-se inferir que as 
imagens são dotadas de grande 
poder, e no tocante ao suicídio, elas 
se destacam como instrumento 
fundamental como prática de 
prevenção.  Diante da realidade do 
quadro de mortalidade por suicídio, 
surge o interesse em identificar 
como se dá a utilização da arte 
gráfica nas redes sociais como ferra-
menta de educação em saúde para 
prevenção do suicídio, que passa a 
ser objetivo deste estudo.

Metodologia

Para a construção desse 
estudo visando compreender como 
a arte gráfica por meio das redes 
sociais pode se tornar uma ferra-
menta essencial à prevenção do 
suicídio, executou-se uma pesquisa 
documental, de abordagem quan-
titativa buscando assim a forma 
descrita dos dados, e qualitativa 
buscando a investigação e descrição 
dos fenômenos em estudo. Para 
atender aos requisitos da pesquisa 
documental se utilizou do acesso a 
rede social digital Instagram, que é 
operada como meio de transmissão 
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de informação em tempo real, tida 
como uma plataforma interativa 
que integra imagens e conteúdos, 
rápida interação entre usuários e por 
isso a mais escolhida atualmente. 
A pesquisa qualitativa permite o 
estudo buscando a valorização, a 
descrição e a explicação dos fenô-
menos da investigação. Esta deve 
seguir um planejamento de forma 
clara e estruturada na definição 
de seus objetivos, deve seguir uma 
metodologia coerente, possibilitando 
uma resposta ao tema em questão, 
a fim de fornecer uma interpre-
tação lógica dos dados coletados 
embasando as conclusões de forma 
racional. (CYRIACO, NUNN, AMORIM, 
FALCÃO, MORENO 2017). 

Na pesquisa qualitat iva 
torna-se como base a interpretação 
e atribuição de significados onde 
os dados se apresentam de forma 
descritiva, a coleta desses dados é 
geralmente realizada no ambiente 
do participante, porém, a análise 
é construída de forma individual 
respeitando as particularidades 
para os temas gerais e as possíveis 
interpretações sobre o significado 
desses dados feitas pelo pesquisador, 
sendo  classificada, quanto aos obje-
tivos, como descritiva e quanto aos 

procedimentos metodológicos, como 
bibliográficos (NUNES, et al, 2017).

O estudo ocorreu no período de 
03 a 14 de setembro de 2018, em alusão 
ao mês de prevenção contra o suicídio. 
A obtenção dos dados se deu mediante 
o acesso a rede social digital. Para a 
seleção dos perfis se adotou como 
critério de inclusão enfocar o tema 
em questão. Foi utilizado um compu-
tador HP Compaq Pro 6300 Smal 
Form Factor recurso essencial para a 
execução das etapas da pesquisa. 

O processo metodológico 
ocorreu em três etapas. Na primeira 
etapa foi efetuado o login na rede 
social, a partir de conta pessoal, de 
forma a possibilitar observação mais 
detalhada das publicações em forma 
de imagens realizadas nos perfis; 
Na segunda etapa foram analisadas 
as imagens; Na terceira etapa se 
procedeu o registro dos dados, 
consolidando em tabela, a fim de 
facilitar o processamento dos dados 
obtidos. As imagens foram anali-
sadas sob o prisma da prevenção ou 
do incentivo à ideação suicida.

De forma qualitativa, agru-
pou-se as imagens em categorias, 
a partir da avaliação das artes 
gráficas visuais, leitura das frases 
e identificação de palavras chave 
que mais expressavam as categorias 
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identificadas. Para atender a abor-
dagem quantitativa, as imagens 
foram classificadas, conforme inter-
pretação dos autores, agrupadas em 
instrumento próprio, categorizadas 
e contabilizadas em categorias. Para 
sua análise se utilizou estatística 
descritiva, tendo como parâmetro a 
proporção. Princípios éticos foram 
atendidos no sentido de preservar a 
identificação das publicações e dos 
perfis examinados, por tratar-se 
de uma consulta pública não houve 
necessidade de submissão ao Comitê 
de Ética e Pesquisa.

Resultados e discussões

Com base nos estudos reali-
zados, observa-se que o tema suicídio 
ainda gera um certo receio. A reali-
zação da pesquisa no Instagram 
possibilitou a visita em 50 perfis e a 
identificação de 1.920 imagens. Para 
a identificação das categorias foram 
identificadas as palavras chave: 
vida, morte, sonho, desistir, solução, 
escolha. A partir da consolidação 
da leitura e da interpretação das 
palavras foi possível agrupar três 
categorias: incentivo, prevenção e 
alerta. Na Tabela 1 estão dispostas as 
categorias identificadas, na qual se 
torna evidente o alerta para suicídio 
decorrente da depressão (52,82%).

Tabela 1 – Distribuição das imagens segundo a categoria 

Categoria nº %

Incentivo 433 22,55

Prevenção 473 24,63

Alerta de suicídio por depressão 1.014 52,82

Total 1.920 100,00

Diante do exposto, torna-se 
possível realizar uma ligação entre 
o suicídio e a depressão. Percebe-se 
ainda que, independente do foco, as 
redes sociais estão fazendo o papel 
de alertar sobre o suicídio. Santiago, 

Kriger e Araújo (2014), afirmam que 
as mais variadas e distintas espécies 
de informações e conhecimentos 
são obtidas pelas redes sociais, 
configurando um cenário repleto 
de significados.
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Há a nos  a  depressão  e  o 
suicídio são temas que têm merecido 
destaque nas discussões mundiais. 
Tida como um transtorno mental, 
a depressão envolve uma complexa 
interação entre diversos fatores, no 
entanto, até hoje não se tem uma 
resposta exata sobre as questões 
que ascendem sobre o suicídio. 
Frente a essa conotação, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria corrobora 
afirmando que os maiores índices de 
suicídio (35,8%) estão relacionados à 
depressão, constituindo assim um 
grave problema de saúde pública 
(ASSUMÇÃO, OLIVEIRA, SOUZA 2018).

O fenômeno suicida apresenta 
três etapas: a ideação, a tentativa e a 
consumação do ato em si. A ideação 
suicida desponta como um sintoma 
da depressão, tendo em vista que 
na mesma ocorre a perda de prazer 
frente à vida (SOUZA et al, 2018).  
Estima-se que a cada 40 segundos 
uma pessoa morre por suicídio no 
mundo (OMS, 2014). 

O aumento dos casos de 
suicídio tem exigido maior atenção 
sobre a temática, e esta atenção tem 
se voltado principalmente para ações 
de promoção à saúde e prevenção 
deste agravo, uma vez que, as tenta-
tivas podem tornar-se concretas. 
Os meios mais frequentemente 

utilizados para cometer o ato são 
enforcamento (47%), armas de 
fogo (17%), e envenenamento por 
pesticidas (5%), variando por gênero 
(BOTEGA, 2014). Na consulta realizada 
pode-se identificar frases que faziam 
alusão a prevenção e ao incentivo ao 
suicídio. O encorajamento ao suicídio 
foi representado, por imagens impac-
tantes de automutilação, uso de forca 
ou arma de fogo acompanhadas das 
seguintes frases: 

“Deus, hoje só peço uma coisa, não quero 
mais viver”

“Às vezes a morte é a melhor solução”

“É triste ser tão novo e achar que a vida 
não presta”

“Quando alguém pensa em suicídio ela 
quer matar a dor, e não a vida”

“Sabe do que eu tenho medo? Do que a 
minha mente pode fazer comigo”

Percebe-se claramente que 
pessoas que valorizam o suicídio, 
utilizam de frases que atingem dire-
tamente o lado mais fragilizado das 
pessoas que se encontram em sofri-
mento. A comunicação rápida entre 
usuários da rede social virtual pode 
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operar de forma a facilitar o acesso a 
conteúdo sobre o suicídio, conteúdos 
que apresentam-se com informações 
sobre tal prática, o encorajamento e o 
contágio, tais informações tornar-se 
um risco para grupos vulneráveis 
influenciando na decisão sobre o 
suicídio. Sendo o público jovem 
mais vulnerável a comunicação 
online pela facilidade do acesso aos 
meios digitais, é de extrema impor-
tância aumentar a visibilidade dos 
conteúdos preventivos do suicídio 
(PEREIRA, BOTTI 2017). 

Também foram encontradas 
frases que visavam combater a prática 
suicida, inspiradas na campanha de 
prevenção de valorização e luta pela 
vida, fazendo uma alusão a que, inde-
pendente de tudo, vale a pena viver. 
Tais frases foram basicamente:

“Sim a vida”

 “A morte não é a melhor escolha”

 “Suicídio não!”

 “Não pare de sonhar”

 “Você não está sozinho”.

Nota-se que as frases são 
confeccionadas de forma criativa, 

buscando a estimulação do sofredor 
zelar pela vida. Algumas se apre-
sentavam na forma de rabiscos, às 
vezes representando a timidez por 
parte de quem escreve, mas que não 
deixa de ter um forte apelo. Pereira, 
Botti (2017) corrobora que as formas 
das mídias sociais pode influenciar 
o comportamento do indivíduo a 
cometer o suicídio.

 As imagens, tratem de estí-
mulo ou de prevenção ao suicídio, são 
ferramentas uteis de comunicação, 
e quando utilizadas no meio social 
são capazes de atingir milhares de 
pessoas ao mesmo tempo, fazendo 
com que o conhecimento seja 
construído em rede. A rede social 
no seu lado mais abrangente pode 
atuar na maioria das vezes, por sua 
rápida disseminação, na prevenção 
do suicídio, oferecendo canais e 
ferramentas preventivas com intuito 
de fornecer serviços para ajudar 
o mesmo (PEREIRA, BOTTI 2017). 
Os autores ainda comentam que 
a internet nas suas mais diversas 
ferramentas torna-se uma estratégia 
de prevenção do suicídio, ao eliminar 
obstáculos e dissipar rapidamente 
em tempo e espaço as informações 
possibilitando uma maior comuni-
cação e relação pessoal.
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As informações visuais têm 
a capacidade de incitar a atenção 
do receptor e quando utilizada nas 
redes sociais, seu alcance é imensu-
rável, e a propagação da mensagem 
proporciona ao indivíduo a oportu-
nidade de escolha. 

Considerações finais

O presente estudo buscou o 
interesse na identificação de como a 
arte gráfica nas redes sociais, pode 
contribuir para a prevenção ou e 
incentivo a prática suicida. Por meio 
das análises registradas, verifica-se 
que a utilização da arte gráfica 
por meio de imagens veiculadas 
nas redes sociais dotam-se de um 
grande poder para a prevenção de 
tal fenômeno, tentou-se demonstrar 
também a importância da mesma 
mediante o tema expressado.

Por tratar de um dos mais graves 
problemas de saúde pública, especial-
mente este, mereceria um enfoque 
mais especial, centrado em métodos 
mais eficazes e de rápida abrangência. 

As redes sociais, em especial 
a utilizada neste estudo, torna-se 
de extrema valia como um veículo 
à prevenção, pois a mesma se 

caracteriza como um meio que 
permite a transmissão de infor-
mações em tempo real e de fácil 
interação entre usuários e por isso a 
mais escolhida atualmente.

Os componentes gráficos 
artísticos das imagens incitam a 
atenção do receptor para centrar na 
mesma, e codificar a mensagem ali 
contida. O uso da arte gráfica aliado 
a educação em saúde por meio das 
redes sociais, poderá futuramente 
contribuir de forma mais eficaz e 
rápida, uma ampla abrangência dos 
conhecimentos dos quais devem ser 
disseminados a fim de contribuir 
com a saúde do indivíduo. 
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Resumo
As tecnologias de informação e comu-
nicação intensificaram a interação no 
processo de ensino-aprendizagem da 
educação mediada por tecnologia. 
O AVASUS – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem do Sistema Único de 
Saúde - é uma plataforma voltada 
para a formação de profissionais e 
estudantes da saúde. Nesse contexto, 

o objetivo deste trabalho é avaliar o 
desempenho do processo de produção 
de cursos do AVASUS. Para isso, foram 
mensurados e analisados indicadores 
de desempenho, a fim de otimizar o 
processo. Observou-se que existem 
etapas gargalos e que elas influen-
ciam diretamente no tempo total de 
produção. Buscou-se compreender 
mais sobre essas etapas por meio 
de entrevistas com os gestores. A 
realização desta pesquisa trará 
impactos positivos como: minimizar 
os gargalos existentes, monitorar os 
indicadores, otimizar os processos 
relacionados à produção dos módulos 
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do AVASUS além de auxiliar à tomada 
de decisão de gestores.

Abstract
Information and communication 
technologies have intensif ied 
technology. The AVASUS - Virtual 
Learning Environment of the Unified 
Health System - is a platform focused 
on the training of health professio-
nals and students. This context is 
this work analyze for performance 
of processes of AVASUS. To this, 
measured the data indicators and 
performance, is to process of the 
processes. Observations that there 
are bottleneck steps and that they 
directly influence the total time of 
production. He sought more about 
the middle stages of listening to 
the managers. The action of this 
research will have a positive impact 
such as: minimizing obstacles, moni-
toring the indicators, optimizing the 
processes related to the production 
of the AVASUS modules and assisting 
the decision-making of managers.

Introdução

A educação à distância vem se 
tornando cada vez mais emergente 

com as inúmeras tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) se 
expandindo. O censo de ensino supe-
rior de 2016, disponível no Portal 
INEP, apresentou um aumento do 
volume de ingressos na modalidade 
a distância de 4,2% para 18,6%, no 
período entre 2006 e 2016.

Diante desse contexto, o 
design instrucional no ambiente 
virtual contribui para um processo 
de ensino mais eficiente através das 
interações e cognições acerca do 
conteúdo. Além disso, o suporte ao 
aluno, os recursos de organização e 
administração na área da educação 
devem facilitar o processo de 
educação (SILVA; CASTRO, 2009).

O AVASUS é uma das principais 
plataformas de ensino à distância 
no Brasil e atua diretamente na 
capacitação e qualif icação de 
diversos profissionais que trabalham 
principalmente no Sistema Único de 
Saúde - SUS, disponibilizando cursos 
mediados por tecnologia para saúde.

A educação a distância é o 
aprendizado planejado que ocorre 
normalmente em um lugar diferente 
do ensino, o que requer comunicação 
por meio de tecnologias e uma organi-
zação institucional especial (MOORE, 
2013). A EAD possibilita o treinamento 
e capacitação de profissionais e 
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permite que o estudante organize 
seus horários combinando educação 
com trabalho e vida familiar.

Para isso, é preciso um sistema 
que inclua todos os processos que 
operam o aprendizado à distância, 
isso inclui ensino, comunicação, 
criação e gerenciamento. Os 
administradores devem redis-
tribuir os recursos humanos e 
financeiros de modo a garantir 
que os cursos sejam produzidos 
em tempo hábil e conforme os 
padrões de qualidade. A produção 
de um curso à distância envolve 
diversos setores para a criação, 
veiculação, implementação, moni-
toramento e avaliação. Quanto mais 
integrados esses setores estiverem, 
maior a eficiência da organização.

A NBR ISO 9001:2015 no item 
4.4.1 afirma que as organizações 
devem aplicar métodos de medição 
de indicadores desempenho para 
o controle eficaz dos processos e 
determinar os recursos necessários 
para assegurar a disponibilidade de 
seus produtos ou serviços.

O tempo decorrido desde o 
surgimento da demanda até a entrega 
de um produto é chamado lead time, 
quanto menor esse indicador mais 
eficiente é o processo e quanto mais 

longo maior os desperdícios e atrasos 
(PRATES; BANDEIRA, 2011).

Conforme SLACK (2006), a 
capacidade de uma operação é o 
máximo nível de atividade de valor 
realizado em determinado período de 
tempo, que o processo pode realizar 
sob condições normais de operação. O 
volume de produção é uma medida de 
capacidade de produção e representa 
a taxa de saída.

Em um sistema de produção, 
um gargalo representa restrição 
à saída, limitação na capacidade 
produtiva. É preciso verificar em 
qual estágio ele está localizado e 
a razão de sua existência, se é por 
falta de recursos físicos, humanos ou 
problemas de qualidade que geram 
retrabalhos na produção. (BUZZI; 
RIBEIRO; CARLESSO, 2013).

O presente trabalho busca 
avaliar o processo de produção de 
cursos oferecidos na plataforma 
AVASUS, encontrar o gargalo de 
produção e propor melhorias 
visando a otimização do processo.

Procedimento metodológico

A etapa experimental desta 
pesquisa foi realizada no Ambiente 
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Virtual de Aprendizagem do SUS, 
uma das principais plataformas de 
Educação a Distância do Ministério da 
Saúde, que permite a qualificação e 
atualização dos trabalhadores e profis-
sionais de Saúde por meio de cursos.

Define-se a população como 
todos os 136 módulos ativos do 
AVASUS, dentre eles estão os módulos 
de extensão equivalentes a 86, as 38 
webpalestras, os 12 módulos da espe-
cialização em Saúde da família. A 
amostra é definida como os módulos 
de extensão e de especialização em 
Saúde da família, totalizando 103 
módulos. As webpalestras foram 
retiradas da amostra, por possuírem 
um formato de produção diferente 
dos demais cursos.

Dentre os 86 módulos de 
extensão, 13 foram produzidos inter-
namente, isto é, passaram por todas 
as etapas de produção pela equipe 
do AVASUS e 73 foram produzidos 
externamente, por universidades 
parceiras como a UFMA, UFPA, pela 
Comunidade de Práticas ou módulos 
que foram migrados da plataforma 
AVASUS 1.0 para a 2.0. Com isso, a 
equipe do AVASUS ficou responsável 
apenas pela adaptação desses cursos 
na plataforma.

A coleta dos dados foi reali-
zada considerando os dados de 

produção dos módulos existentes 
no AVASUS até 09/07/18, por meio do 
TRELLO. Os dados coletados foram 
inseridos em planilhas no Excel e 
posteriormente foram mensurados 
os indicadores de tempo de todas 
as etapas do processo: produção de 
conteúdo, revisão técnico-científica, 
revisão pedagógica, revisão de estru-
tura, comunicação, adaptação na 
plataforma modelo e adaptação na 
plataforma produção; detalhadas em 
um estudo anterior de SIDRIM (2018).

O desvio padrão é uma medida 
de dispersão da amostra e indica 
o grau de variação do tempo de 
produção dos módulos. O que significa 
que, caso seu valor seja elevado, existe 
uma alta variação em relação à média.

Uma etapa com alta média e 
desvio padrão representa um gargalo 
no processo e para visualizá-la 
melhor foi construído um gráfico 
para cada. Conforme SLACK (2006) 
medir a capacidade produtiva é uma 
tarefa complexa, somente quando a 
produção é altamente padronizada 
e repetitiva isso é possível. Mas é 
possível estimar a capacidade a 
partir do volume de produção de 
módulos educacionais, ressaltando 
que não se trata de valores estáticos, 
pois o tempo total de produção 
depende da natureza de cada curso.
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Método da pesquisa

Inicialmente foi realizada 
uma entrevista com os gestores para 
detalhar o processo de produção 
dos módulos. Em seguida, foram 
calculados os indicadores de tempo 
médio de cada etapa do processo e foi 
encontrado o gargalo de produção. 
Posteriormente, a etapa gargalo 
foi analisada a fim de mitigá-la. 
Foram realizadas entrevistas com 
os gerentes de cada etapa gargalo. 
Depois, foram calculados o volume 
de produção, e os lead times de 
todos os cursos. Por fim, avaliou-se o 
desempenho do processo por meio da 
análise dos indicadores mensurados.

Resultados e discussões

Tempo de produção dos módulos

A pro duç ão  de  c u rsos 
mediados por tecnologia para a 
saúde do AVASUS são gerenciados 
pelo LAIS. Vale salientar que os 
recursos financeiros são disponibi-
lizados pelo Ministério da Saúde, o 
qual define quais módulos devem 
ser produzidos e disponibilizados 
no AVASUS. 

Dentre os 103 módulos da 
amostra, 13 tiveram todo o processo 
de produção realizado pela equipe 
do AVASUS. As médias e desvios refe-
rentes aos módulos internos foram 
mensurados e estão apresentados 
na figura 1.

Como se tratam de módulos 
internos, ou seja, sua elaboração, 
revisão, comunicação e adaptação 
foi toda acompanhada pela equipe 
do LAIS/SEDIS, essa média irá variar 
pela urgência de disponibilização 
do módulo e pela disponibilidade do 
recurso humano em produzí-los.
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Percebe-se que os tempos 
variam bastante, o que fica evidente 
com a barra do desvio padrão. Essa 
variação se deve ao fato da carga 
horária dos módulos variar e também 
devido a quantidade de recursos 

(vídeos, áudios, questionários, etc) ser 
diferente em cada módulo. A etapa de 
gargalo nesse caso foi a comunicação 
que apresentou o maior tempo de 
comunicação. A figura 2 mostra a sua 
variação para os 13 cursos em análise.

Figura 1: Tempo de produção dos módulos internos do AVASUS

Fonte: Autoria própria

Figura 2: Gargalo de produção nos módulos internos

Fonte: Autoria própria
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Verifica-se uma alta ampli-
tude total e, portanto uma grande 
dispersão dos dados. Isso acontece por 
diversos motivos, dentre eles alguns 
módulos que estão em produção 
ficam parados quando surge outro 
curso que precisa ser disponibilizado 
antes, migrando os esforços para a 
nova demanda, ou pela espera de 
aprovação do conteudista.

Na figura 3 estão represen-
tados o tempo médio e o desvio 
padrão das etapas de adaptação na 
plataforma modelo e de produção 
de 73 módulos externos, isto é, a 
elaboração do conteúdo, revisão 
e comunicação foram externos e 
adaptados pela equipe do AVASUS.

Figura 3: Tempo de adaptação dos módulos externos

Fonte: Autoria própria

Por meio da Figura 3, obser-
va-se um desvio padrão alto nas 
etapas de adaptação, isso se deve 
ao fato de que durante a adaptação 
na plataforma modelo ocorre a 
validação pelo Ministério da Saúde 
e muitas vezes são necessárias modi-
ficações. Algumas alterações acabam 

sendo realizadas na plataforma de 
produção, quando, por exemplo, 
documentos e leis são atualizados.

Na figura 4, pode-se observar 
as representações dos 12 módulos da 
especialização do PEPSUS. Nota-se 
que as médias são relativamente 
maiores do que as dos demais 
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conjuntos de dados, uma vez que esses 
módulos demandam uma quantidade 
maior de recursos, como situações 

problema, textos, vídeos, animações, 
infográficos, dentre outros.

Figura 4: Tempo de produção dos módulos do PEPSUS

Fonte: Autoria própria

Dentre os módulos da especia-
lização PEPSUS, é possível observar 
duas etapas com maiores médias, a 
revisão de estrutura e a comunicação. 
Em função do alto desvio padrão, 

optou-se por avaliar as duas etapas 
como os gargalos de produção desse 
processo. A figura 5 mostra a variação 
para os 12 cursos em análise.
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Como os títulos dos módulos 
não são relevantes para o objetivo do 
trabalho, eles não foram informados, 
mas ressalta-se que seguem a ordem 
de coleta e o código referente a cada 
curso é mantido para os gráficos.

Como se tratam de cursos com 
recursos mais complexos, as médias 
foram maiores mas a dispersão foi 
menor, se comparado à etapa de 
comunicação dos módulos internos. 
A capacitação dos conteudistas é 
de suma importância para que a 
estrutura do curso já siga o design 

instrucional evitando que o conteúdo 
retorne muitas vezes à revisão de 
estrutura. Quanto à comunicação, o 
gargalo se justifica por ser uma etapa 
em que muitas atividades são reali-
zadas, como ilustração, diagramação, 
gravação e edição de vídeos e criação 
de materiais interativos, e há pouco 
recurso humano.

Figura 5: Gargalos de produção nos módulos do PEPSUS

Fonte: Autoria própria
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Lead time

Durante a produção de 
conteúdo e as revisões, os conteu-
distas recebem várias orientações e, 
vale salientar que apesar do tempo 
de produção ser calculado de forma 
contínua, as atividades realizadas 
em cada etapa do processo não são 

necessariamente contínuas, ou seja, 
é comum existirem outras demandas 
nas equipes, deixando o módulo em 
espera e esse tempo também é conta-
bilizado como  tempo de execução. 

A figura 6 mostra a variação 
do tempo total de produção dos 
módulos ativos da plataforma.

Figura 6: Tempo total de produção de todos os módulos

Fonte: autoria própria

Fatores como a natureza dos 
cursos, quantidade de recursos 
educacionais e o nível de prioridade 
na fila de espera de cada etapa, 
inf luenciam no tempo total de 
produção de cada curso. Outro ponto 
importante nesse sentido é a carga 
horária dos cursos, que varia entre 
4 e 166 horas. 

Capacidade produtiva

Durante a produção de 
conteúdo e as revisões, os conteu-
distas recebem várias orientações e, 
vale salientar que apesar do tempo 
de produção ser calculado de forma 
contínua, as atividades realizadas 
em cada etapa do processo não 
são necessariamente contínuas, 
ou seja, é comum existirem outras 
demandas nas equipes, deixando 
o módulo em espera e esse tempo 
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também é contabilizado como tempo 
de execução. Na figura 7 é observado 
o volume de produção, ou seja, ou seja, 

a soma de cursos externos, internos 
e PEPSUS disponibilizados por mês 
desde o início da versão 2.0 do AVASUS.

Figura 7: Volume de produção dos módulos do AVASUS

Fonte: Autoria própria

Na figura 7 percebe-se que 
entre fevereiro de 2016 e janeiro 
de 2017 houve a disponibilização 
somente de módulos externos, que 
tiveram a produção, revisão e edição 
de conteúdo externos ao LAIS, e um 
pico em dezembro de 2017 referente à 
adaptação para legendagem e audio-
descrição de alguns cursos externos. 
A partir de fevereiro de 2017, os 
módulos internos e do PEPSUS 
começaram a ser disponibilizados 
na plataforma. A média do volume 
de produção é de 2 cursos/mês. 
Aumentar a capacidade produtiva na 
etapa onde se encontra o gargalo é 

importante para reduzir o lead time 
e aumentar o volume de produção.

Considerações finais

O AVASUS tem se mostrado 
uma ferramenta importante pois 
media cursos e especializações para 
os profissionais da saúde envolvidos 
em diversos programas como o 
Mais Médicos e Saúde da Família, 
contribuindo positivamente para a 
Educação Permanente em Saúde. 

A partir da mensuração e 
análise dos indicadores de tempo de 
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produção dos módulos ativos da plata-
forma, constatou-se que as etapas 
gargalos influenciam diretamente no 
lead time de produção, de forma que 
quanto maior a média dessas etapas 
maior o lead time. Por meio de entre-
vistas com os gerentes e do cálculo 
do volume de produção observou-se 
que a taxa de saída dos módulos está 
relacionada à quantidade de pessoas 
trabalhando no processo, quanto mais 
pessoas na etapa onde se encontra o 
gargalo, maior a taxa de saída e menor 
o lead time.

Entende-se que é importante 
o equilíbrio entre a demanda e a 
entrega dos módulos, portanto, 
deve-se analisar a viabilidade de 
contratação de novos profissionais 
capacitados para que o fluxo de saída 
seja maior. Não foi possível calcular a 
capacidade de produção (quantidade 
de horas de trabalho necessária para 
produzir um curso). 

Em trabalhos futuros, deve-se 
calcular a capacidade produtiva atual 
e a futura e ver a necessidade dos 
perfis dos profissionais para manter 
um ritmo adequado de produção. 
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Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar 
quantitativamente e qualitativa-
mente as ferramentas ofertadas 
pelo Programa Nacional Telessaúde 
Brasil Redes (especialmente a tele-
consultoria), bem como trazer à 
tona a importância da implantação 
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desse projeto nas unidades básicas 
de saúde do Rio Grande do Norte 
e da Paraíba. O intuito do sistema 
é a melhoria da qualidade de 
atendimento na atenção básica, 
promover ações educacionais aos 
trabalhadores da saúde, através das 
tecnologias de informação e comuni-
cação, bem como ações de assistência 
à saúde. Foram avaliados valores 
gerais e específicos de teleconsul-
torias realizadas e suas localidades. 
Foi então verificada uma avaliação 
satisfatória da parte dos usuários, 
bem como resultados positivos 
no que diz respeito a progressão, 
qualificação e orientação aos profis-
sionais da saúde, melhorando assim 
a qualidade do serviço de atendi-
mento básico à saúde e a formação 
desses profissionais, de acordo com 
a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS).

Abstract
The objective of this study was to 
quantitatively and qualitatively 
evaluate the tools offered by the 
Programa Nacional Telessaúde Brasil 
Redes (especially teleconsulting), as 
well as to bring out the importance 
of implementing this project in the 
basic health units of Rio Grande do 
Norte and Paraíba. The aim of the 

system is to improve the quality 
of care in basic care, as well as to 
promote educational actions for 
health workers, through information 
and communication technologies, 
and also health care actions. General 
and specific values of teleconsulting 
performed and their localities were 
evaluated. A satisfactory assessment 
was made on the part of the users, 
as well as positive results regarding 
the progression, qualification and 
orientation of health professionals, 
thus improving the quality to the 
basic health care and education 
actions for professionals, according 
to the National Policy of Permanent 
Education in Health.

Introdução

A atenção básica em saúde 
tem como objetivo orientar sobre 
a prevenção de doenças, solucionar 
os possíveis casos de agravos e dire-
cionar os mais graves para níveis 
de atendimentos superiores em 
complexidade (Fundação Oswaldo 
Cruz, 2013). Considera o sujeito 
em sua singularidade e inserção 
sociocultural, caracterizando-se 
por um conjunto de ações de saúde, 
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no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção, a proteção e 
manutenção da saúde, a prevenção 
de agravos, o diagnóstico, o trata-
mento, a reabilitação, redução de 
danos, objetivando uma atenção que 
impacte na autonomia das pessoas, 
nos determinantes e condicio-
nantes de saúde das coletividades 
(Ministério da Saúde, 2011a).

Objetivando a oferta de 
assistência e educação na saúde 
direcionada para a atenção básica, 
o Programa Telessaúde busca dispo-
nibilizar formas de conhecimento e 
autonomia aos profissionais da saúde 
em suas próprias unidades, através 
das tecnologias de informação e 
comunicação, bem como ações de 
assistência à saúde visando a otimi-
zação e melhoria da qualidade de 
atendimento à população. O Programa 
possui como integrantes: gestores da 
saúde, instituições formadoras de 
profissionais, pontos de Telessaúde 
(estabelecimentos de saúde ativos na 
plataforma) e o Núcleo de Telessaúde 
Técnico Científico (Ministério da 
Saúde, 2011b).

Como uma das principais ferra-
mentas do Telessaúde encontra-se 
a teleconsultoria, que consiste em 
uma forma de telecomunicação bidi-
recional destinada à interação entre 

profissionais de saúde, permitindo 
que estes esclareçam dúvidas de seu 
cotidiano de trabalho com outro 
profissional do Núcleo Telessaúde 
Interestadual Rio Grande do Norte e 
Paraíba (médico da família e comu-
nidade, enfermeiro, nutricionista e 
outras especialidades da saúde) sobre 
procedimentos clínicos, ações de 
saúde e questões relativas ao processo 
de trabalho. (Ministério da Saúde, 
2015). O prazo regular para envio da 
resposta à Teleconsultoria Assíncrona 
(em forma de texto) não deve exceder 
o prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas a contar do recebimento 
da teleconsultoria. A resposta deverá 
atender ao questionamento levantado 
e contribuir com a educação perma-
nente dos profissionais, ampliando sua 
capacidade e autonomia na resolução 
de casos semelhantes. (Ministério da 
Saúde, 2011b).

Dessa forma, o sistema de 
teleconsultoria é uma rede inte-
grada à transmissão de informações 
aos profissionais de localidades 
distantes de grandes centros e/ou 
sem uma disponibilidade de acesso 
a outros meios de continuidade de 
atendimento avançado, ou ainda 
acesso a outros especialistas que 
suportem o processo, contribuindo 
para a consolidação dos princípios do 
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Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, 
o uso da teleconsultoria proporciona 
grandes benefícios socioeconômicos 
através da geração de educação à 
distância continuada aos profissio-
nais da saúde, a permanência destes 
em seus locais de atuação e a redução 
de custos desnecessários com 
encaminhamentos ao atendimento 
especializado (GUIMARÃES, 2015).

Este estudo teve então como 
objetivo a análise quantitativa e 
qualitativa das ações promovidas 
pelas ferramentas do programa 
Telessaúde, avaliando a utilização 
e benefícios dos serviços, a forma 
em que os usuários avaliaram a 
ferramenta da teleconsultoria, 
quantos profissionais têm feito uso 
desses serviços, a localidade destes 
e o quantitativo de teleconsultorias 
e webpalestras realizadas e acom-
panhadas no Rio Grande do Norte 
e Paraíba.

Metodologia

Este estudo explorou e abordou 
quantitativa e qualitativamente a 
avaliação do impacto gerado pelo 
Programa Telessaúde Brasil Redes 
nos serviços desenvolvidos pelos 

profissionais de saúde nos estados 
do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
Assim, foram analisados indicadores 
como forma de feedback: uso das 
teleconsultorias, nível de satisfação 
dos usuários profissionais da saúde 
com a resposta recebida de suas 
teleconsultorias, quantitativo de 
municípios que utilizaram as ferra-
mentas do sistema, em especial a 
teleconsultoria, tanto do estado 
do Rio Grande do Norte quanto da 
Paraíba, bem como quantitativo de 
profissionais da saúde desses estados 
que foram cadastrados no sistema e 
têm feito uso da plataforma. Vale 
ressaltar que esses dados corres-
pondem a um período específico de 
Janeiro de 2016 a Agosto de 2018 e 
que foram retirados diretamente do 
banco de dados do SMART ( Sistema 
de Monitoramento e Avaliação 
de Resultados do Programa do 
Telessaúde), assegurando assim a 
validade dessas informações.

O Programa Nacional Telessaúde 
Brasil Redes desempenha um papel 
muito importante na Educação 
Permanente em Saúde (EPS) das 
equipes de Atenção Básica (AB), locali-
zadas em qualquer ponto do país e na 
melhoria da qualidade de atendimento 
no Sistema Único de Saúde (SUS) 
(Figueiredo et al, 2015). A implantação 
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do programa é realizada através de 
capacitações, que mostram as ações e 
ferramentas web do Telessaúde (tele-
consultoria e tele-educação),  ocorridas 
nos municípios dos estados do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba, e que, de 
forma geral, são tidas nos laboratórios 
de informática das universidades e 
institutos federais ou estaduais. 

A definição e escolha dos 
municípios que eram convocados a 
participarem das capacitações obje-
tivou atingir todas as microrregiões 
do estado do Rio Grande do Norte e da 
Paraíba, bem como analisar a quan-
tidade de estabelecimentos e equipes 
de saúde destes municípios. A comu-
nicação com os locais selecionados foi 
realizada por meio de contato telefô-
nico e por e-mail diretamente com 
as secretarias municipais de saúde 
de cada local, que recebiam ofícios 
contendo as informações necessárias 
para a capacitação.

Qualquer profissional de 
saúde da atenção básica com vínculo 
ativo no CNES (Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde) pôde 
participar da capacitação e ter 
acesso ao sistema. O treinamento 
dura cerca de duas a quatro horas, 
podendo se estender um pouco mais 
a depender de fatores caracterís-
ticos de cada profissional (como a 

não familiaridade com tecnologia, 
computador e internet), sendo 
então cumprido um dos objetivos do 
programa, a inclusão digital.

Serviços como as telecon-
sultorias tem ampliado o acesso 
aos setores da saúde, à atenção 
eletrônica domiciliar em áreas 
remotas e às comunidades rurais. 
Eles contribuem para reduzir 
encaminhamentos desnecessários, 
melhorando a adequação dos 
cuidados primários providos por 
médicos generalistas e a integração 
com o nível secundário, além de 
promover a educação continuada 
para os profissionais da saúde 
(Oliveira et al, 2015). Como método 
de promoção à educação estiveram 
também as webpalestras, disponibi-
lizadas pelo sistema semanalmente 
abordando os mais diversos temas 
da saúde: fonoaudiologia, avaliação 
PMAQ, nutrição, f isioterapia, 
questões da saúde de forma geral, 
pediatria, odontologia, saúde 
bucal, saúde pública, engenharia 
biomédica, bioinformática, políticas 
públicas de saúde, entre outros.
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Resutados

Os resultados alcançados 
com a implantação do Programa 
Telessaúde Brasil Redes demons-
tram um avanço significativo nos 
processos de qualificação dos profis-
sionais de saúde, especialmente, 
para aqueles que atuam nos muni-
cípios de difícil acesso (Ministério 
da Saúde, 2012). Os resultados 
obtidos com as formas de educação 
permanente fornecidas pelo núcleo 
tem demonstrado grande sucesso e 
progresso aos profissionais da saúde, 
que pessoalmente durante as capa-
citações relataram o quão benéfico 
vinham sendo os conhecimentos 
básicos, intermediários e avançados 
conquistados por eles através da 
teleducação do programa. Esse 
aprendizado do trabalhadores da 
saúde foram obtidos tanto através 
das próprias teleconsultorias quanto 
por meio das webpalestras. Em uma 
teleconsultoria o profissional pode 
requerer qualquer tipo de esclareci-
mento (dentro dos padrões devidos) 
inclusive formas de solicitação de 
material de estudo sobre diversas 
áreas (nutrição, fisioterapia, psico-
logia, pediatria, áreas da prevenção 
e tratamento à saúde, formas de 
prognóstico, bem como áreas básicas 

e da atenção à saúde). Além disso, 
com as webpalestras o profissional 
tem a possibilidade de manter-se 
sempre atualizado com temas do 
cotidiano e assuntos debatidos no dia 
a dia com um simples acesso a aula 
online gerenciada por profissionais 
das mais diversas áreas e preparados 
para transmitirem o conteúdo. 
Como quantitativo atual geral de 
webpalestras geradas pelo núcleo em 
questão, está um valor de 176 webpa-
lestras, que são lançadas no sistema 
semanalmente (cerca de 2 a 4). Com 
relação ao número de webpalestras 
assistidas, temos uma margem de 
75 a 23.203 visualizações por vídeo 
tanto dentro da plataforma quanto 
em outras formas de divulgação das 
aulas externamente ao sistema, mas 
ligados ao núcleo.

Tendo como base neste estudo 
os dados de Janeiro de 2016 a Agosto 
de 2018, o Núcleo de Telessaúde 
Interestadual RN/PB possui um total 
5.725 profissionais da saúde cadas-
trados na plataforma, habilitando 
assim as ações do sistema a esses 
trabalhadores. Durante esse período 
analisado, 135 municípios do Rio 
Grande do Norte (RN) e 81 municí-
pios da Paraíba, possuíram pontos 
de telessaúde implantados e ativos. 
Já com relação aos estabelecimentos 
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de saúde atendidos nestes estados, 
554 realizaram teleconsultorias e 
280 participaram da ação do tele-
ducação, no estado do Rio Grande 
do Norte; ao passo que na Paraíba 
esses números foram de 417 e 342, 
respectivamente. Ressalta-se ainda 
a importância das capacitações in 
loco na divulgação e utilização da 
plataforma, que neste período foram 
num total de 117 capacitações.

Ainda no período de Janeiro 
de 2016 a Agosto de 2018 foram reali-
zados no estado do Rio Grande do 
Norte 5.929 atividades no Programa 
Telessaúde, ao passo que no estado 
da Paraíba, 3.246. Observa-se então 
uma divisão por região do programa 
entre os dois estados no que diz 
respeito a número de teleconsultorias 
recebidas pelo sistema: no Rio Grande 
do Norte foram realizadas 5.155 tele-
consultorias e no estado da Paraíba, 
2.413. Logo, estes valores mostram 
uma propagação significativa do 
programa em torno dos municípios 
participantes do programa de ambos 
os estados citados. Os resultados 
demonstram que os usuários se 
tornam mais satisfeitos à medida que  
utilizam e tem maior contato com o 
sistema. Nesse sentido, a ocorrência 
de um maior número de capacitações 
in loco destinadas aos profissionais, 

com a presença de uma maior 
participação dos usuários implica, 
consequentemente, num melhor 
entendimento da funcionalidade da 
Plataforma, e por conseguinte reflete 
numa melhor aprovação da mesma. 
É notável a positividade na avaliação 
geral do Telessaúde, atestando que 
se trata de um sistema indispensável 
para evolução, qualificação e direcio-
namento adequado dos atendimentos 
na Atenção Básica. Além disso, o 
programa é também uma forma de 
garantir a educação permanente 
e continuada dos profissionais, 
servindo como estratégia de fortale-
cimento. Sendo assim, o Telessaúde, 
através das teleconsultorias e tele-
ducação (incluindo as webpalestras), 
se consolida enquanto ferramenta 
propositiva de melhoria da qualidade 
dos serviços de saúde e de educação 
permanente dos profissionais.

Discussão

Analisando as informações 
acima mostradas e de todo esse 
percurso de vigência do programa, 
com foco nas atuações do Rio Grande 
do Norte e Paraíba, percebe-se que 
houve uma melhoria no processo de 
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trabalho dos profissionais no que 
diz respeito a facilidade e pratici-
dade de esclarecimentos oferecidos 
por uma das principais ações do 
Telessaúde, a teleconsultoria, que 
recebe questionamentos impor-
tantes para os profissionais e para 
a própria população que também 
é beneficiada de forma indireta 
com o auxílio dessas ferramentas 
acessadas pelos profissionais. 

Problemas comuns e recor-
rentes enfrentados pela comunidade 
e pelos próprios profissionais da 
saúde foram reproduzidos através 
das teleconsultorias, validando 
assim as diárias necessidades 
enfrentadas por esses trabalhadores, 
bem como a relevância do programa 
como assistente cotidiano na saúde 
básica. Outro fator importante é 
a disponibilização de formas de 
educação à distância, tanto pela 
própria teleconsultoria quanto pelas 
webpalestras que mostraram um 
grande aumento no quantitativo de 
acesso por vídeo, um modo simples 
e prático de manter-se atualizado 
em tema recorrentes por meio de 
um ciclo semanal com ofertas de 
diversas áreas da saúde.

No quesito avaliativo da 
Plataforma do Telessaúde, a maior 
parte dos usuários  a partir de 

Janeiro de 2017 até atualmente 
responderam quantitativamente 
bem de forma positiva, ou seja, 
ficaram satisfeitos com a resposta 
recebida pelo núcleo através da 
teleconsultoria. Isso mostra o 
reconhecimento que foi dado à 
importância do preenchimento desta 
avaliação, tendo em vista o enfoque 
feito durante as capacitações a essa 
ação de mensurar a satisfação do 
usuário. Observa-se então quão 
positivo tem sido a avaliação de 
forma geral do Telessaúde, onde se 
tem a possibilidade de progressão, 
qualificação e orientação adequados 
aos atendimentos básicos da saúde, 
além da promoção de educação à 
distância permanente e continuada 
aos profissionais. Logo, tem-se 
uma qualitativa e quantitativa 
consolidação do Programa Nacional 
Telessaúde Brasil Redes - Núcleo 
Interestadual Rio Grande do  
Norte e Paraíba.

Considerações finais

O crescimento do projeto 
Telessaúde Brasil Redes é notório 
desde o seu início em 2007 e sua 
importância se comprova a partir 
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dos números de sua utilização, a 
qual está sendo mostrada em recorte 
neste trabalho. Nesse sentido, a 
qualificação dos profissionais de 
saúde é fundamental para o êxito de 
sua implantação e expansão, desde 
a quantidade de pontos implan-
tados, ao crescimento na utilização 
de serviços nos dois estados que 
comporta o núcleo de Telessaúde 
estudado. Espera-se que a superação 
dos desafios contribuam para o 
fortalecimento e novas perspectivas 
para o programa, uma vez que os 
resultados deste mostram benefícios 
para trabalhadores e população. 
Como um dos objetivos do programa 
é o de capacitar um maior número de 
profissionais da saúde, a realização 
das capacitações se torna uma 
importante estratégia para a divul-
gação e utilização de forma correta 
do programa. Além de fortalecer a 
política de educação permanente 
em saúde, possibilitando maior 
conhecimento, aperfeiçoamento e 
envolvendo os profissionais capa-
citados, já que as consequências 
da plataforma oferecem pontos 
positivos tanto para os profissionais 
quanto para a comunidade. Logo, a 
expansão do programa, através das 
capacitações, mostra-se como uma 
alternativa estratégica importante 

para integração e implantação das 
redes assistenciais. Nesse sentido, é 
imprescindível o envolvimento dos 
profissionais de saúde, objetivando 
maior aporte de conhecimento 
qualificado, baseado em melhores 
práticas e evidências científicas, 
de forma a otimizar a qualidade da 
atenção prestada.
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Resumo
O objetivo dessa investigação foi 
analisar as evidências de validação 
do conteúdo de um curso de Suporte 
Básico de Vida (SBV) na modali-
dade de ensino a distância (EAD) 
para acadêmicos e profissionais de 
saúde de um Hospital Universitário. 
Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa metodológica, quantitativa, 
utilizando enquanto referencial 
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teórico a teoria psicométrica de 
Pasquali. O estudo foi desenvolvido 
para construção e validação do 
conteúdo do Curso de Suporte 
Básico de Vida (CSBV). Foi apro-
vado (Parecer nº 1.709.004 e CAAE: 
58511516.0.0000.5292) pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes. A coleta 
de dados foi realizada entre agosto 
e setembro de 2016. Os dados foram 
analisados por meio de estatística 
descritiva e inferencial, utilizando 
os programas Microsoft- Excel e 
SPSS 20.0, com uso do índice Kappa 
(K) e Índice de Validade de Conteúdo 
(IVC), considerando aceitável K ≥0,65 
e IVC>0,80. Resultados: O nível de 
significância estatística estabelecido 
para o valor de ρ foi < 0,05. Quanto 
ao processo de validação do CSBV, 
verificou-se que das 16 sugestões 
realizadas, 14 foram acatadas e 
apenas 2 rejeitadas. A maioria 
das sugestões esteve relacionada 
aos requisitos avaliação geral do 
conteúdo, utilidade, clareza, objeti-
vidade e vocabulário. Desse modo, 
o CSBV foi validado com índices 
satisfatórios pelos juízes (IVC = 0,94; 
K = 0,87; nota média 9,50). O desenvol-
vimento do conteúdo para o CSBV em 
EAD apesar de ter se mostrado um 
processo desafiador, foi válido para 

apoiar o ensino de urgência para 
acadêmicos e profissionais de saúde.

Abstract
The objective of this investigation 
was to analyze the evidence of vali-
dation of the content of a Basic Life 
Support (SBV) course in the distance 
learning mode (EAD) for academics 
and health professionals of a 
University Hospital. Methodology: 
This is a methodological research, 
quantitative, using as a theore-
tical reference the psychometric 
theory of Pasquali. The study was 
developed for the construction and 
validation of the contents of the 
Basic Life Support Course (CSBV). It 
was approved (Opinion No. 1,709,004 
and CAAE: 58511516.0.0000.5292) 
by the Research Ethics Committee 
of the University Hospital Onofre 
Lopes. Data were collected between 
August and September 2016. Data 
were analyzed using descriptive 
and inferential statistics, using 
the Microsoft-Excel and SPSS 20.0 
programs, using Kappa (K) index 
and Content Validity Index ( IVC), 
considering acceptable K ≥0.65 and 
IVC> 0.80. Results: The level of statis-
tical significance established for the 
value of ρ was <0.05. As for the CSBV 
validation process, it was verified 
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that of the 16 suggestions made, 
14 were accepted and only 2 were 
rejected. Most suggestions were 
related to the general assessment 
requirements of content, usefulness, 
clarity, objectivity and vocabulary. 
Thus, the CSBV was validated with 
satisfactory indexes by the judges 
(IVC = 0.94, K = 0.87, average grade 
9.50). The development of content for 
CSBV in EAD despite having proved 
to be a challenging process was valid 
to support emergency education for 
academics and health professionals.

Introdução

As constantes mudanças com 
ênfase na segurança do paciente, 
mostram a necessidade de capa-
citação dos profissionais para a 
garantia da qualidade da assistência 
prestada à população. O atendimento 
à urgência, incluindo-se o Suporte 
Básico de Vida (SBV), é um aspecto 
inerente à prática do profissional 
de saúde e demanda treinamento 
regular e oportuno, sendo necessá-
rios conhecimentos, competências 
técnicas e relacionais específicas 
para o atendimento efetivo de uma 

parada cardiorrespiratória (PCR) 
(Cavalcanti et al., 2016).

Por ser um protocolo de 
fácil aprendizagem e execução que 
pode ser realizado não somente 
por profissional de saúde, mas por 
qualquer pessoa devidamente trei-
nada, o SBV necessita de divulgação, 
pois quanto maior o número de 
pessoas preparadas para assistir às 
vítimas em PCR, haverá melhora nas 
estatísticas e redução significativa 
nas taxas de morbi- mortalidade 
(Cavalcanti et al., 2016).

Diante do ritmo da vida 
moderna e das possibilidades de 
acesso e divulgação das informa-
ções, o Ensino à Distância (EAD) 
vem ganhando destaque no cenário 
mundial como método inovador nos 
programas de educação permanente. 
Os cursos EAD ocorrem por meio 
da utilização das tecnologias de 
informação e comunicação, tendo 
como principais vantagens a intera-
tividade, flexibilidade e possibilidade 
do aluno administrar o seu local e 
horários de estudo de acordo com 
suas necessidades (Silva et al., 2015). 
Isso assume importância ainda maior 
quando se trata de profissionais de 
saúde que possuem dificuldades 
temporais, tendo em vista o duplo ou 
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triplo vínculo de trabalho que muitas 
vezes acabam assumindo.

No entanto, a elaboração de 
cursos de ensino à distância não é 
tarefa fácil. Este novo domínio peda-
gógico, que integra múltiplas mídias 
e meios de ensino, necessita de um 
conjunto de etapas que englobam 
processos que devem ser planejados 
e integrados de forma a viabilizar 
uma aprendizagem significativa 
(Oliveira et al., 2014).

A etapa final da elaboração de 
um curso EAD consiste na avaliação, 
onde especialistas, através de 
critérios pré-definidos, irão validar 
o conjunto do ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA), testar o seu 
funcionamento e avaliar seus pontos 
positivos e negativos de forma que 
ele consiga atingir os resultados 
esperados (Silva et al., 2015).

Contudo, voltar-se para a 
avaliação da qualidade do ensinar 
e aprender no EAD pode abranger 
diferentes elementos que estru-
turam e compõem o projeto de um 
curso nessa modalidade. Sendo 
assim, nesse estudo optou-se por 
descrever o processo de construção 
e análise de evidencias de validação 
de conteúdo de um curso de SBV à 
Distância para acadêmicos e profis-
sionais de saúde a fim de propiciar 

a esses a oportunidade de adquirir 
conhecimentos necessários para 
uniformizar a linguagem e o atendi-
mento à vítima em PCR, diminuindo 
a perda de tempo e oferecendo uma 
perspectiva maior de sobrevida e 
menos sequelas.

Procedimento metodológico

Estudo metodológico com 
abordagem quantitativa de trata-
mento e análise de dados para 
descrever o processo de construção 
e análise de evidências de vali-
dação de conteúdo de um Curso 
de Suporte Básico de Vida (CSBV) 
a distância, para apoiar o aprendi-
zado de acadêmicos e profissionais 
de saúde. Este estudo foi aprovado 
(Parecer nº 1.709.004 e CAAE: 
58511516.0.0000.5292) pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes.

O processo de validação de 
conteúdo do CSBV foi delineado a 
partir do pólo teórico do modelo de 
Pasquali (Pasquali, 2010) em duas 
etapas: a construção e a validação. A 
construção foi realizada no período 
de agosto de 2016 por uma equipe 
composta por três conteudistas 
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selecionados intencionalmente com 
vasta experiência no tema suporte 
básico de vida, com pesquisas e 
estudos publicados na área.

Para construção do CSBV 
realizou-se levantamento da litera-
tura e dos protocolos internacionais 
da American Heart Association 
(AHA) de SBV mais atualizados 
publicados em 2015 e enquanto 
teoria pedagógica de aporte às 
concepções educacionais, o CSBV 
foi delineado à luz da taxonomia de 
Bloom (Bloom et al., 1972) e aprendi-
zagem significativa de Ausubel (2003) 
para a elaboração do conteúdo.

A avaliação de conteúdo 
ocorreu em setembro de 2016, 
mediante aplicação de instrumento 
com seis juízes especialistas nas 
áreas de Enfermagem e Medicina. 
Como critério de inclusão para 
a seleção dos especialistas foi 
desenvolvida uma adaptação do 
sistema de pontuação de Fehring 
(1994) para este estudo, com uma 
pontuação mínima de cinco pontos. 
Como critério de exclusão tem-se: 
especialista que modificou sua linha 
de pesquisa e não trabalha mais com 
a temática ou estejam afastados da 
prática profissional/educação há 
mais de dois anos.

O instrumento continha 
variáveis relativas as características 
pessoal e profissional e em seguida, 
o juiz avaliava 13 quesitos relativos 
ao conteúdo do curso: 

1. avaliação geral do conteúdo,
2. organização, 
3. apresentação, 
4. utilidade/pertinência,
5. consistência, 
6. clareza, 
7. objetividade, 
8. confiabilidade, 
9. exequível, 
10. atualização, 
11. vocabulário, 
12. sequencia instrucional dos tópicos e 
13. avaliação de aprendizagem 

(Pasquali, 2010).

A avaliação do instrumento 
ocorreu a partir da classificação de 
cada item em adequado, adequado 
com alterações e inadequado. Nos 
dois últimos casos, os motivos ou 
problemas com os itens deveriam ser 
explicitados e sugestões feitas a fim 
de que pudessem ser melhorados. Os 
dados foram organizados em planilha 
do Excel Microsoft Office e inseridas 
em um banco de dados do software 
SPSS, versão 20.0, for Windows.
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Para análise dos dados 
utilizou-se o Índice Kappa (K) para 
mensuração do nível de concordância 
e consistência dos juízes em relação 
à permanência ou não do conteúdo. 
Como critério de aceitação, foi esta-
belecida a concordância superior a 
0,65 entre os juízes, sendo conside-
rado bom (Costa et al., 2016; Polit & 
Beck, 2006) e o Índice de Validade 
de Conteúdo (IVC), que mede 
concordância dos juízes quanto à 
representatividade dos itens em 
relação ao conteúdo. Como aceitável, 
considerou-se índice maiores que 
0,80 tanto para avaliação de cada 
unidade como para avaliação geral 
(Costa et al., 2016; Polit & Beck, 2006).

Resultados e discussões

Na etapa de construção, 
atendendo a uma necessidade 
emergente dos profissionais do 
serviço do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL), foi definido 
o cenário de SBV como prioridade 
nesse momento para todas as  cate-
gorias profissionais e os acadêmicos 
que frequentam o hospital.

Os recursos materiais e 
financeiros necessários para a 

construção do curso sua alocação 
na plataforma do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem do Sistema Único 
de Saúde (AVASUS) foram forne-
cidos pelo Ministério da Saúde, 
pelo Laboratório de Inovações 
Tecnológicas e Saúde (LAIS) da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), pela Secretaria 
de Educação a Distância (SEDIS) da 
UFRN, pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência do RN e pela 
própria pesquisadora.

Fo r a m  a d o t a d o s  c o m o 
objetivos educacionais cognitivos: 
definir os principais conceitos 
em SBV; identificar os diferentes 
métodos de ressuscitação cardior-
respiratória ao longo dos anos; 
comparar as principais mudanças 
nas diretrizes em ressuscitação 
cardiorrespiratória; descrever 
alguns aspectos da anatomia e 
funcionamento do coração; definir 
Parada Cardiorrespiratória (PCR); 
identificar os sinais clínicos de 
uma PCR; identificar os principais 
ritmos de PCR; distinguir os ritmos 
chocáveis dos ritmos não chocáveis; 
definir o que é um Desfibrilador 
Externo Automático (DEA); descrever 
os cuidados no uso do DEA; identi-
ficar os sinais de obstrução parcial 
e total em adultos, crianças e bebês.
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Todo o conteúdo foi estru-
turado com diferentes estratégias 
didáticas e tecnológicas na tentativa 

de favorecer experiências multissen-
soriais de aprendizagem, conforme 
quadro 1. 

Quadro 1 - Temas trabalhados em cada unidade, objetivo geral, itens/
conteúdos e recursos didáticos utilizados. Natal-RN, 2017.

Unidade Objetivo Geral Itens/conteúdos Recursos didáticos

I - Principais 
conceitos e 
evolução histó-
rica do suporte 
básico de vida

Conhecer os 
principais 
conceitos em SBV 
e seus diferentes 
métodos ao longo 
dos anos.

Principais 
conceitos do SBV;
O SBV através dos 
tempos;
Evolução das 
diretrizes em SBV 
ao longo dos anos;
A cadeia de sobrevi-
vência 2015.

Infográfico linha do 
tempo (acrescentado 
após sugestões dos 
juízes)
Situação problema
“Saiba Mais”
Atividade de caça 
palavras
Biblioteca (pasta)
Hiperlink

II - Ressuscitação 
cardiopulmonar

Aplicar os 
conceitos na 
realização e 
suspensão dos 
esforços da RCP.

Parada cardiorres-
piratória (PCR)
Ressuscitação 
cardiopulmonar 
(RCP)
Suspensão dos 
esforços de 
reanimação

“Saiba Mais”
Situação problema
Questões de apren-
dizagem com casos 
clínicos
Vídeos simulados
Figuras ilustrativas
Biblioteca (pasta)

III - Ritmos 
cardíacos de 
parada cardior-
respiratória e
Desfibrilador 
Externo 
Automático

Aprender a 
coordenar ações 
entre RCP e DEA

Ritmos cardíacos 
de PCR;
DEA.

Situação problema
“Saiba Mais
Vídeos simulados
Figuras ilustrativas
Infográfico (acrescen-
tado após sugestões 
dos juízes)
Animações
Casos clínicos
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IV - Ações para
 o cuidado 
no alívio do
engasgo

Identificar os 
sinais de engasgo 
e conhecer as 
técnicas de 
desobstrução de 
vias aéreas

Cuidados no alívio 
do engasgo em 
adultos e crianças;
Cuidados no alívio 
do engasgo em 
bebês.

Vídeos simulados
Figuras ilustrativas
Questões de apren-
dizagem com casos 
clínicos
Biblioteca (pasta)
“Saiba Mais”

Atividade final 
do CSBV

Avaliar o conheci-
mento apreendido 
no CSBV

Questionário 
conhecimento e 
satisfação;
Jogo educativo .

10 questões com casos 
clínicos validados
Questionário de 
satisfação validado 
(Del Ángelo (2012)
Jogo educativo 
simulado

Fonte: dados dos autores.

Importante ratificar que o 
interesse em querer aprender por 
parte do aluno é uma das três condi-
ções para a ocorrência da Teoria 
da Aprendizagem Significativa 
(Ausubel, 2003; Moreira, 2011). Assim, 
as estratégias didáticas abordadas 
além de aumentar o interesse do 
aluno, promovem o desenvolvimento 
de novos subsunçores e/ou fortale-
cimento dos já existentes (Santos 
et al., 2016), além de considerar a 
oportunidade de implantação do 
CSBV no AVASUS. Esse é um espaço 
virtual de aprendizagem, com cursos 
EAD gratuitos, desenvolvido para 
qualificar alunos e profissionais de 
saúde para a formação, a gestão e 
a assistência no Sistema Único de 
Saúde (SUS) (Nóbrega et al., 2016). 

Todo conteúdo do CSBV em 
sua totalidade apresentou Kappa de 
0,87. O conteúdo do CSBV apresentou 
média final 9,50 pelos juízes.

Na unidade I, dois juízes 
sugeriram resumir a evolução 
histórica e outro a dinamizar mais o 
capítulo para tornar a unidade mais 
atrativa. Considerando a opinião 
desses especialistas, questionou-se: 
como organizar um grande volume 
de informações históricas? Diante 
dessa problemática, encontrou-se 
que a visualização das informações 
por meio de infográficos desem-
penha um importante papel na 
organização dos dados já que ajuda 
as pessoas a compreenderem mais 
facilmente as informações. O info-
gráfico é uma abordagem que atende 
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a escala humana, apresentando as 
informações de forma contextu-
alizada, relevante e significativa 
(Meireles, Camara & Soutos, 2016). 
No entanto, nessa unidade uma 
sugestão não foi acatada. 

Na unidade II, três sugestões 
foram feitas. Quanto a inserção do 
detalhamento da avaliação do pulso 
em bebê, os pesquisadores não 
encontraram evidências de que essa 
avaliação possa contribuir com o 
início precoce da RCP. Além do mais, 
no parágrafo posterior, está clara a 
informação de que em bebês a RCP 
deve ser iniciada se a frequência 
cardíaca for abaixo de 60 bpm/
min. Estudo mostra que até mesmo 
profissionais de saúde treinados têm 
dificuldade em confirmar a presença 
ou ausência de pulso no diagnóstico 
da PCR e que na dúvida, não deve-se 
perder tempo nessa etapa iniciando 
mais rapidamente as manobras de 
RCP (Hategeka et al., 2017).

Quanto as sugestões relativas 
a Unidade III, todas as quatro foram 
aceitas pelos pesquisadores. Um juiz 
solicitou que o conteúdo do item “DEA 
em situações especiais” fosse disposto 
de forma mais dinâmica. Assim, 
utilizou-se o mesmo recurso da info-
grafia da Unidade I, condensando o 

conteúdo e deixando-o mais ilustra-
tivo (Menezes & Queiroz, 2016).

Em relação a Unidade IV, 
todas as sugestões realizadas pelos 
juízes foram aceitas. A primeira 
foi a retirada da reportagem 
sobre a descoberta da manobra de 
Heimlich do texto para ser colocada 
na biblioteca do curso. Sobre esse 
recurso “Biblioteca”, o AVASUS 
propõe esse recurso adicional, em 
seu Manual do Conteúdista (Brasil, 
2016), visando facilitar para o aluno 
o acesso a leituras complementares. 
Esse recurso possibilita mais dina-
mismo, flexibilidade e atratividade 
ao processo EAD (Correa, 2013).

Considerações finais

A construção do CSBV em 
EAD se mostrou complexa e desa-
fiadora uma vez que procurou-se 
desenvolve-lo com uma coerência 
lógico-metodológica, dentro de uma 
perspectiva construtivista repre-
sentando um avanço no processo de 
disseminação da cultura do ensino 
de urgência e emergência.

Quanto ao processo de validação 
de conteúdo, o CSBV foi avaliado por 
seis juízes especialistas na área e 
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verificou-se que das 16 sugestões 
realizadas, 14 foram acatadas e 2 rejei-
tadas. A maioria esteve relacionada aos 
requisitos avaliação geral do conteúdo, 
utilidade, clareza, objetividade e 
vocabulário.

 Desse modo, o curso apre-
sentou evidencias de validação 
satisfatória (IVC – 0,94; Kappa - 0,87; 
nota 9,5) podendo ser utilizado para 
apoiar a capacitação de acadêmicos 
e profissionais em SBV.

Como limitação do estudo, 
destaca-se o tempo curto (dois 
meses) para construção e vali-
dação, determinado pela equipe do 
AVASUS, impossibilitando uma nova 
submissão aos juízes da pesquisa.

Sugere-se que outros testes 
de validade possam ser realizados 
em estudos futuros com o conteúdo 
já implantado na plataforma, em 
seu formato virtual, com a parte 
operacional gráfica, vídeos e jogos 
prontos para então confirmar suas 
propriedades psicométricas, após 
sua aplicação clínica.
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Resumo
Introdução: A audiologia é uma 
das áreas de atuação do fonoaudi-
ólogo, este profissional deve estar 
apto para realizar a avaliação e 

reabilitação auditiva e vestibular de 
crianças, adultos e idosos. Dentre 
os procedimentos realizados está 
a avaliação audiológica básica, 
servindo de suporte para toda a 
prática em audiologia. A realização 
deste projeto busca sanar necessi-
dades encontradas na educação de 
profissionais relacionadas à prática 
clínica. Como base desta avaliação, 
o exame de audiometria estabelece 
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os limiares auditivos do paciente 
e possui sua classificação quanto 
normalidade e perdas caracteri-
zadas por tipo, grau e configuração, 
com diretrizes regidas pelo Manual 
de Audiologia do Conselho Federal de 
Fonoaudiologia no Brasil. 
Objetivo: Desenvolver um aplicativo 
móvel para auxiliar a aprendizagem 
do diagnóstico na testagem da 
audiometria. 
Procedimentos Metodológicos: O 
projeto foi metodologicamente desen-
volvido a partir da abordagem do 
Design Thinking, cumprindo etapas 
de imersão, ideação, prototipagem, 
teste e compartilhamento. Foram 
realizadas pesquisas para a criação 
deste aplicativo que tem o formato de 
quiz, foi desenvolvido na plataforma 
appsgeyser, e disponibilizado nas 
bases do app store e amazon. 
Resultados e discussões: Obteve-se 
como resultado o aplicativo audiology 
outcomes, ampliando possibilidades 
para o treinamento do diagnóstico de 
perdas auditivas.
Considerações Finais: O desenvol-
vimento deste aplicativo resultou 
em benefícios para profissionais 
e estudantes, fortalecendo sua 
formação, disponibilizando recurso 
tecnológico e interativo para subsi-
diar a aprendizagem significativa no 

tema, como também a necessidade 
de investimentos na área, ampliando 
possibilidades de novas tecnologias 
que promovam melhores qualidades 
de ensino para o avanço do país.  

Abstract
Introduction: Audiology is one of 
the audiologist’s areas of practice, 
and this professional must be able 
to perform auditory and vestibular 
evaluation and rehabilitation of chil-
dren, adults and the elderly. Among 
the procedures to be performed 
for this, is the basic audiological 
evaluation, which will serve as a 
support for all practice in audio-
logy, the realization of this project 
seeks to remedy needs found in the 
education of professionals regarding 
the realization of this diagnosis in 
clinical practice. As a basis for this 
evaluation, the audiometry exam 
establishes the patient’s hearing 
thresholds and has its classification 
regarding normality and hearing 
losses characterized by type, degree 
and configuration, with guidelines 
governed by the Manual of Audiology 
of the Federal Council of Speech and 
Hearing Therapy in Brazil. 
Objective: To develop a mobile 
application to support and aid the 
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learning of auditory diagnosis in 
audiometry testing. 
Methodological Procedures: The 
project was developed from the 
methodology of Design Thinking, 
fulfilling the steps of immersion, 
ideation, prototyping, testing 
and sharing, by ELITS developers. 
Research and detection of the 
problem was done and as a way of 
healing the same, the creation of this 
application, which has the format of 
quizz, and developed in the platform 
geyser apps, and available in the 
bases of app store and amazon. 
Results and discussions: As a 
result of the project’s execution, the 
creation of the audiology outcomes 
application was obtained, with the 
possibility of training the diagnosis 
of hearing loss from threshold tonal 
audiometry. Final 
Considerations: It is evident that the 
development of this application with 
technological innovation has resulted 
in real benefits for professionals and 
students of speech therapy, stren-
gthening training in the area, by 
providing interactive and attractive 
technological refusal to subsidize 
meaningful and deep learning in the 
subject, as well as the need for greater 
investments in the area, thus increa-
sing the possibilities of creating new 

technologies that promote better 
teaching qualities and for the advan-
cement of the country.

Introdução

Uma das áreas de atuação 
do profissional fonoaudiólogo é a 
audiologia, que se caracteriza como 
a ciência que estuda a audição, o 
equilíbrio e distúrbios relacionados. 
Os profissionais desta área realizam 
a avaliação e reabilitação auditiva 
e vestibular de crianças, adultos 
e idosos. A avaliação audiológica 
tem como seu objetivo principal 
determinar a integridade do sistema 
auditivo, dentro da avaliação audio-
lógica básica, o exame conhecido 
como audiometria tonal serve para 
determinar os limiares de audi-
bilidade do paciente, permitindo 
assim o conhecimento da presença 
ou ausência de perda auditiva, 
caso haja a confirmação de perda 
pode-se determinar o tipo e o grau 
da perda auditiva. O conhecimento 
bem fundamentado deste tipo de 
avaliação básica se faz extrema-
mente necessário na formação do 
fonoaudiólogo, visto que fará parte 
da sua rotina profissional e servirá 
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como fundamento para a aqui-
sição dos assuntos posteriores na 
formação acadêmica em audiologia. 

A partir deste entendimento, 
a Equipe Literacia De Inovação 
Tecnológica Em Saúde – ELITS, que 
é uma equipe com o objetivo de 
desenvolver inovação tecnológica 
em saúde direcionada a produtos, 
serviços, processos e marketing, 
bem como fornecer suporte para a 
formação de profissionais de saúde 
no tocante ao desenvolvimento 
instrucional, metodológico e 
disponibilidade de recursos para 
promover a qualidade acadêmica 
e a aprendizagem profunda e 
significativa na área, desenvolveu 
um aplicativo móvel para subsidiar 
e auxiliar a prática em avaliação 
audiológica básica servindo para 
estudantes e profissionais aperfeiço-
arem e aumentarem a familiaridade 
com este tipo de avaliação.

Além disso, a execução deste 
projeto promoverá qualidade na 
formação em saúde além da pres-
tação dos serviços às demandas da 
saúde, subsidiando a promoção, 
diagnóstico, reabilitação em bene-
fício da sociedade que utiliza o 
serviço. Propiciará para discentes 
e profissionais participantes o 
desenvolvimento de competências 

técnicas, atitudinais e interprofissio-
nais, ampliando sua produtividade. 

Baseando-se na classificação 
do tipo de perda auditiva de acordo 
com Silman e Silverman (1997) e 
na classificação segundo o grau de 
acordo com a Organização Mundial 
Da Saúde (OMS, 2014) o produto foi 
criado auxiliando assim o desen-
volvimento dos conhecimentos 
acadêmicos, utilizando-se de um 
meio prático, acessível e dinâmico 
com a finalidade de beneficiar e 
aprimorar o método de aprendi-
zagem e prática.

Procedimentos metodológicos

O desenvolvimento deste 
aplicativo foi metodologicamente 
fundamentado na abordagem do 
design thinking, cumprindo as 
etapas de imersão, definição, ideação, 
prototipagem, teste e compartilha-
mento. Na etapa de imersão, que 
corresponde ao momento de explo-
ração do objeto estudado, foram 
realizadas pesquisas relacionadas 
ao uso de tecnologias como facilita-
doras do processo de aprendizagem, 
o modo como se dá o diagnóstico das 
perdas auditivas no tocante ao tipo 
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e grau da perda, e a importância do 
treino das habilidades básicas para 
realização deste diagnóstico. Na 
definição, fase em que se estabelece 
a necessidade do usuário, identi-
ficou-se a escassez de meios que 
subsidiem o treino de habilidades na 
realização do diagnóstico auditivo 
pelos estudantes de fonoaudiologia 
nas disciplinas iniciais de audiologia. 
Em seguida, dentro do processo de 
ideação, no qual deve-se estabe-
lecer propostas que visem sanar as 
necessidades identificadas na etapa 
anterior, foi idealizada a criação de 
um aplicativo móvel em formato de 
quiz baseado no guia de avaliação 
audiológica básica, que favorece de 
forma dinâmica e acessível a prática 
do diagnóstico em audiologia a 
partir dos casos clínicos propostos. 

Na  p r o t o t ip a ge m ,  q u e 
consiste na elaboração do que fora 
idealizado, utilizou-se a plataforma 
appsgeyser para a criação do apli-
cativo que é constituído por quatro 
níveis em ordem crescente de uso 
de habilidades, sendo o primeiro 
relacionado à capacidade de iden-
tificação da perda auditiva, neste 
o usuário a partir do caso clínico 
apresentado deve responder se há 
ou não a presença da perda auditiva. 
No segundo nível, o usuário deve 

classificá-la quanto ao seu tipo. Já 
o terceiro, é o nível em que usuário 
deve classificar a perda quanto seu 
grau. Por fim, o quarto nível abrange 
casos completos para que o usuário 
utilize de todas as habilidades 
vistas separadamente nos níveis 
anteriores, integralizando os seus 
conhecimentos. A fase de teste deve 
compreender a experimentação do 
que fora desenvolvido, o aplicativo 
foi inicialmente disponibilizado 
para os estudantes de fonoaudio-
logia para realização de pesquisa e 
como feedback teve-se a eficácia do 
treino e realização do diagnóstico 
em audiologia. 

No compartilhamento, deve 
ser realizado a disponibilização 
do que foi criado. Após o feedback 
obtido, foi realizada a publicação do 
aplicativo nas bases do app store, e 
amazon. O produto foi desenvolvido 
por estudantes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) membros 
da Equipe Literacia de Inovação 
Tecnológica em Saúde (ELITS), a 
qual é constituída de uma equipe 
interprofissional, com o objetivo 
de ter melhores resultados, e como 
pressuposto da equipe esta metodo-
logia visa conduzir com excelência 
acadêmica a proposta na indissocia-
bilidade ensino, pesquisa e extensão.
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Resultados e discussão

A partir da criação de um apli-
cativo móvel que buscou a melhoria 
da qualidade da aprendizagem, em 
relação ao diagnóstico em audiologia 
básica no curso de fonoaudiologia, 
obtiveram-se resultados positivos. 
Este foi estruturado em formato 
de quiz com perguntas e respostas 
distribuídas em níveis crescentes 
de utilização de habilidades, para 
assim possibilitar um raciocínio 
também mais prático e contínuo. 
Ao acabar uma fase e seguir para 
outra, o usuário terá trabalhado 
uma habilidade que irá utilizar nas 
demais fases, porém não irá encarar 
com a mesma dificuldade.

Composto por três níveis, o 
aplicativo traz em sua primeira fase 
propostas de treinamento das habili-
dades de identificação de uma perda 
auditiva, independente do seu tipo e 
grau, já na segunda ele possibilita ao 
usuário testar seus conhecimentos 
relacionados à identificação e ao 
tipo desta perda. O nível seguinte, 
permite trabalhar e testar as habi-
lidades quanto ao grau da perda 
auditiva exposta nos casos disponi-
bilizados. E por fim, um quarto nível, 
que visa promover uma integração 
das habilidades trabalhadas em 

todos os níveis anteriores deste quiz, 
com a perspectiva de proporcionar 
ao usuário a análise de tais casos 
o mais próximo possível do que o 
mesmo encontrará na sua prática 
clínica, seja ainda como estudante 
ou enquanto profissional.

Esta versão do aplicativo, foi 
disponibilizada nas bases do app 
store e amazon, com uma visão 
de ampliar o acesso ao mesmo e 
levar tal avanço tecnológico, que 
subsidia a aprendizagem e a possibi-
lidade de aquisição de competência 
profissional no diagnóstico voltado 
a avaliação audiológica básica ao 
maior número de estudantes e 
profissionais da área, agindo em 
conformidade com as premissas de 
atuação dos desenvolvedores ELITS, 
das quais uma é proporcionar reais 
benefícios a maior quantidade de 
indivíduos, principalmente no que 
diz respeito a melhoria das condi-
ções de aprendizagem e prestação 
de serviço em saúde.

No Brasil e no mundo, o perfil 
é de mudança do conceito de desen-
volvimento, Silva (2012), diz que a 
Ciência, a Tecnologia e a Inovação 
são as bases para o desenvolvimento 
de um país, e estes promovem o 
crescimento econômico e maiores 
oportunidades de emprego. Porém, 
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no Brasil o mesmo autor acredita que 
um dos problemas está relacionado 
a dissociação entre a ciência e a 
tecnologia, estando uma limitada às 
universidades e centros de estudos, 
e outra às grandes empresas, 
respectivamente. O que provoca um 
subfinanciamento devido à incerteza 
da qualidade do produto final.

 É importante ressaltar a 
relevância de financiamentos dire-
cionados a manutenção de iniciativas 
inovadoras como a do presente 
estudo, pois é a partir destas que é 
possível apoiar o crescimento, seja 
relacionado às perspectivas educa-
cionais, ou de aumento da qualidade 
nos atendimentos em saúde, além do 
reconhecimento por unir ciência, 
tecnologia e inovação com o intuito 
de resolver os problemas mais 
emergentes na população, princi-
palmente no contexto educacional 
e assistência em saúde.

O Horizon Report em 2017, 
descreveu as bases para acelerar o 
desenvolvimento tecnológico, vencer 
os impedimentos, e seguir para as 
mudanças potenciais e tecnologias 
como: Inteligência artificial, internet 
das coisas e realidade virtual, 
capazes de promover e otimizar, 
inclusive a formação em saúde. O que 
foi levado em consideração para ao 

desenvolvimento do presente projeto 
e também nos projetos realizados 
por toda equipe ELITS.

A base metodológica utilizada 
para desenvolver este projeto, foi 
criada pelo Massachusetts Institute 
of Technology – MIT (2017), conhe-
cida como a metodologia Design 
Thinking, que para os idealizadores 
possui grandes probabilidades no 
alcance aos objetivos em saúde. 
Esta é uma abordagem sistemática 
que visa a resolução de problemas 
complexos, enfatizando a inovação 
por meio da interação e aprendi-
zagem conjunta da equipe que deve 
se configurar de forma interprofis-
sional, essa atuação se dá quando 
dois ou mais profissionais aprendem 
uns sobre os outros, e é a partir deste 
conhecimento que acontece a distri-
buição e definição dos papéis de cada 
profissional, de modo a contribuírem 
conjuntamente para a execução do 
trabalho, facilitando a realização em 
equipe e um resultado com maior 
qualidade. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DA SAÚDE, 2010); (NUTO, 2017); 
(CAIPE, 2017); (INTERPROFESSIONAL 
EDUCATION COLLABORATIVE, 2016). 

No desenvolvimento em 
inovação tecnológ ica se faz 
imprescindível seguir para o 
desenvolvimento de tais ações, 
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os apontamentos dos 17 objetivos 
sustentáveis da Organização das 
Nações Unidas (2015), que fornece 
uma lista de objetivos urgentes 
para a inovação e tecnologia com 
implementação solicitada até 2030 
em todos os países. Considerar 
tais objetivos morais implica na 
produção cada vez mais consciente, e 
estimula a pensar sobre o impacto do 
que está sendo produzido em relação 
à sociedade e em escala global.

O Fonoaudiólogo é o profissional 
com graduação em fonoaudiologia 
que opera com pesquisas, avaliação, 
prevenção e terapia fonoaudioló-
gicas da audição e de outras áreas. A 
avaliação em audiologia possui como 
princípio a investigação da integri-
dade do sistema auditivo, bem como a 
identificação do tipo e grau das perdas 
auditivas em cada orelha (LOPES; 
MUNHOZ & BOZA, 2015).

Para a realização do diag-
nóstico audiológico é fundamental 
que se utilize a audiometria tonal 
liminar, a qual consiste na pesquisa 
dos limiares auditivos comparan-
do-os com o padrão de normalidade, 
e tendo como referência o tom puro. 
Tais limiares devem ser dispostos 
em um audiograma utilizando-se 
de simbologia também padronizada, 

que muda a cor e símbolo de acordo 
com a situação disposta.

De acordo com o Guia de 
Orientações na Avaliação Audiológica 
Básica (2017), o diagnóstico deve 
conter de forma preferencial, o 
tipo, o grau e a configuração da 
perda auditiva. Em relação ao tipo, 
busca-se realizar o topodiagnóstico 
de tal perda, e para tal, utiliza-se a 
classificação dos autores Silman e 
Silverman (1997) que afirmam haver 
três diferentes tipos, que são: perda 
auditiva condutiva, sensório-neural 
e mista, as mesmas são analisadas a 
partir do relação das respostas da 
estimulação por via aérea e por via 
óssea. E o quanto ao grau, conside-
ra-se as possibilidades de ocorrer 
pacientes com audição normal, 
perdas leves, moderadas, severas ou 
profundas a partir da média de seus 
limiares de acordo com o padrão 
de normalidade da Organização 
Mundial de Saúde (2014). E estas são 
as habilidades trabalhadas no aplica-
tivo desenvolvido neste projeto.

Considerações finais

A escassez de meios que auxi-
liassem a prática do diagnóstico em 
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audiologia básica levou a criação do 
aplicativo, que recebeu o nome de 
audiology outcomes, que por sua 
vez teve como finalidade melhorar a 
realização do diagnóstico na prática 
audiológica por meio do treino das 
habilidadInovação de um modo 
prático e eficaz. Estudantes de fono-
audiologia e integrantes da Equipe 
Literacia de Inovação Tecnológica 
em Saúde – ELITS, identificaram a 
demanda de melhores oportunidades 
para treinar as habilidades diagnós-
ticas em audiologia, e optaram por 
fornecer um meio prático, funcional 
e acessível, que pode ser utilizado a 
qualquer momento e em qualquer 
ambiente, visando o crescimento 
profissional, e fidedignidade neste 
tipo de diagnóstico.

É notória a importância de 
investimentos na área de inovação 
tecnológica, e na produção da 
ciência para o desenvolvimento 
dos países, que deixam apenas de 
exportar os subsídios para que os 
outros produzam, e iniciam também 
o processo de produção de ideias 
inovadoras e com impacto social 
positivo, assim, possibilitando 
melhores condições de vida para a 
população, e também de trabalho 
para os profissionais.

O produto desenvolvido traz 
benesses para estudantes e profis-
sionais da fonoaudiologia, podendo 
ser utilizado como uma ferramenta 
digital que auxilia no monitoramento 
da aprendizagem dos estudantes 
realizado pelos professores, utili-
zada pelos próprios alunos em seus 
momentos de estudo e treino das 
habilidades, além de poder ser 
utilizado como parte constituinte de 
processos seletivos de fonoaudiólogos 
em concursos e seleções, como forma 
de avaliar os conhecimentos destes 
sobre a temática.
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Resumo
Apontada como um problema 
endêmico principalmente no Brasil, 
a Doença de Chagas é considerada 

uma doença infecciosa que apre-
senta sintomas específicos que se 
diferenciam em fase aguda e fase 
crônica. Na fase crônica o indivíduo 
portador da doença sofre com 
diversas complicações, as quais 
podem levar ao óbito caso não sejam 
tomadas as precauções necessárias, 
sendo imprescindíveis os cuidados 
especializados para a prevenção e 
minimização das complicações em 
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decorrência da doença. Sendo assim, 
o presente estudo irá expor todas 
as particularidades relevantes da 
doença e vinculando com a expla-
nação da importância dos projetos de 
educação em saúde, os quais são de 
extrema relevância para a orientação 
dos portadores da Doença de chagas, 
como também para as populações que 
vivem em áreas de risco. Utilizando 
da metodologia de um estudo 
descritivo exploratório com etapas 
necessárias a serem seguidas para a 
execução deste trabalho. Destarte, 
este estudo propicia uma reflexão 
a respeito da utilidade das estraté-
gias de educação em saúde para a 
prevenção e promoção da doença. 

Abstract
Aimed as an endemic problem 
mainly in Brazil, Chagas disease is 
considered an infectious disease 
that presents specific symptoms that 
differ in the acute phase and chronic 
phase. In the chronic phase the 
individual suffering from the disease 
suffers from several complications, 
which can lead to death if the neces-
sary precautions are not taken, and 
specialized care is essential for the 
prevention and minimization of 
complications due to the disease. 
Thus, the present study will expose 

all relevant characteristics of the 
disease and link with the explana-
tion of the importance of health 
education projects, which are extre-
mely relevant for the orientation of 
patients with Chagas disease, as well 
as for the populations that live in 
areas at risk. Using the methodology 
of an exploratory descriptive study 
with necessary steps to be followed 
for the execution of this work. Thus, 
this study provides a reflection on 
the usefulness of health education 
strategies for the prevention and 
promotion of the disease.

Introdução

A Doença de Chagas (DC), 
descrita por Carlos Chagas em 1909, é 
causada pelo protozoário Trypanosoma 
cruzi, caracteriza-se grande problema 
endêmico e complicação vigente no 
cenário da saúde pública em cerca 
de 21 países. Essa doença infecta de 
6 a 7 milhões de pessoas em todo o 
mundo, levando a morte de aproxi-
madamente 12.000 pacientes por ano 
(ALMEIDA et al., 2018).

Os principais fatores que 
levam à morte são as complicações 
que decorrem com a evolução dessa 
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enfermidade. A DC na fase aguda apre-
senta sinais e sintomas quase sempre 
inespecíficos, mas no estágio crônico, 
em seu curso clínico, esta pode gerar 
comprometimento cardíaco, provo-
cando cardiomegalia ou patologias 
digestivas, megacólon e/ou megaesô-
fago (OLIVEIRA et al., 2010).

Para Oliveira et al. (2010), as 
manifestações da infecção chagásica 
podem interferir na satisfação das 
necessidades básicas dos portadores 
crônicos, desse modo havendo 
necessidade constante de cuidados 
especializados. Posto isto, a educação 
em saúde representa relevância na 
(re)construção de saberes e estra-
tégias preventivas e minimizadoras 
de complicações no paciente crônico, 
viabilizando a prática hábitos de vida 
e saúde coerente ao plano terapêu-
tico do sujeito.

Essas dificuldades ponde-
ram-se através da util ização 
de tecnologia leve na práxis 
cuidativa do sujeito enfermo, 
favorecendo concepção de vínculo 
entre profissional e ator social, 
fator imprescindível no cenário de 
saúde/doença para mediatização e 
corresponsabilização do indivíduo 
enfermo (SILVA et al., 2008).

Consoante com Rückert et 
al., (2018), o conhecimento acerca 

da doença beneficia na busca por 
medidas profiláticas e diagnóstico 
precoce ainda na fase aguda, com 
perspectiva de redução dos agravos 
oriundos dessa enfermidade. 

Atualmente, esquemas simplifi-
cados e municipalizados de vigilância 
foram organizados e implementados 
por todo o Brasil e em vários outros 
países, tendo como tônica a notificação 
de triatomíneos aos sistemas muni-
cipais ou regionais de saúde, assim 
possibilitando o estudo e controle 
dos focos. A participação comunitária 
é então fundamental, embasada 
na informação e na educação em 
saúde, devendo ser atrelada a outros 
problemas e necessidades da popu-
lação e dispor de um sistema mínimo 
de referência e supervisão (DIAS, 2001).

O estudo torna-se relevante 
porque declama as problematiza-
ções sociais e cuidativas ao sujeito 
chagásico, tendo como escopo 
propor refletividade a respeito da 
DC, dado que, nos países emergentes 
a escassez no que cerne as orienta-
ções adequadas à população é uma 
realidade vigente, conjuntura esta 
propiciadora da elevação no número 
de indivíduos infectados por parasitas, 
em conseguinte, valores diretamente 
proporcionais de morbidade e maiores 
internações hospitalares.
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Procedimento metodológico

Este trabalho consiste em 
um estudo descritivo exploratório, 
com abordagem qualitativa, que 
utiliza a pesquisa bibliográfica 
como método de documentação 
indireta. Para a realização do estudo, 
consideraram-se as seguintes etapas 
necessárias para sua execução:

1ª Etapa 

Identif icação do tema e 
seleção da questão de pesquisa: A 
DC é responsável por complicações 
no quadro clínico de pacientes, 
compenetrando sobre a relevância 
da utilização de educação em saúde, 
especialmente práticas instrutivas 
e orientadoras, a fim de prevenir 
o número de complicações e para-
sitoses. Relacionado com as metas 
do objetivo três da Agenda 2030 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que trata de 
saúde e bem-estar, dando destaque 
a promoção da saúde e diminuição 
dos índices de parasitoses. Nesse 
sentido, para guiar a pesquisa, 
formulou-se a seguinte questão 
norteadora: Qual a importância do 
uso de tecnologias educativas como 

fonte de conhecimento para a doença 
de chagas, como uma prevenção do 
surgimento de complicações dos 
portadores chagásicos? 

2ª Etapa 

Adoção dos critérios de 
inclusão e exclusão: A pesquisa foi 
realizada no meses de setembro e 
outubro de 2018, por meio de uma 
busca de publicações indexadas nas 
bases de dados: Scientific Electronic 
Library (SciELO) e Biblioteca Virtual 
em saúde (BVS) pelo cruzamento 
dos descritores: Doença de Chagas; 
tecnologia educativa; educação 
em saúde; Doenças parasitárias; 
isolados e também mediante o uso 
do operador booleano “AND”.

Os critérios de inclusão 
foram: pesquisas que abordassem 
sobre Educação em Saúde, utilizada 
para prevenção e/ou tratamento 
de doenças infecciosas, como a DC, 
bem como seus desafios. Apresentar 
publicação como artigos originais, 
na íntegra, indexados nas bases de 
dados propostas, disponíveis em 
português, inglês e espanhol, durante 
o período de tempo indeterminado, 
cujos textos retratassem a temática, 
como critérios de exclusão: trabalhos 
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que não se apresentassem na íntegra 
nas bases de dados e nas bibliotecas 
pesquisadas, como também aqueles 
que não coincidiam com a temática 
proposta, estudos de revisão, edito-
riais, dissertações e tese. 

3ª Etapa 

Identificação dos estudos 
pré-selecionados e selecionados: 
Após o cruzamento dos descritores 
obteve-se 23 artigos, sendo pré-sele-
cionados 17 estudos pela leitura dos 
títulos e resumos. Após a leitura dos 
artigos na íntegra, apenas 12 foram 
selecionados, dos anos de 1987 a 2018, 
por serem condizentes com a questão 
norteadora do presente estudo.

4ª Etapa 

Categorização dos estudos 
selecionados: Foram analisados os 
resultados de cada artigo individu-
almente e, em seguida, realizou-se 
uma análise comparativa sobre os 
resultados encontrados.

5ª Etapa 

Análise e interpretação dos 
resultados: De maneira minuciosa, 
observando os dados encontrados 
em cada estudo e as conclusões que 
cada autor apresentou, foi reali-
zada uma reflexão a respeito das 
respostas obtidas para a questão 
norteadora da presente pesquisa. 

6ª Etapa 

Apresentação da revisão/ 
síntese do conhecimento: Então, 
foram levantadas as conclusões a 
partir do que foi evidenciado em 
cada estudo, realizando um interre-
lação entre os mesmos.

Resultados e discussões

Compreendendo a Doença de 
Chagas e suas complicações

Na discussão da abordagem 
sistêmica da saúde humana, a DC 
representa um importante modelo 
para reflexão no contexto da América 
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Latina onde significa o 4° maior 
impacto social entre todas as doenças 
infecciosas e parasitárias prevalentes. 
Sua gênese e expansão definem-se 
em princípio por pautas ecológicas 
e ambientais específicas da entidade 
primitiva na qual circula o agente 
Trypanossoma cruzi há milhares de anos 
entre insetos vetores e reservatórios 
mamíferos em extensos e distintos 
ambientes naturais americanos 
(KROPF et al., 2000). 

        A doença foi descoberta 
em 1909 por Carlos Chagas, um 
brasileiro, e a maior parte de seu 
conhecimento tem sido desvendada 
na América latina. Seu tratamento 
é complexo e difícil na fase Crônica 
que afeta 16 milhões de latino-ame-
ricanos (DIAS, 2001).

Durante a fase aguda ocorre 
alta parasitemia e presença de 
imunoglobulinas específicas. Esta 
fase inicia-se logo nos primeiros três 
meses após a infecção, a maioria dos 
casos não apresenta sintomas, o que 
dificulta o diagnóstico e o tratamento 
precoce. Estima-se que treze milhões 
de pessoas estejam infectadas sendo 
que cerca de três milhões não apre-
sentam sintomatologia. Cerca de 28 
milhões de pessoas vivem em áreas 
de risco, sendo 12.500 o número de 

óbitos causados pelo protozoário 
(MONTEIRO et al., 2015).

Para Monteiro et al. (2015), a 
fase crônica da doença caracteri-
za-se pela presença de amastigotas 
nos tecidos cardíaco, intestinal e 
esofágico. Cerca de 20 a 30% dos 
pacientes chagásicos evoluem para 
o acometimento cardíaco, esta forma 
apresenta complicações desde insu-
ficiência cardíaca até morte súbita.

Estima-se que em média 10% 
dos pacientes apresentam lesões no 
trato digestivo principalmente o 
esôfago e no cólon sigmóide e reto. 
O parasitismo atinge a muscula-
tura lisa gerando uma contração 
desordenada. Há presença de lesões 
neuronais que afetam o plexo 
mesentérico. O termo megacólon 
designa a dilatação e o alonga-
mento do intestino grosso devido a 
alterações da inervação intrínseca 
dessa víscera com os consequentes 
distúrbios morfológicos e funcionais 
(SANGENIS et al., 2016). 

A tecnologia educativa 
no combate à doença

Nesse contexto, a prevenção 
da DC e a promoção de saúde 
tornam-se imprescindível no cenário 
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brasileiro. A partir da necessidade 
de promover práticas cuidativas ao 
sujeito e diminuir a mortalidade 
por doenças crônicas, incluindo a 
DC e suas complicações, conjuntura 
esta mediatizada por reflexões e o 
uso de estratégias educativas para 
o fomento do empoderamento do 
paciente chagásico.

A educação em saúde é 
um recurso potencializador para 
auxiliar profissionais de saúde na 
perquirição de informações que 
viabilizem serviços de apoio às ações 
de promoção e prevenção de doenças, 
assim como minimização de agravos 
e complicações no decorrer dos seus 
estágios (PACHECO et al., 2017). 

Ao ref let i r  na at uação 
do profissional entende-se este 
como personagem relevante no 
enfrentamento dos agravos de 
saúde, sobretudo para fomento e 
identificação precoce das doenças, 
facilitando ações de profiláticas e 
desenvolvimentistas da saúde no 
cenário epidemiológico brasileiro. 

As tecnologias são estratégias 
implementadas na promoção de 
comportamento apreciativo, por 
meio do aprendizado de habilidades 
para o cuidado em saúde para 
enfrentamento do processo saúde/ 
doença (SANTOS et al., 2018). Posto 

isso, as tecnologias educativas em 
saúde têm se destacado no forne-
cimento de edição e viabilização 
de práticas cuidativas à população, 
permitindo a identificação sistêmica 
do desenvolvimento, organização 
ou uso de recursos educacionais e 
gestão desses processos, a fim de 
enfatizar o papel do ensino em saúde 
na prevenção das complicações 
ocasionadas pela DC. 

O conhecimento em saúde 
constitui um conjunto de práticas 
pedagógicas de conteúdo técnico, 
político e científico com caráter 
participativo e emancipatório, 
fortalecendo a práxis corresponsa-
bilizativa do sujeito para atuar no 
enfrentamento de situações que 
interfiram na qualidade de vida 
destes, sendo baseada em evidências 
científicas de forma comprometida 
com os princípios da vida ética e da 
democratização do conhecimento  
(LIMA et al., 2017). 

No que cerne as concepções 
de promoção da saúde dispõe dois 
grandes eixos: o primeiro apro-
xima as ações de promoção as de 
prevenção de doenças, pois tem 
como foco evitá-las por meio da 
transformação dos comportamentos 
tidos como de risco. O segundo 
eixo agrupa definições e propostas 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTA PREVENTIVA NAS COMPLICAÇÕES DA DOENÇA DE CHAGAS

Brena Raiany de Sousa Abrantes, Emille 
Medeiros Araujo Teles, Luana de Almeida 

Silva, Arydyjany Gonçalves Nascimento

252

que trabalham com um conceito 
ampliado de saúde que pressupõe o 
envolvimento dos atores sociais na 
construção de melhores condições 
de vida, vendo o indivíduo de forma 
holística propondo-se a atingir os 
determinantes sociais da saúde 
(SCHALL et al., 1987). 

As estratégias da quebra do 
ciclo de transmissão do parasita ao 
indivíduo suscetível caracterizam-se 
a prevenção primária sendo o meio 
mais efetivo no que se refere à 
precaução, porém, a intervenção da 
DC engloba vários aspectos a serem 
considerados, como as condições 
de vida do indivíduo, neste caso 
deve-se questionar sua habitação, 
o inseto vetor, a transmissão via 
oral, a contaminação congênita, os 
possíveis acidentes e a doação de 
sangue (LIMA et al., 2017). O número 
das pessoas portadoras da infecção 
chagásica no Brasil estima-se entre 
cerca de três milhões de pessoas, 
sendo que cerca da metade desen-
volve complicações e agravos, 
resultando em óbito. 

Dessarte é fundamental que 
a comunidade tenha conhecimento 
desse revés, visando assistência 
corresponsabilizada e integralizada. 
Esse saber deve ser transmitido de 
forma abrangente a todas as classes 

populacionais, o que é um desafio, 
já que muitas pessoas habitam em 
condições insalubres e são expostas 
a exponentes fatores de riscos para 
manifestação da doença.

Para tanto as práticas educa-
tivas e cuidativas são essenciais 
para a promoção de estratégias 
fomentadoras no bloqueio do ciclo de 
transmissão do parasita, relevando a 
intervenção da problemática exposta, 
associadas à maior promoção de 
diálogos entre profissional da saúde 
e população e concepção de vínculo 
mediada pelo uso de tecnologia leve.

Considerações finais 

O presente estudo elucidou 
todas as características a respeito da 
parasitose, diferenciando a fase aguda 
da fase crônica, na qual a fase crônica 
é considerada de maior magnitude, 
pelo fato de devolver no paciente um 
maior número de complicações, as 
quais se não tratadas podem gerar 
a morte do indivíduo. Foi exposto 
que a DC afeta milhões de pessoas, 
que inclui os indivíduos já infectados 
pela parasitose, como também os 
inúmeros indivíduos que vivem em 
áreas de risco.
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Posteriormente, esclarece a 
respeito do uso de tecnologias no 
combate de doenças, apontando 
a importância como estratégia de 
saúde. Principalmente no cenário 
brasileiro, notasse a necessidade em 
implementar estratégias em saúde 
para que a população busque pela 
prevenção e promoção da saúde, 
assim minimizando o número de 
incidência de mortes por doenças 
crônicas como a  DC. Conclui-se que 
a educação em saúde é considerada 
uma tecnologia que auxilia os 
profissionais da área da saúde, sendo 
utilizada como um recurso educa-
cional para promover aos indivíduos 
uma construção de melhores hábitos 
de vida. Sendo assim, o desenvolvi-
mento de estudos sobre tecnologias 
de educação em saúde é de extrema 
importância para a sociedade como 
também para os profissionais que 
devem fazer uso dessas tecnologias 
para a otimização de seu trabalho.
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Resumo 
O texto descreve a criação da 
disciplina eletiva “Introdução à 
Tutoria Online”, Tópico Especial 
para o Mestrado Profissional em 
Telemedicina e Telessaúde, oferecida 
pelo Laboratório de Telessaúde da 
UERJ, cujo processo constituiu-se 
em uma pesquisa- ação. Partimos 
da questão de estudo inicial se 
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iniciativas de formação humana 
com mediação das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) 
podem constituir-se como inovação? 
Utilizamos uma adaptação da meto-
dologia criada por Paulo Freire ao 
realizar os Círculos de Cultura, com 
as três etapas previstas: a investi-
gação temática, a tematização, a 
problematização e acrescentamos 
uma quarta: a elaboração de “novas 
práticas”. Daí, surgiram os seis eixos 
transversais do curso: o ensino 
e a aprendizagem com mediação 
das tecnologias de informação e 
comunicação; conceitos e caracte-
rísticas da tutoria online; avaliação 
online; competências e atribuições 
do tutor online; comunicação e 
feedback; boas práticas em tutoria 
online. Configuramos itinerários 
formativos indexados ao ODS4 da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e suas metas: educação 
inclusiva, equitativa e de qualidade; 
aprendizagem ao longo da vida 
para todas e todos; conhecimentos 
e habilidades necessárias para 
promover o desenvolvimento 
sustentável. Apontamos assim uma 
rica possibilidade de inovação não 
apenas tecnológica, pela utilização 
das TIC ou pedagógica, através da 
criação de novas metodologias, mas 

de concepção de uma formação 
humana democrática, inclusiva e de 
qualidade, que permite aos cidadãos 
definirem os rumos da sua educação 
ao longo da vida.

Abstract 
The text describes the creation of 
the elective course “Introduction 
to Online Tutoring”, Special Topic 
for the Professional Master’s Degree 
in Telemedicine and Telehealth, 
offered by the Rio de Janeiro State 
University Telehealth Laboratory, 
whose process constituted an 
action research. We start from the 
initial question of study if human 
training initiatives with mediation 
of information and communication 
technologies (ICT) can constitute 
innovation? We used an adaptation 
of the methodology created by 
Paulo Freire in conducting the 
Culture Circles, with the three 
stages envisaged: thematic research, 
thematization, the problematization 
and we added a fourth: the elabora-
tion of “new practices”. From there, 
the six transversal axes of the course 
emerged: teaching and learning 
through mediation of information 
and communication technologies; 
concepts and characteristics of 
online tutoring; online assessment; 
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competences and duties of the online 
tutor; communication and feedback; 
good practice in online tutoring. We 
set up training itineraries indexed 
to the UN SDG 4 of 2030 Agenda for 
Sustainable Development and its 
objectives: inclusive, equitable and 
quality education; lifelong lear-
ning for all; knowledge and skills 
necessary to promote sustainable 
development. We thus point out a 
rich possibility of innovation not 
only technologically, through the 
use of ICT or pedagogical, through 
the creation of new methodologies, 
but of the conception of a demo-
cratic, inclusive and quality human 
formation, which allows citizens to 
define their education of life.

Introdução 

A questão que gerou este texto 
é: as iniciativas de formação humana 
com mediação das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), 
que se multiplicam aceleradamente, 
podem constituir-se e serem desig-
nadas como inovação? 

Crít icos da Educação a 
Distância (EAD) afirmam que 
o conservadorismo das teorias 

educacionais contaminou essa forma 
inovadora de atingir a totalidade de 
um país continental como o Brasil 
através da utilização das ferramentas 
tecnológicas e da virtualidade.

A Agenda 2030 para o desen-
volvimento sustentável (2015), cujo 
Objetivo 4 é “Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de quali-
dade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para 
todas e todos” indica a importância 
da utilização das ferramentas tecno-
lógicas na Educação.

Ilustrando essa inovação 
buscamos a experiência do Programa 
Nacional Telessaúde Brasil Redes, 
criado em 2007. Coordenado pelas 
Secretarias de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde (SGTES) e 
da Atenção à Saúde (SAS) promove 
o fortalecimento e a melhoria 
da qualidade do atendimento da 
atenção básica no Sistema único de 
Saúde (SUS), integrando Educação 
Permanente em Saúde (EPS) e apoio 
assistencial por meio das TIC. 

A formação humana de 
estudantes, profissionais e traba-
lhadores da área da saúde, através 
da tele-educação, é complementada 
pela tele consultoria, segunda 
opinião formativa e oferta nacional 
de telediagnóstico.
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Na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro o Laboratório 
de Telessaúde nasceu em 2008 e 
constitui um grupo de pesquisa 
certificado pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico e reconhecido 
pela Sociedade Internacional de 
Telemedicina e Telessaúde.

Sua missão é “Organizar, 
implantar e dar sustentabilidade 
a projetos em telemedicina e 
telessaúde nas áreas de pesquisa 
colaborativa, tele-educação e 
teleassistência, incluindo suporte 
a teleconferências e a edição de 
materiais para a tele-educação”1.

O Laboratório inova ao atuar 
com equipes multidisciplinares e 
“costurar” ações de educação e de 
pesquisa, oferecendo cursos em 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) próprio; projetos como o 
“Telessaúde na Escola”, o “RUTE – 
Rede Universitária de Telemedicina” 
e o “MACC - Medicina Assistida 
por Computação Científica”, entre 
outros; o Jornal Brasileiro de 
Telessaúde (ISSN 2238-3581) que, 
desde 2012, divulga pesquisas cientí-
ficas, inovação, empreendedorismo e 
experiências no uso das tecnologias 

1  O site do Laboratório de Telessaúde da UERJ é http://www.telessaude.uerj.br/site/br. 

para fins de saúde; e o primeiro 
curso de pós-graduação stricto sensu 
no Brasil, na modalidade mestrado 
profissional em Telemedicina e 
Telessaúde, autorizado pela CAPES/
MEC em 2014. 

O programa tem duas linhas 
de pesquisa: Teleassistência e Tele-
Educação em Saúde e como objetivo 
principal a “Formação de pessoal 
altamente qualificado para atuar na 
Telessaúde de forma ética, inovadora 
e empreendedora, no Mercado e/
ou na Academia, mediante o desen-
volvimento de atitudes, habilidades 
e competências para as atividades 
de pesquisa, o estudo de técnicas e 
de processos de forma a atender às 
demandas nacionais em Telessaúde e a 
promover a visibilidade internacional 
nessa área do conhecimento” e exige, 
para os projetos de Mestrado: revisão, 
pesquisa e avaliação de experiências, 
processos e soluções inovadoras para 
Telessaúde, além do desenvolvimento 
de produtos digitais.

http://www.telessaude.uerj.br/site/br
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Os caminhos metodológicos 
que geraram este texto 

Partindo da afirmativa que 
apresentamos de início, de que 
a formação humana com a utili-
zação de dispositivos tecnológicos 
pode constituir-se, em inovação 
e buscando o Laboratório de 
Telessaúde como locus de referência 
acreditamos, da mesma maneira que 
Carvajal e Fierro (2015, p. 67), que: 

Uma inovação ocorre com a dispo-

nibilidade de um novo produto ou 

processo no mercado. A Telessaúde 

constitui uma inovação a serviço 

da saúde que tem colaborado, de 

forma significativa, na promoção de 

melhores condições de vida para as 

pessoas em locais de parcos recursos 

humanos e estruturais.

A pesquisa aqui relatada foi 
desenvolvida ao longo da criação 
da disciplina eletiva “Introdução 
à Tutoria Online”, Tópico Especial 
para o Mestrado Profissional em 
Telemedicina e Telessaúde.

Ela é oferecida no 2º semestre 
de 2018 juntamente com uma 
disciplina obrigatória (Ambientes 
Virtuais de aprendizagem, coope-
ração e comunicação) e mais 

seis disciplinas eletivas (Tópicos 
Especiais: Aspectos éticos em 
Teleodontologia; Economia da Saúde; 
Gestão Educacional na Era Digital; 
Inovação em Saúde; Propriedade 
Industrial Aplicada a Pesquisas 
na Área da Saúde; e Seminários de 
Pesquisa e Projetos).

Sem a preoc upação de 
classificar a tipologia de pesquisa 
desenvolvida na construção da disci-
plina “Introdução à Tutoria Online”, 
indicamos que o nosso suporte 
teórico para esta questão foram os 
conceitos de professor pesquisador 
(CHECKLAND e HOLWELL, 1998) e de 
professor reflexivo (SCHÖN, 1983).

Desta forma, podemos consi-
derar os resultados iniciais que 
apresentamos como decorrentes 
de uma pesquisa- ação: “a busca de 
formas de ações coletivas que obje-
tivam a resolução de algum problema 
ou a transformação de uma dada 
realidade” (THIOLLENT, 2011, p. 13).

As ações coletivas se desen-
volvem ao longo das etapas que 
enunciamos anteriormente; a 
transformação da realidade se dará 
na última etapa, da cerzidura da 
teoria à prática, com a formação de 
excelência de tutores online.

Para a construção da disci-
plina utilizamos uma adaptação da 
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metodologia criada por Paulo Freire 
ao realizar os Círculos de Cultura 
que, como toda a obra do autor, 
parte do princípio de que “toda 
a ação humana tende à práxis” 
(DICKMANN, 2015, p. 13).

São dois os princípios dessa 
abordagem metodológica:

• Partir do saber, do conhecimento 
trazido por quem aprende.

• Importância do diálogo e da 
reciprocidade como fator preponde-
rante na mediação entre educador 
e o educando, entre os educandos 
e entre eles, o objeto de conheci-
mento, a natureza e a cultura.

Na escolha desta metodologia 
foi fundamental a concepção frei-
reana de que é necessário “o método 
que gera um processo de mudança 
e termina por identificar-se com 
ele, [...] o da tomada de consciência, 
ou melhor, o da conscientização” 
(1980, p.77) e de que o conhecimento 
só faz sentido na medida em que é 
produzido e (re) produzido como 
um modo de apreender a realidade 
e como “uma forma de intervenção 
no mundo” (FREIRE, 2002).

Alguns resultados e 
discussões iniciais 

A relação do ser humano com 
o conhecimento não é direta, mas, 
mediada por pessoas e instâncias 
do mundo em que vive. Ao chegar 
à escola ele encontra um mediador 
que talvez seja o mais importante 
de todos: o professor. Ele explica ou 
traduz os conhecimentos para uma 
linguagem mais acessível para o 
aluno, traz materiais ilustrativos para 
as aulas, dá exemplos, contextualiza 
os conhecimentos na realidade do 
aluno, em resumo, faz um trabalho de 
mediação entre o aluno e o conheci-
mento a ser aprendido. Essa mediação 
pedagógica abre novos caminhos 
para o aluno na sua relação com o 
conhecimento, permitindo inclusive 
que ele descubra as melhores e mais 
produtivas formas de aprender.

A mediação é conceito central 
para Lev Vygotsky, conhecido 
psicólogo russo. Sua abordagem 
define o homem como em cons-
tante construção e transformação 
através das interações sociais e das 
mediações por elas proporcionadas. 
A aprendizagem mediada é a aqui-
sição de conhecimentos realizada 
por meio de um elo intermediário 
entre o ser humano e o ambiente. 
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Para ele há dois tipos de elementos 
mediadores: os instrumentos e os 
signos (representações mentais que 
substituem objetos do mundo real). 
Segundo o autor, o desenvolvimento 
dessas representações se dá, sobre-
tudo pelas interações, que levam ao 
aprendizado. (VYGOTSKY, 2007).

Nos processos de ensino e 
aprendizagem é na interação entre 
as diversidades de conhecimento 
e de experiências, em grupos 
socialmente heterogêneos, que 
se mesclam os domínios sociais e 
as visões de mundo.  Isto rompe 
com a ideia de que há alguém que 
transmite e alguém que “recebe” o 
conhecimento. Todos os indivíduos 
são sujeitos ativos na construção dos 
próprios conhecimentos.

Para Vygotsky a interação 
social é origem da aprendizagem e do 
desenvolvimento intelectual. Todas 
as funções no desenvolvimento do 
ser humano aparecem inicialmente 
no nível social (interpessoal), depois, 
no nível individual (intrapessoal).  A 
aprendizagem humana pressupõe, 
então, uma natureza social especí-
fica e um processo através do qual 
as pessoas penetram na vida intelec-
tual daquelas que as cercam. 

A partir da adaptação das três 
etapas propostas por Paulo Freire 

ao formular a metodologia citada 
na seção anterior, construímos a 
pesquisa que acompanhou longitudi-
nalmente a construção da disciplina 
“Introdução à Tutoria Online” obti-
vemos os seguintes resultados:

1ª) Etapa de investigação 
temática: levantamento de 
incidentes críticos (situações 
problema) ligados à temática 
da disciplina, a tutoria online

Após pesquisa bibliográfica 
e entrevistas com tutores online 
levantamos alguns incidentes críticos 
relacionados à ação dos mesmos:

• Aspectos tecnológicos, relacio-
nados à expertisse do tutor para 
utilizar as ferramentas de inte-
ração e os ambientes virtuais de 
aprendizagem.

• Aspectos pedagógicos como a 
avaliação do rendimento acadê-
mico; a facilitação da compreensão 
do conteúdo a ser transmitido; 
a sugestão de atividades e mate-
riais complementares; a ajuda 
aos alunos no planejamento das 
atividades.
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• Aspectos sociais como o estabele-
cimento de comunicação com os 
alunos; a promoção da interação 
entre eles; o estímulo para mini-
mizar a evasão.

2ª) Etapa de tematização: 
pesquisa de material 
bibliográfico e recursos abertos 
em repositórios virtuais

Ao pesquisar material biblio-
gráfico referente à tutoria online 
verificamos que não há muita 
disponibilidade de publicações 
recentes (considerando-se os últimos 
cinco anos). Não podemos deixar 
de ressaltar obras utilizadas nesta 
etapa da pesquisa: Araújo e Araújo 
(2014); Junqueira (2018); Silva (2016); 
Litto e Mattar (2017); Busarello et al 
(2015); Fadel et al (2014); Borba et al 
(2015); Porto et al (2015); Pereira et 
al (2017). Obtivemos mais sucesso na 
pesquisa em repositórios virtuais 
abertos, como sites de periódicos 
científicos, anais de congressos da 
área e bancos de dissertações e teses.

3ª) Etapa de problematização: 
definição de temas geradores 
através da granularização 
(conteúdos centrais e periféricos 
da disciplina) e das especificações 
da metodologia e dos objetos de 
aprendizagem necessários.

O curso está apoiado em seis 
eixos transversais: o ensino e a 
aprendizagem com mediação das 
tecnologias de informação e comu-
nicação; conceitos e características 
da tutoria online; avaliação online; 
competências e atribuições do tutor 
online; comunicação e feedback; boas 
práticas em tutoria online. 

A essas acrescentamos uma 
quarta etapa, essencial para o 
nosso curso:

4ª) Etapa de elaboração de 
“novas práticas”: articulação 
entre teoria e prática, com a 
definição complementar de 
possíveis itinerários formativos 
escolhidos pelos alunos.

O resultado foi a configuração 
de itinerários formativos indexados 
ao ODS4 e suas metas: educação 
inclusiva, equitativa e de qualidade; 
aprendizagem ao longo da vida para 
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todas e todos; conhecimentos e habi-
lidades necessárias para promover o 
desenvolvimento sustentável.

A tabela a seguir mostra a 
estrutura final da disciplina criada, 
composta de quatro módulos auto 
instrucionais, três aulas gravadas 

e dois fóruns, o de apresentação e o 
de Avaliação, onde os alunos deverão 
postar o resultado das Propostas 
“Para refletir” 1 e 2, duas questões 
desafiantes para que os alunos 
respondam e discutam através de 
pequenos textos.

Figura 1 – Estrutura da disciplina “Introdução à Tutoria 
Online” elaborada a partir da pesquisa

ATIVIDADE MODALIDADE

Ensino e aprendizagem com mediação das tecnologias de infor-
mação e comunicação. Vamos pensar a tutoria online
Para refletir 1...
A partir de três argumentos favoráveis e três contrários ao uso 
da mediação tecnológica na educação, apresentados no módulo, 
reflita, do ponto de vista do tutor online, aqueles que são mais 
importantes. A seguir redija um texto expressando o seu pensa-
mento e publique-o no Fórum de Avaliação.

Vídeo aula

MÓDULO 1– Conceitos e características da tutoria online. Ambiente Virtual

MÓDULO 2 – O tutor online e a avaliação. Ambiente Virtual

O perfil de competências e atribuições do tutor online. 
Para refletir 2...
Um bom professor presencial será um bom tutor online? Quais 
as competências mais importantes para o exercício da tutoria 
online? Redija um texto expressando o seu pensamento e publi-
que-o no Fórum de Avaliação.

Vídeo aula

MÓDULO 3 – Comunicação e feedback em tutoria online. Ambiente Virtual

MÓDULO 4 - As boas práticas em tutoria online. Ambiente Virtual

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA Ambiente Virtual

O que aprendemos sobre tutoria online.
Mensagem final. Vídeo aula



EDUCAÇÃO EM SAÚDE MEDIADA POR TECNOLOGIA... PODEMOS FALAR DE INOVAÇÃO?

Eloiza da Silva Gomes de Oliveira, 
Caio Abitbol Carvalho, Rodrigo Borges 

Carvalho Perez, Ronaldo Silva Melo

265

Considerações finais 

Segundo Paulo Freire (2000, p. 
30): “A mudança é uma constatação 
natural da cultura e da história. 
O que ocorre é que há etapas, nas 
culturas, em que as mudanças se 
dão de maneira acelerada. É o que 
se verifica hoje. As revoluções tecno-
lógicas encurtam o tempo entre uma 
e outra mudança”.

A mediação tecnológica consti-
tui-se em importante mecanismo de 
consecução da Declaração de Incheon, 
assim como da Agenda 2030 da ONU. 
Estabelecemos relação imediata com 
o ODS 4 e suas metas que preconizam 
educação inclusiva, equitativa e ao 
longo da vida: igualdade de acesso 
para todos os homens e mulheres 
à educação técnica, profissional e 
superior de qualidade; aumento 
do número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, 
inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho 
decente e empreendedorismo; e 
possibilidade plena de Educação ao 
longo da vida (lifelong learning).

As ações desenvolvidas ao 
longo do processo formativo cons-
truído na pesquisa realizada visam 
à transformação da realidade que se 
dará na cerzidura da teoria à prática, 

para a formação de excelência de 
tutores online que se constituem 
não em fonte de conteúdos a serem 
aprendidos, ou em “esclarecedores 
de dúvidas”, mas como agentes 
facilitadores da aprendizagem signi-
ficativa e duradoura.

Aí reside a inovação! Não apenas 
uma inovação tecnológica, pela utili-
zação das TIC ou pedagógica, através 
da criação de novas metodologias, 
mas de concepção de uma formação 
humana democrática, inclusiva e de 
qualidade, que permite aos cidadãos 
definirem os rumos da sua educação 
ao longo da vida.
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Resumo
O envelhecimento é um processo 
natural, o qual todos os indivíduos 
vão passar ao chegar determinada 
idade. Com a chegada desse processo, 
diversos fatores físicos e psicológicos 
também acompanham o idoso. 
Determinados fatores ambientais, 
físicos e psicológicos podem levar 
o idoso a sofrer uma queda. Ao 
levar uma queda, o indivíduo sofre 
com diversas consequências e 
os familiares dele também. Para 

prevenir que aconteça esse evento 
de queda ou prevenir que aconteça 
novamente, os profissionais de saúde 
que fazem acompanhamento com o 
idoso têm que estar bem preparados 
para oferecer uma consulta de quali-
dade. Este trabalho consiste em um 
estudo para analisar a capacitação 
dos profissionais e determinar se 
os mesmos se encontram, com o 
nível de instrução, aptos a atender 
com qualidade um idoso propenso 
a sofrer quedas. A partir de estudos 
anteriores, onde se chegou aos dados 
dos fatores que podem levar o idoso 
a sofrer uma queda, um formulário 
Online foi elaborado para coletar as 
informações dos profissionais de 
forma anônima. Com a análise dos 
dados do formulário, foi chegada a 
conclusão que os profissionais não 
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estão suficientemente preparados 
para orientar os idosos quanto à 
efeitos psicológicos das quedas.

Abstract
Aging is a natural process, which 
all the individuals will pass upon 
reaching a certain age. With the 
arrival of this process, several 
physical and psychological factors 
also accompany the elderly. Certain 
environmental,  physical, and 
psychological factors can lead the 
elderly to fall. After falling, the 
individual suffers with several 
consequences and also its relatives. 
To prevent this event of falling 
occurs or to prevent it from happe-
ning again, health professionals who 
follow up with the elderly have to be 
prepared to offer a quality consulta-
tion. This paper consists in a study 
to analyze the qualification of the 
professionals and to determine if 
they are, with the level of education, 
able to attend with quality an elderly 
person prone to suffer falls. From 
previous studies, where it gathered 
data of the factors that can lead the 
elderly to fall, an online form was 
prepared to collect the data of the 
professionals anonymously. With 
the analysis of the data of the form, 
it came to the conclusion that the 

professionals are not sufficiently 
prepared to advise the elderly about 
the psychological effects of the falls.

Introdução

O envelhecimento de uma 
população resulta em diversas 
implicações médicas, econômicas, 
sociais e políticas. O indivíduo 
está exposto constantemente a 
diversas modificações biológicas, 
fisiológicas, cognitivas, patológicas 
e socioeconômicas, ao iniciar o 
processo de envelhecimento [1]. 
Algumas dessas modif icações 
citadas anteriormente, juntamente 
com outros fatores (psicológicos, 
físicos e ambientais) podem levar um 
idoso a sofrer uma queda. Fatores 
ambientais podem ser, por exemplo, 
má iluminação no ambiente em 
que o idoso mora, moradia com 
piso escorregadio, escadas, barras 
de apoio nos banheiros, excesso de 
mobília na residência, entre outros. 
Fatores psicológicos e físicos podem 
ser, por exemplo, o idoso ter medo 
de cair novamente (que consequen-
temente pode levar o idoso a limitar 
os movimentos), depressão, imobili-
zação (às vezes o idoso fica de cama 
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devido às consequências da queda, 
como fraturas), entre outros. Ao 
cair, o idoso está propenso a várias 
consequências que envolvem não 
apenas ele mesmo, mas a família 
também. Ter acompanhamento 
diário às vezes é de extrema impor-
tância para o idoso, visto que em 
determinados  casos, o paciente não 
tem  a capacidade de ficar sozinho 
em casa. As quedas são consideradas 
uma das síndromes geriátricas mais 
incapacitantes e preocupantes, 
tendo em vista que um único evento 
pode ter repercussões no âmbito 
social, econômico e de saúde [2]. A 
partir do conhecimento dos diversos 
fatores que podem levar um idoso à 
incapacidade, profissionais da saúde 
que o acompanham devem promover 
a saúde do idoso e tornar o processo 
de envelhecimento saudável e ativo 
[3]. Tendo em vista essa situação das 
quedas, o profissional de saúde que 
acompanha o idoso deve estar bem 
capacitado e preparado, apto para 
atender com qualidade um paciente 
que sofre com a reincidência das 
quedas, e é aí que entra a  educação 
em saúde. Este estudo objetiva a 
avaliação das consultas oferecidas 
pelos profissionais da saúde, quanto 
ao quesito reincidência de quedas, 
para saber se os mesmos recebem 

uma educação em saúde de quali-
dade em relação ao idoso. A educação 
em saúde é de grande relevância 
para promover o envelhecimento 
saudável, porém, infelizmente,  na 
atualidade não é uma área muito 
explorada em pesquisas científicas 
[3]. Um profissional que tem uma 
base e formação de qualidade não 
só no quesito saúde do idoso, mas 
também fatores que podem influen-
ciar o idoso a cair, pode ajudar na 
prevenção e incidência das quedas. 

Procedimento metodológico

Em estudos anteriores reali-
zado pela autora deste trabalho 
junto a um grupo de Pesquisa e 
Extensão da Universidade Federal 
de Pernambuco, foi realizada 
uma revisão bibliográfica, para 
buscar evidências em artigos que 
comprovam cientificamente os 
fatores que podem influenciar na 
queda em idosos, o qual se chegou 
ao resultado de que existem fatores 
ambientais, psicológicos e físicos. 
A partir do conhecimento desses 
fatores de inf luência em quedas 
e suas consequências na saúde do 
idoso, foi elaborado um questionário 
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Online através da plataforma Google 
Formulários para ser respondido de 
forma anônima por profissionais 
da saúde (médicos, psicólogos, 
educadores físicos, terapeutas 
ocupacionais e fisioterapeutas), a 
fim de coletar dados a respeito das 
consultas com pacientes idosos que 
já sofreram queda, e desta forma 
entender melhor como é o perfil 
de consulta desses profissionais. O 
formulário Online foi compartilhado 
através de redes sociais para pessoas 
aleatórias e respondido entre os dias 
03 de Setembro e 05 de Setembro de 
2018. O formulário inicialmente foi 
dividido em duas partes: a primeira 
deveria ser respondida com alguns 
dados pessoais do profissional 
(profissão, faixa etária, sexo, grau de 
instrução e estado onde trabalha) e a 
segunda parte com informações em 
relação ao atendimento ao idoso (se 
o profissional já atendeu idosos que 
sofreram quedas, se as quedas foram 
reincidentes, se o profissional acom-
panha o idoso, causas das quedas, se 
o profissional fornece orientações de 
ambiente para o idoso, orientações 
de efeitos físicos e psicológicos ao 
idoso, se o profissional aplica teste 
de probabilidade de quedas, qual 
tipo e se o profissional tem interesse 
em capacitações na área). Ao todo, 33 

pessoas responderam o formulário. 
De posse dos dados coletados com os 
formulários foi feita uma análise das 
informações, onde foram observadas 
principalmente as causas de quedas 
mencionadas e as orientações que os 
profissionais fizeram aos idosos (de 
ambiente e de efeitos psicológicos 
e físicos), para poder ser entendido 
o grau de qualificação dos profis-
sionais dentro da temática, se os 
profissionais estão minimamente 
capacitados para orientar idosos 
que sofrem com a reincidência de 
quedas, afim de reduzir e prevenir a 
incidência e reincidência de quedas.

Resultados e discussões

Ao todo, 33 profissionais da 
saúde responderam o questionário 
do formulário Online, sendo: 12 fisio-
terapeutas, 1 médico, 9 terapeutas 
ocupacionais, 5 educadores físicos e 6 
estudantes de graduação que atendem 
pacientes idosos (dentre esses, estu-
dantes de graduação em educação 
física, medicina e fisioterapia). Do 
total das pessoas que respondeu ao 
questionário, 60.6% são profissionais 
mais jovens que possuem como grau de 
instrução: graduação em andamento, 
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graduação concluída, especialização 
ou residência, e com idade entre 20 
e 29 anos (que possivelmente têm 
acesso mais constante à tecnologia e à 
informação); 24.2% tem idade entre 30 
e 34 anos, com grau de instrução: espe-
cialização, mestrado ou residência; 
9.1% têm idade entre 35 e 39 anos, 
com grau de instrução: graduação ou 
especialização; e 6.1% tem idade entre 
40 e 44 anos possui grau de instrução 
de graduação. A predominância do 
sexo dos profissionais na pesquisa é 
feminina, sendo 78.8% das respostas. 
Das pessoas que responderam ao ques-
tionário, 69.7% faz acompanhamento 
do idoso em consultas, ou seja, o idoso 
visita o profissional com frequência 
para ser acompanhado. Todos os 
profissionais da pesquisa já atenderam 
pacientes idosos que sofreram queda 
ao menos uma vez e destes, 69.7% dos 
profissionais já atendeu idosos que 
sofreram quedas reincidentes. Com 
relação ao local de atendimento, 29 
profissionais realizam atendimento 
no Estado de Pernambuco, 3 no 
Estado da Paraíba e 1 no Estado de 
Alagoas. No formulário foi pedido 
que citassem as causas das quedas 
que foram relatadas pelos pacientes, 
e dessas foram constatadas: fraturas, 
falta de acessibilidade, tonturas, 
desequilíbrios, falta de força muscular, 

tentar andar/se levantar sozinho, ir 
ao banheiro sozinho, ambiente não 
funcional (casa com escadas, tapetes, 
panos de chão, iluminação inade-
quada, piso escorregadio), calçados 
indevidos, patologias (como a doença 
de Parkinson, labirintite) e sobrepeso. 
Em relação às orientações sobre o 
ambiente que o paciente convive, 1 
profissional nunca fez orientações, 
25 profissionais orientaram sobre 
iluminação adequada, 29 profissionais 
orientaram sobre cuidados com 
escadas, 29 profissionais orientaram 
sobre cuidados pisos escorregadios, 
26 profissionais orientaram a respeito 
da importância de barras de apoio 
em banheiros, 27 profissionais orien-
taram a respeito dos cuidados com 
tapetes, 20 profissionais orientaram 
a respeito do excesso de móveis em 
casa, e lembrando que o mesmo 
profissional pode ter feito mais de uma 
orientação dentre as listadas. Outras 
orientações feitas pelos profissionais 
sobre cuidados com o ambiente foram: 
uso de calçados adequados, objetos 
espalhados pelo chão, utensílios fora 
do alcance, animais de estimação, 
uso de anti derrapantes no chão 
do box do chuveiro, não alterar a 
posição da mobília em casa, usar 
protetor de quinas em móveis, uso 
de dispositivos assistivos (bengala/
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andador). A respeito de orientações 
dos efeitos físicos e psicológicos 
das quedas, 2 profissionais nunca 
fizeram esse tipo de orientação, 31 
profissionais orientaram a respeito do 
medo do paciente cair novamente, 27 
profissionais orientaram a respeito da 
perda de independência do paciente, 
16 profissionais orientaram a respeito 
do isolamento social, 20 profissionais 
orientaram a respeito da imobili-
zação, 17 profissionais orientaram a 
respeito da depressão, 5 profissionais 
orientaram a respeito da institucio-
nalização, e lembrando que o mesmo 
profissional pode ter feito mais de uma 
orientação dentre as listadas. Outras 
orientações feitas pelos profissionais 
sobre efeitos físicos e psicológicos 
foram: tentar socializar, fazer terapia 
e atividades físicas, conscientização 
da gravidade das quedas, busca de 
autonomia, fazer uso de fraldas, neces-
sidade de buscar ajuda, perder o medo 
de se movimentar. Após as perguntas 
sobre orientações, foi questionado se 
os profissionais aplicam testes para 
medir probabilidade de quedas, e foi 
constatado que 33.3% aplica. Os testes 
para medir probabilidade de quedas 
utilizados pelos profissionais foram: 
Performance-Oriented Mobility 
Assessment (POMA), Teste de Equilíbrio 
e Coordenação, Teste Timed Up and 

Go (TUG), Testes de instabilidade e 
força muscular, Teste dos 6 minutos, 
Teste Sinal de Romberg e Romberg 
modificado (fechando os olhos e apoio 
unipodal), Teste Sentar e levantar 
(Guedes), FES-I, Teste fall risk no 
equipamento biodex system, Teste de 
Estabilidade das articulações. Por fim, 
93.9% dos profissionais demonstrou 
interesse em capacitações relacionadas 
à prevenção de quedas em idosos 
para melhorar a qualidade do aten-
dimento aos pacientes. A partir dos 
resultados obtidos e observados, pode 
ser concluído que os profissionais não 
estão bem preparados para orientar os 
idosos em relação aos efeitos psicoló-
gicos e físicos, visto que muitos deles 
não fizeram as orientações a respeito 
de isolamento social, imobilização, 
depressão e institucionalização. Ajudar 
a cuidar da saúde mental do idoso 
não é apenas trabalho do psicólogo, 
é um trabalho em conjunto de vários 
profissionais da saúde. Qualquer outro 
profissional que não seja psicólogo 
pode notar problemas na saúde mental 
do paciente, orientar sobre certas 
coisas e encaminhar para um psicólogo 
ou até para um psiquiatra, para que o 
paciente seja adequadamente cuidado, 
para evitar que doenças mentais 
possam agravar o quadro do idoso que 
sofreu uma queda.
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Considerações finais

A partir dos dados obtidos 
com o formulário Online e com a 
análise dos mesmos, foi chegada à 
conclusão que os profissionais de 
atenção ao idoso não estão adequa-
damente preparados para atender 
os pacientes, de forma a prevenir e 
reduzir a incidência de quedas. Isso 
pode ser constatado pelo fato de que 
nem todos os profissionais orientam 
os pacientes a respeito de todas as 
causas ambientais, e orientações 
sobre efeitos físicos e psicológicos são 
escassas ou negligenciadas. A saúde 
mental do idoso é tão importante 
quanto a saúde física, e não deve ser 
negligenciada. Depressão não é a 
única doença mental que pode afetar 
a vida do idoso, outras doenças e 
distúrbios também devem receber 
atenção. Estudos podem ser feitos 
posteriormente para buscar formas 
de auxiliar esses profissionais, 
como aplicativos, cartilhas digitais, 
e várias outras opções. Tendo em 
vista que a maior parte das pessoas 
que contribuíram com o formulário 
Online (o qual foi divulgado através 
de redes sociais) têm idade entre 20 
e 29 anos, pode-se perceber que é um 
público mais jovem, e assim podem 
ter uma melhor aceitação à soluções 

tecnológicas por estar conectados 
constantemente e ter maior acesso à 
informações digitais, do que pessoas 
que já trabalham e são habituadas a 
utilizar métodos tradicionais. 
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Resumo
A utilização de um instrumento 
elaborado a partir de uma teoria de 
enfermagem com foco na adaptação, 
como o Modelo de Adaptação de Roy, 
pode colaborar para a Sistematização 
da Assistência de Enfermagem 
e para o cuidado a pessoas com 
estomia. O objetivo desse estudo 
foi verificar a validade analítica da 
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escala psicométrica de adaptação 
de pessoas estomizadas. Trata-se de 
um estudo metodológico com abor-
dagem quantitativa que permite o 
tratamento e análise de dados sendo 
realizado em três etapas, sendo a 
terceira, a que apresenta maior rele-
vância por se tratar do polo analítico 
que está relacionado à realização 
das análises estatísticas efetuadas. 
Para a sumarização e análise das 
informações coletadas, foi utilizada 
estatística descritiva e inferencial. 
Pode-se realizar a análise da fide-
dignidade do instrumento mediante 
análise da consistência interna, onde 
o Alfa de Cronbach, apresentou um 
alfa geral de 0,931. No que se refere ao 
teste-reteste, a primeira e a segunda 
avaliação foram verificadas através da 
correlação de Pearson (confiabilidade) 
e do teste T (precisão). A correlação 
de Pearson, observou-se correlações 
entre 0,723 a 0,870, sendo todas fortes 
e significativas, quanto ao teste T 
utilizado para comparar as médias em 
cada domínio e no total da escala entre 
os indivíduos no teste e no reteste, 
as médias dos escores não possuíam 
diferença estatística significativa.

Abstract
The use of an instrument based on a 
nursing theory focused on adaptation, 

such as Roy’s Adaptation Model, can 
contribute to the Systematization of 
Nursing Care and to care for people 
with stomies. The objective of this 
study was to verify the validity of the 
Scale of Assessment of the Level of 
Adaptation of the Person with Stoma 
according to the analytical pole of 
Pasquali. It is a methodological study 
with a quantitative approach that 
allows the treatment and analysis of 
data being performed in three stages, 
the third one, which is more relevant 
because it is the analytical pole that is 
related to the accomplishment of the 
statistical analyzes carried out. For 
the summarization and analysis of 
the information collected, descriptive 
and inferential statistics were used. 
The reliability of the instrument can 
be analyzed through internal consis-
tency analysis, where Cronbach’s alpha 
presented an overall alpha of 0.931. 
Regarding the test-retest, the first 
and second evaluations were verified 
through the Pearson correlation 
(reliability) and the T-test (precision). 
Pearson’s correlation showed corre-
lations between 0.723 and 0.870, all 
of which were strong and significant, 
regarding the T test used to compare 
the means in each domain and the 
total scale between the individuals 
in the test and the retest, the mean 
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scores did not have a significant 
statistical difference.

Introdução

Nos últimos anos as doenças 
crônicas têm recebido grande atenção 
dos profissionais de saúde, por impor 
as pessoas um novo estilo de vida e 
intervenções que modificam suas 
percepções biopsicossociais, como 
por exemplo, a realização de uma 
estomia (RIBEIRO et al., 2016).

Estomia intestinal é uma aber-
tura decorrente de um procedimento 
cirúrgico que faz uma ligação entre 
uma porção do intestino e a parede 
abdominal com o objetivo de eliminar 
os excrementos. São classificadas 
como colostomia e ileostomia, 
podendo ser ainda temporárias 
quando irá ocorrer a reversão ou 
definitivas quando não existe essa 
possibilidade (BARTLE et al., 2013).

A principal causa de confecção 
do estoma intestinal são neoplasias 
(QUEIROZ et al., 2017; BARBOSA et al, 
2014; OLIVEIRA et al, 2018), no Brasil 
estima-se que surjam cerca de 36.360 
novos casos de pessoas acometidas 
pelo câncer cólon e reto entre os 
anos de 2018 e 2019 (INCA,2018). Nos 

Estados Unidos da América a média 
do número de cirurgias para a cons-
trução de um estoma decorrentes do 
câncer é de 100.000 por ano (SIEGEL; 
MILLER; JEMAL, 2017). A Associação 
Brasileira de Ostomizado afere que 
existam aproximadamente 33.864 
pessoas estomizadas, onde 4.176 
encontram-se no Nordeste e 697 no 
Rio Grande do Norte (ABRASO, 2007; 
SENA et al, 2014).

Dependendo da causa de 
confecção desse estoma, o indivíduo 
pode ter inúmeros sentimentos, 
tanto de alegria, felicidade e 
satisfação pela oportunidade de 
continuar vivo ou tristeza, medo, 
ansiedade, depressão por ter alte-
rado sua imagem corporal, pelo 
preconceito diante da sociedade, 
ou por até mesmo não aceitação 
da sua nova condição de vida 
(MENDES;LEITE;BATISTA,2014; 
SOUZA et al., 2016).

Para a melhora desse quadro 
e auxilio no processo adaptativo, o 
enfermeiro tem papel primordial, 
sendo os profissionais que estão em 
contato com o paciente todo período 
desde o perioperatório, orientando 
e realizando ações para que essa 
adaptação ocorra de forma mais 
rápida e efetiva (MAURICIO; SOUZA; 
LISBOA, 2013). 
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Diante disso, para que a 
assistência ao paciente ocorra de 
forma mais adequada, o enfermeiro 
pode utilizar da sistematização 
da assistência da enfermagem que 
proporciona a esse profissional 
métodos que possibilitam o conhecer 
melhor, realizando primeiramente 
uma investigação de quais são suas 
reais dificuldades, dúvidas e angús-
tias para a partir disso elaborar um 
planejamento afim de favorecer essa 
adaptação (NASCIMENTO et al., 2008). 

Para auxiliar no conhecimento 
do seu cliente, o enfermeiro pode 
fazer o uso de diversas tecnológicas, 
como exemplo, a Escala de Avaliação 
do Nível de Adaptação da Pessoa com 
Estomia (ENAE), instrumento que 
possibilita a verificação do nível da 
adaptação da pessoa estomizada por 
meio de quatro modos adaptativos 
(fisiológico, autoconceito, função de 
papel e interdependência) de acordo 
com a teoria do modelo de adaptação 
de Callista Roy (ROY; ANDREWS, 2001).  

Essa escala possui caracte-
rísticas assistenciais por subsidiar 
informações que favorecem um 
cuidado mais qualificado assisten-
cial e gerencial por permitir um 
planejamento de ações no processo 
de trabalho. (NIETSCHE et al, 2005). 
Diante do exposto, o presente estudo 

teve como objetivo verificar a vali-
dade analítica da escala psicométrica 
de adaptação de pessoas estomizadas. 

Metodologia

Refere-se a  u m est udo 
metodológico com abordagem quan-
titativa que permite o tratamento e 
análise de dados. Esse tipo de estudo 
diz respeito às investigações dos 
métodos de obtenção, organização 
e análise dos dados, abrangendo 
as etapas de elaboração, validação 
e avaliação dos instrumentos e 
técnicas de pesquisa, tendo como 
objetivo a construção de um instru-
mento que seja confiável, preciso 
e utilizável para que possa ser 
aplicado por outros pesquisadores 
(POLIT; BECK, 2011). Desta forma, o 
corrente estudo, recorte de uma tese 
de doutorado, verificou a validade 
analítica da ENAE.

O polo analítico está rela-
cionado à realização das análises 
estatísticas a serem efetuadas, 
objetiva auxiliar na averiguação 
da validade e precisão do instru-
mento (Pasquali, 2010). Destarte, 
nesta etapa realiza-se o estudo dos 
aspectos psicométricos da escala.
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Para a sumarização e análise 
das informações coletadas, foi 
utilizada estatística descritiva e 
inferencial, onde todos os dados 
foram catalogados em planilha 
eletrônica do Microsoft Excel 2010 e 
depois transpostos para o software 
de análise estatística SPSS versão 20.0 
sendo assim, realizou-se análises da 
distribuição de normalidade dos itens 
do instrumento, mediante os testes de 
Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-wilk, 
sendo a amostra do estudo conside-
rada não-normal (p-valor<0,005).

Para realizar as análises 
inferenciais, utilizou-se o software 
estatístico SPSS, versão 20.0, aplicando 

os seguintes testes estatísticos: Alfa de 
Cronbach para análise da consistência 
interna dos itens; teste-reteste para 
análise da confiabilidade e precisão 
do instrumento, este, sendo realizado 
com 14 pessoas com estomias intes-
tinais no período médio de 37,5 dias 
entre a primeira e a segunda aplicação 
do instrumento. As concordâncias 
quanto às respostas dadas na primeira 
e na segunda avaliação foram verifi-
cadas de duas maneiras: através da 
correlação de Pearson (confiabilidade) 
e do teste T (precisão).  

Para analisar a correlação de 
Pearson, seguiu-se os critérios listados 
no quadro 2 a seguir (MUKAKA, 2012):

Quadro 1 - Valores e força da correlação de Pearson (MUKAKA, 2012)

Valores Força da correlação

0.900 para mais ou para menos Muito forte

0.700 a 0.900 positivo ou negativo Forte

0.500 a 0.700 positivo ou negativo Moderada

0.300 a 0.500 positivo ou negativo Fraca

0 a 0.300 positivo ou negativo Desprezível

Fonte: XAVIER, 2017.

No que se refere ao teste T 
utilizado para comparar as médias 
em cada domínio e no total da ENAE 
entre os indivíduos no teste e reteste 

adotou-se valores de p-valor >0,005 
como significante.

O teste de kruskal-Wallis foi 
utilizado para a verificação das 
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evidências de validade de critério. 
Para se possibilitar esta avaliação e 
chegar aos resultados, elaborou-se o 
seguinte questionamento: “Se sente 
adaptado com a ostomia?” Sendo 
dada a possibilidade de responder 
sim, parcialmente e não. Adiante, 
foi solicitado que a pessoa desse uma 
nota de 0 a 10 a própria adaptação a 
estomia, onde zero era mais próximo 
de não adaptado(a) e 10 totalmente 
adaptado(a). Tal questionamento 
consta presente no questionário 
sociodemográfico.

Resultados e discussões

Para obter precisão de um teste, 
dependendo da técnica utilizada, 
surgem vários tipos de precisão: 

teste-reteste, formas paralelas e 
consistência interna. No presente 
estudo foi possível realizar a análise 
da fidedignidade do instrumento 
mediante análise da consistência 
interna dos itens por meio do Alfa de 
Cronbach, bem como a precisão por 
meio do teste-reteste.

 Quanto à verificação da 
consistência interna por meio do 
Alfa de Cronbach, o instrumento 
apresentou um alfa geral de 0,931 e 
os 32 itens tiveram um valor de alfa 
maior ou igual a 0,680. Entretanto 
por se tratar de um construto multi-
dimensional, também foi calculado o 
valor do Alfa de Cronbach para cada 
dimensão, sendo constatados os 
seguintes valores: modo fisiológico 
= 0,680; modo autoconceito 0,889; 
modo função de papel 0,749; modo 
interdependência 0,793 (tabela 1).

Tabela 1 - Valores de alfa de Cronbach por modo da ENAE. Natal, 2017.

ENAE Alfa

Modo fisiológico 0,680

Modo autoconceito 0,889

Modo função de papel 0,749

Modo interdependência 0,793

Instrumento geral 0,931

 
Fonte: XAVIER, 2017
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Os valores do coeficiente alfa 
variam entre 0 e 1, quanto mais 
próximo de 1 melhor a consistência 
interna do instrumento. Muitos 
autores discutem o valor conside-
rado aceitável para o coeficiente 
alfa, mas a maioria concorda que seja 
acima de 0,7. Em contrapartida, o 
valor máximo esperado é 0,90; acima 
deste valor, pode-se considerar que 
há redundância ou duplicação, ou 
seja, vários itens estão medindo 
exatamente o mesmo elemento de 
um constructo; portanto, os itens 
redundantes devem ser eliminados 
(STREINER, 2003). Observa-se assim 
que o instrumento apresentou exce-
lentes qualidades psicométricas. 

Talvez um grande número de 
pesquisadores opte pelo uso desta 
técnica, pois nela ocorre a aplicação 
do teste em apenas uma ocasião, 
possibilitando a verificação da 
consistência interna dos itens que 

compõe o instrumento de medida 
avaliado (PASQUALI, 2010).

No que se refere ao teste-re-
teste, o reteste foi realizado com 14 
pessoas com estomias intestinais 
com um intervalo de tempo médio de 
37,5 (DP=17,4) dias entre a primeira e 
segunda aplicação do instrumento. As 
concordâncias quantos as respostas 
dadas na primeira e na segunda 
avaliação foram verificadas através 
da correlação de Pearson (confiabili-
dade) e do teste T (precisão).

Quanto à correlação de 
Pearson, para testar a confiabilidade 
do instrumento, essa correlação 
deve ser não somente significativa, 
mas se aproximar da unidade. Nesse 
sentido, observou-se correlações 
entre 0,723 a 0,870, sendo todas fortes 
e significativas. Isso quer dizer que 
a correlação entre o teste e o reteste 
obteve resultados semelhantes ou 
bons resultados (tabela 2).

Tabela 2 - Resultado da correlação de Pearson no teste-reteste da ENAE. Natal, 2017.

Pares da correlação entre o teste e o reteste n Correlação p-valor

Modo fisiológico 14 0,746 0,002

Modo autoconceito 14 0,870 0,001

Modo função de papel 14 0,723 0,003

Modo interdependência 14 0,742 0,002

Escore geral 14 0,851 <0,001
Fonte: XAVIER, 2017.
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No que diz respeito ao teste T 
utilizado para comparar as médias em 
cada domínio e no total da ENAE entre 
os indivíduos no teste e no reteste, as 
médias dos escores foram bastante 
semelhantes entre o teste e o reteste, 
portanto sem diferença estatistica-
mente significativa (tabela 3).

Apesar da amostra pequena de 
teste-reteste e que, portanto, os resul-
tados devem ser vistos com cautela, as 
análises realizadas sugerem uma boa 
fidedignidade entre as respostas dos 
pesquisados, constatando precisão do 
instrumento. Podendo-se inferir que as 
questões estão sendo interpretadas da 
mesma forma em ocasiões diferentes.

Tabela 3 - Resultado da aplicação do teste T no teste-reteste da ENAE. Natal, 2017.

ENAE    Diferença de 
Intervalo de 

confiança 95%

 p-valor

Média 
teste

Média 
reteste

Desvio 
padrão

Limite 
inferior

Limite 
superior

Modo Fisiológico 12,14 11,43 6,12 -2,819 4,248 0,669

Modo 
autoconceito

42,43 44,21 9,125 -7,054 3,483 0,477

Modo função de 
papel

7,43 6,93 4,911 -2,335 3,335 0,709

Modo 
interdependência

7,36 6,64 3,646 -1,391 2,82 0,477

Instrumento 
geral 

69,36 69,21 18,313 -10,431 10,716 0,977

Fonte: XAVIER,2017

A fim de realizar a verificação 
de validade de critério do instru-
mento construído, foi elaborado o 
seguinte questionamento a pessoa 
com ostomia: “Se sente adaptado 
com a ostomia?” que foi apresentado 

junto ao questionário sociodemo-
gráfico. Os resultados referentes à 
análise que envolveu estas variáveis 
foi o teste de Kruskal-Wallis. Assim, 
quando questionados se sentiam-se 
adaptados, verificou-se que aqueles 
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que responderam sim, obtiveram 
melhores escores na escala (média = 
84,58) quando comparados aos que 
responderam parcialmente (média 

=56,94) ou não (média=31,68), sendo 
esta relação significante (p<0,001) 
(tabela 4) .

Tabela 4 - Resultado da aplicação do teste Kruskal-Wallis para 
evidência da validade de critério da ENAE. Natal, 2017.

Se Sente Adaptado N Média Média ranqueada p-valor

Sim 81 84,58 144,67 <0,001

Parcialmente 66 56,94 92,63

Não 53 31,68 43,13

Total 200

Fonte: XAVIER, 2017

Mediante a análise desses 
resultados, concluiu-se que as 
pessoas que responderam sim, 
obtiveram melhores escores na 
escala, resultando em uma relação 
significante. Desse modo, Pasquali 
(2010) afirma que “a validade de 
critério de um teste consiste no grau 
de eficácia que ele tem em predizer 
um desempenho específico de um 
sujeito. O desempenho do sujeito 
torna-se, assim, o critério contra o 
qual a medida obtida pelo teste é 
avaliada” (PASQUALI, 2010).

O instrumento apresentou 
excelentes evidências de validade. 
Constituindo-se promissora a sua 
implementação para verificar o nível 

de adaptação da pessoa com estomia, 
além de contribuir para investigação 
sobre o tema.

Assim, os itens que a consti-
tuem a escala, distribuídos nos modos 
fisiológico, autoconceito, função de 
papel e interdependência abrangem 
situações que avaliam respostas 
subjetivas da pessoa com estomia, 
como sentimentos, emoções e estra-
tégias de enfretamento e adaptação.

Um instrumento validado 
contribui para melhoria da qualidade 
da assistência à medida que disponi-
biliza ao profissional uma ferramenta 
de trabalho capaz de fornecer dados 
que conduzirão a assistência à saúde 
voltada para as reais necessidades 
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adaptativas das pessoas com estomias 
(NIETSCHE et al, 2005).
No caso da validação analítica da 
ENAE, além da tecnologia dura, 
representada pela validação de um 
instrumento, têm-se, também, a 
utilização da tecnologia leve-dura, 
representada pelo uso direcionador 
do Modelo de Adaptação de Roy 
enquanto construção do conhe-
cimento por meio de um saber 
estruturado (SABINO et al, 2016).

Considerações finais

Diante de todos os testes 
estatísticos que foram realizados, 
podemos concluir que a ENAE apre-
sentou validade analítica, comprovada 
pelos valores alfa Cronbach em cada 
modo e no instrumento geral que 
garantem a sua fidedignidade, assim 
como confiabilidade e precisão pela 
forte correlação de Pearson e resul-
tados obtidos pelo teste T utilizados no 
teste-reteste, concernentes a validade 
dos critérios, o teste Kruskall-Wallis 
para comparação entre a resposta 
dada no questionário relacionado ao 
sentimento de adaptação e os escores 
obtidos na escala a relação deu signi-
ficativa (p< 0,010).

Estudos como esse são de 
extrema importância para a área 
da saúde, uma vez que a criação e 
utilização desse tipo de tecnologia 
auxilia os profissionais na sua prática 
assistencial reconhecendo suas 
dificuldades e fragilidades para inter-
virem de forma mais eficiente na vida 
dessa população, consequentemente 
melhorando a qualidade de vida deles.

Além da contribuição para a 
prática assistencial, há também a cola-
boração no que concerne ao avanço 
do conhecimento teórico, cientifico e 
tecnológico da enfermagem na confir-
mação de uma teoria de enfermagem 
e utilização de um instrumento vali-
dado no polo analítico.

Sugere-se ainda que outros 
estudos com essa temática sejam 
realizados para que cada vez mais a 
qualidade na assistência prestada, 
não somente a essa população, mas 
a qualquer outra também ocorra de 
forma mais direcionada, portanto, 
mais efetiva.
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Resumo
Introdução: A enfermagem cada 
vez mais está procurando utilizar 
recursos que resultem na melhora 
da educação em saúde, com o obje-
tivo de promover a participação 
ativa da população na criação do 



JOGOS EDUCATIVOS PARA O EMPODERAMENTO DA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Kellen Ravana de Oliveira Rodrigues, Emília 
Madalena Fernandes Edovirgens, Marcelo 
Costa Fernandes, Laís Maria Campos Pinto

292

conhecimento pelo uso de jogos 
educativos, com fundamental 
importância para a produção do 
conhecimento de maneira interativa 
e lúdica. O propósito desta pesquisa é 
contribuir para o uso de tecnologias 
educativas no campo da saúde, e tem 
como objetivo relatar a experiência 
da utilização de jogos educativos 
para o empoderamento de jovens 
escolares na prevenção de ISTs.
Procedimento metodológico: 
Trata-se de um estudo descritivo do 
tipo relato de experiência desenvol-
vido para alunos do oitavo ano de uma 
escola pública de ensino fundamental 
na cidade de Cajazeiras, interior do 
sertão da Paraíba, onde abordou 
temas relacionados à sexualidade dos 
adolescentes e meios de prevenção, 
por meio de um jogo educativo deno-
minado “Torre da Saúde”. 
Resutados e discussões: Através da 
utilização do jogo como estratégia 
educativa, o educador, orienta os 
educandos sobre o assunto em foco 
de maneira lúdica proporcionando a 
aquisição de novos conhecimentos. 
A construção e a aquisição de 
saberes mediada pelos jogos podem 
se constituir no primeiro passo 
para a geração de novas atitudes de 
promoção e prevenção. 

Considerações finais: Percebe-se 
a importância dos jogos educativos 
para serem utilizados em sala de aula 
no ensino fundamental, visto que 
estes não são somente voltados para 
o divertimento e como passa tempo, 
mas sim, como uma ferramenta 
auxiliadora para a aprendizagem e 
o desenvolvimento como um todo.

Abstract
Introduction: Nursing is increa-
singly seeking to use resources that 
result in the improvement of health 
education, with the objective of 
promoting the active participation 
of the population in the creation of 
knowledge through the use of educa-
tional games, with fundamental 
importance for the production of 
knowledge in a way interactive 
and playful. The purpose of this 
research is to contribute to the use 
of educational technologies in the 
field of health, and aims to report 
the experience of using educational 
games for the empowerment of 
schoolchildren in the prevention of 
sexually transmitted infections.
Method: This is a descriptive study 
of the type of experience developed 
for eighth grade students of a public 
elementary school in the city of 
Cajazeiras, in the hinterlands of 
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Paraíba, where they addressed 
topics related to adolescent sexu-
ality and means of prevention, 
through an educational game called 
“Tower of Health”. 
Results and discussions: Through 
the use of the game as an educational 
strategy, the educator, guides the 
students on the subject in a playful 
way providing the acquisition of new 
knowledge. The construction and 
acquisition of knowledge mediated 
by games can constitute the first 
step to generate new attitudes of 
promotion and prevention. 
Final considerations: The impor-
tance of educational games to be 
used in the classroom in elementary 
school is perceived, since these are 
not only fun and time-consuming, 
but rather a useful tool for learning 
and development as a whole.

Introdução

A enfermagem cada vez mais 
está procurando utilizar recursos 
que resultem na melhora da 
educação em saúde, com o objetivo 
de promover a participação ativa da 
população na criação do conheci-
mento pelo uso de jogos educativos, 

com fundamental importância para 
a produção do conhecimento de 
maneira interativa e lúdica. 

Os jogos são recursos auxi-
liadores importantes para serem 
utilizados em sala de aula, fazendo 
com que o adolescente se interessa 
pelos conteúdos didáticos, cami-
nhando por meio da curiosidade 
do aprender. Eles servem como 
importante ferramenta pedagógica, 
trazendo grande benefício para o 
desenvolvimento e a aprendizagem, 
fazendo com que os sujeitos envol-
vidos se sintam atraídos e capazes 
de aprender os conteúdos didáticos 
de forma diferenciada e lúdica 
(BATISTA; DIAS, 2012).

A fim de facilitar a busca pelo 
estado de saúde do indivíduo, cabe 
ao enfermeiro contemplar saúde 
e educação, elaborando práticas e 
tecnologias voltadas à promoção 
da saúde. Nessa perspectiva, o jogo 
aparece como ferramenta para 
modificar as ações educativas no 
cuidado e promoção à saúde, pois 
o conhecimento gerado a partir da 
atividade lúdica pode ser aplicado na 
realidade.  Os jogos educativos podem 
promover aquisição de conhecimentos 
e estímulo às ações de prevenção, 
controle dos agravos à saúde e ações 
transformadoras para a modificação 
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de hábitos por meio de um ambiente 
descontraído (COSCRATO, MELLO, 
2010; MARIANO et al., 2013).

Assim, as atividades de 
educação em saúde com grupos de 
adolescentes, mediada pelos jogos 
educativos, pode ser direcionada 
para a promoção da saúde no que 
concerne às prevenções das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e 
HIV/AIDS, contribuindo, desta forma, 
no processo de ensino e aprendizagem, 
comunicação e expressão, além de 
propiciarem satisfação emocional 
imediata aos participantes. 

Portanto, conforme as discus-
sões supracitadas questiona-se: como 
ocorre à utilização de jogos educativos 
para o empoderamento de jovens 
escolares na prevenção das infecções 
sexualmente transmissíveis?

O propósito desta pesquisa é 
contribuir para o uso de tecnologias 
educativas no campo da saúde, ao 
sensibilizar os atores envolvidos 
na produção do cuidado na rede de 
atenção à saúde brasileira, desde os 
gestores aos profissionais da saúde, 
começando no ambiente formativo 
ao demonstrar experiências exitosas 
da utilização de jogos educativos 
como estratégia de compartilha-
mentos de saberes. 

Este trabalho teve como 
objetivo relatar a experiência da 
utilização de jogos educativos para o 
empoderamento de jovens escolares 
na prevenção de infecções sexual-
mente transmissíveis.

Procedimento metodológico

Trata-se de um estudo descri-
tivo do tipo relato de experiência 
desenvolvido para alunos do oitavo 
ano de uma escola pública de ensino 
fundamental na cidade de Cajazeiras, 
interior do sertão da Paraíba.

A atividade teve inicio com 
uma explanação sobre a proposta 
da ação educativa, buscando deixar 
claro que não se tratava de uma aula 
formal, onde apenas se transmitem 
conteúdos, mas de um encontro dinâ-
mico e flexível, com a aplicação de um 
jogo para favorecer o aprendizado.

Para a escolha do tema e 
a aplicação do jogo, a realidade 
contextual dos adolescentes foi 
observada, em que se constatou que 
neste ambiente havia necessidade 
de educação em saúde sexual com 
os adolescentes, visto que foram 
identificados casos de alunos com 
ISTs e gravidez, fazendo com que 
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fosse possível definir a temática. 
Sendo assim, escolheu-se abordar 
temas relacionados à sexualidade 
dos adolescentes, tais como IST/HIV/
AIDS e meios de prevenção.  

O jogo aplicado denominado 
“Torre da Saúde”, consistia em uma 
torre formada por blocos de madeira 
numerados de 01 a 50. O desafio se 
baseia em depois de montada a torre 
responder uma questão acerca do 
tema abordado, a equipe que errasse 
a questão sorteava um número que 
estava dentro de uma caixinha, a 
partir desse número movia-se um 
bloco por vez e aumentava a torre, 
deixando-a cada vez mais suscetível 
ao desmoronamento. 

Foi escolhido como local para 
a realização da atividade a sala de 
aula em que foram apresentados por 
meio de oficina, imagens e materiais, 
as principais ISTs e métodos contra-
ceptivos, abrangendo critérios como 
definição, organismos infectantes 
(vírus, bactérias, fungos e parasitas), 
formas de infecção, sintomas e 
complicações, forma de se prevenir, 
tratamento e como conviver com a 
doença, como também qual a função 
de cada método contraceptivo e 
como utilizar. A partir da explicação, 
os materiais iam sendo abertos e 
mostrados a eles como utilizar cada 

um e no decorrer da explicação 
sanando as curiosidades e dúvidas 
que foram surgindo. 

Após a abordagem do tema 
dividiu-se a sala em duas equipes, a 
partir dessa divisão foi pedido a cada 
equipe que escolhesse um líder para 
que esse respondesse as perguntas e 
participasse na retirada dos blocos 
do jogo. Cada líder, com a ajuda do 
grupo, participava da atividade 
vencendo a equipe que não deixou 
a torre cair e somando mais pontos.

Resultados e discussões

O contato com os alunos se deu 
de forma dinâmica ocorrendo ótima 
interação entre todos. Os adoles-
centes mostraram-se intrigados no 
tocante ao tema e participativos ao 
interagir com a tecnologia educativa. 
Apesar da euforia, o processo educa-
tivo pôde ser bem desenvolvido, visto 
que eles estavam bem engajados e 
que sempre faziam questionamentos, 
resultando assim no alcance do obje-
tivo proposto e contribuindo para a 
promoção da saúde.

Percebeu-se que a educação 
em saúde realizada foi bem sucedida, 
dado o estabelecimento de uma 
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relação de confiança com os adoles-
centes. Isso permitiu um diálogo 
mais aberto e franco e facilitou a 
interação entre os facilitadores e os 
adolescentes, bem como efetuou o 
processo de aprendizagem coletiva e 
a discussão reflexiva dos temas ISTs/
HIV e sua prevenção. 

O início sexual precoce tem 
repercutido diretamente na saúde 
e na qualidade de vida dos adoles-
centes, visto que a maioria possui 
pouco conhecimento acerca das 
ISTs, além da carência de informa-
ções sobre o uso e funcionamento 
dos métodos contraceptivos. Sendo 
assim, foi observado que muitos 
adolescentes apresentavam muitas 
dúvidas no uso de contraceptivos 
assim como ao acesso dos mesmos, 
evidenciando que é de extrema 
necessidade um trabalho sócio 
educativo frequente com eles no 
âmbito escolar e em seus meios 
sociais, resultados esses presentes 
também em uma pesquisa realizada 
em uma escola municipal localizada 
no município do Rio de Janeiro 
(SANTOS; SABÓIA, 2017).

Os adolescentes precisam, e 
têm o direito, de receber informa-
ções abertas e claras sobre as ISTs 
e a infecção pelo vírus HIV tanto 
quanto refletir sobre essas questões 

e inclui-las à própria vida, por meio 
da realização de atividades educa-
tivas que discutam aspectos como 
modos de infecção e de prevenção 
dessas doenças (SILVA et al., 2011).

Observa-se que através da 
utilização do jogo como estratégia 
educativa, o educador, orienta os 
educandos sobre o assunto em foco 
de maneira lúdica proporcionando a 
aquisição de novos conhecimentos. 
A construção e a aquisição de 
saberes mediada pelos jogos podem 
se constituir no primeiro passo 
para a geração de novas atitudes de 
promoção e prevenção. Essa possível 
modificação de comportamento, 
gerada por meio de motivação ao 
adquirir conhecimento sobre deter-
minado tema, associada ao desejo de 
práticas de vida saudáveis que possi-
bilitem qualidade de vida, reflete o 
empoderamento dessa população 
(MARIANO et al., 2013).

Desta forma, segundo Souza, 
Morais e Oliveira (2015), o material 
educativo, quando bem elaborado e 
utilizado, problematiza e contextua-
liza a realidade dos sujeitos, e assim o 
conteúdo passa a ter significado para 
eles, como as IST aos adolescentes. 

A utilização de tecnologias 
educativas favorece a aproximação 
educador e educando, visto que 
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há uma inovação por meio desses 
profissionais quando trazem outro 
tipo de material que, normalmente, 
não é utilizado nas ações educativas, 
mas que compõem o repertório 
cotidiano do e da adolescente. Ao 
agir dessa forma, o educador se 
aproxima do educando, de forma 
social e cultural, e a hipótese é de 
que o trabalho coletivo e colabora-
tivo, entre ambos, possa ocorrer com 
maior fluidez (FEY, 2011).

Apesar de ser mais dificultoso 
trabalhar com aulas interativas do 
que com as convencionais, perce-
beu-se que os adolescentes ficaram 
satisfeitos por estarem partici-
pando de uma aula mais dinâmica, 
diferente daquela que é sempre 
ministrada em sala de aula. Segundo 
Perim, Giannella e Struchiner (2014), 
especificamente para os profissio-
nais de saúde, um fator que pode 
estar atrelado a essa insegurança de 
ministrar uma aula mais dinâmica 
condiz com o perfil de educação em 
saúde tradicional, que ainda é muito 
frequente nos serviços de saúde. 
Essa metodologia se opõe às ativas 
de aprendizagem, e, por isso, conse-
quentemente provoca resistência 
desses profissionais em modificar 
suas ações educativas.

A postura do educador na ação 
educativa age diretamente na moti-
vação dos adolescentes para jogar, 
seja incentivando a participação, 
ou limitando-a. Emoções negativas 
como medo, ansiedade e vergonha 
podem interferir na motivação de 
um jovem para utilizar um jogo sobre 
sexualidade, por isso o ambiente 
precisa ser acolhedor para que haja 
uma participação efetiva (OLIVEIRA 
et al., 2016) e foi o que buscou-se 
proporcionar na ação educativa 
descrita neste estudo.

De acordo com a opinião 
dos adolescentes e professores lá 
presentes, o jogo promoveu uma 
reflexão e maior interação, configu-
rando-se em uma ferramenta capaz 
de tornar possível um aprendizado 
amplo e benéfico a respeito do tema. 
Além disso, foi possível constatar 
que essa atividade proporcionou 
ao grupo pesquisado uma nítida 
mudança comportamental.

A execução do jogo educativo 
acerca das ISTs e métodos contra-
ceptivos realizado na escola para 
os adolescentes aumentou a parti-
cipação destes na discussão desse 
tema e permitiu maior interação 
na discussão. Além disso, tornou o 
assunto mais suave, incluindo, na 
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percepção dos alunos, a escola como 
fator importante nesse debate.

Considerações finais

A aplicação de um jogo 
educativo como estratégia educa-
cional em saúde para adolescentes 
na prevenção de IST/HIV/AIDS e a 
utilização de métodos contracep-
tivos foi uma experiência exitosa 
por haver favorecido tratar o tema 
de forma dinâmica. Os adolescentes 
puderam esclarecer dúvidas, preen-
cher lacunas do conhecimento em 
relação a questões como sexuali-
dade e prevenção de IST e AIDS e 
interagir de maneira descontraída, 
facilitando a participação de todos 
na aprendizagem.

O objetivo proposto no estudo 
foi alcançado uma vez que se 
ressaltou a importância da utilização 
de jogos educativos para o empode-
ramento da prevenção de infecções 
sexualmente transmissíveis.

Encontros com abordagens 
educativas diferenciadas envolvendo 
adolescentes na escola possibilitam 
um maior aprendizado desses 
adolescentes, pois permitem o 
esclarecimento das dúvidas e dos 

anseios deles sobre os assuntos de 
seu interesse. 

Percebe-se então a impor-
tância dos jogos educativos para 
serem utilizados em sala de aula no 
ensino fundamental, visto que estes 
não são somente voltados para o 
divertimento e como passa tempo, 
mas sim, como uma ferramenta 
auxiliadora para a aprendizagem e 
o desenvolvimento como um todo. 
Quanto mais participativo for o 
jogo, principalmente aqueles que 
despertam a competição, mais bem 
sucedidas serão as atividades reali-
zadas em educação em saúde.

Assim, é necessária a imple-
mentação de estratégias educativas 
que utilizem as tecnologias, para 
que haja um incentivo à partici-
pação de todos e a sensibilização 
dos adolescentes sobre os métodos 
contraceptivos e a prevenção das 
ISTs/HIV/AIDS, afim de fomentar o 
empoderamento acerca do cuidado 
de sua saúde sexual.
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Resumo
A necessidade de melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes faz 
com que os profissionais da área 
médica busquem auxílio de novas 

tecnologias. Hoje em dia, dentro da 
área de saúde a tecnologia é apli-
cada desde a aquisição de imagens, 
para visualização 2D ou 3D até a 
manufatura de peças complexas, 
com semelhança aos órgãos, 
nestes processos a modelagem 3D 
é imprescindível.  Este capítulo 
objetiva demonstrar a importância 
de se trabalhar com processos de 
desenvolvimento assistidos por 
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computador (CAD/CAE/CAM) na 
produção de Modelagem e Técnicas 
3D aplicada a Saúde, bem como 
apresentar as formas de produção, 
a utilidade desses métodos e em 
que áreas da saúde estão sendo 
mais utilizadas. Esta revisão lite-
rária foi realizada com artigos de 
janeiro de 2014 a janeiro de 2018, 
sendo utilizadas as bases de dados 
SCOPUS e CAPES. Ao realizar a busca, 
foram  considerados os seguintes 
parâmetros: Ano de publicação, 
língua redigida e termos específicos 
presentes no título, resumo ou pala-
vra-chave. Verificou-se através do 
estudo em diversas revistas e artigos,  
o crescente uso dessas tecnologias, 
as dificuldades apresentadas em 
utilizá-las, bem como a superação 
das dificuldades apresentadas e os 
avanços na validação das técnicas 
com este propósito.

Abstract
The need to improve the quality 
of life of patients makes medical 
professionals seek help from new 
technologies. Nowadays, within the 
health area the technology is applied 
from the acquisition of images, to 
2D or 3D visualization until the 
manufacture of complex parts, with 
similarity to the organs, in these 

processes 3D modeling is imperative. 
This chapter aims to demonstrate 
the importance of working with 
computer assisted development 
processes (CAD / CAE / CAM) in 
the production of 3D Modeling 
and Techniques applied to Health, 
as well as to present the forms of 
production, the usefulness of these 
methods and in which areas are 
being used the most. This literary 
review was carried out with arti-
cles from January 2014 to January 
2018, using the SCOPUS and CAPES 
databases. When searching, the 
following parameters were consi-
dered: Year of publication, language 
written and specific terms present 
in the title, abstract or keyword. 
Through the study in several jour-
nals and articles, the growing use of 
these technologies, the difficulties 
presented in using them, as well as 
the overcoming of the presented 
difficulties and the advances in the 
validation of the techniques for this 
purpose have been verified.

Introdução

As técnicas de CAD/CAE/CAM 
(Computer Aided Design, Computer 
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Aided Engineering, Computer Aided 
Manufacture) são atualmente 
consideradas  como  instrumentos 
indispensáveis para a industria-
lização moderna; possibilitam o 
desenvolvimento de desenhos 2D 
e a modelagem 3D de produtos 
complexos, suas propriedades mecâ-
nicas bem como a comunicação com 
outros softwares.

O desenvolvimento de projetos 
por meio dos sistemas CAD/CAE/CAM 
são divididos em 3 partes principais. 
A primeira delas é a aquisição dos 
parâmetros a serem desenvolvidos. A 
modelagem do modelo em ambiente 
virtual, a definição de todos os 
parâmetros relacionado ao design 
do modelo e suas características 
geométricas. Posteriormente são 
determinados suas características 
mecânicas e estruturais, como 
materiais e outras características 
relevantes na engenharia, para a 
realização dos cálculos e readequação 
dos parâmetros geométricos quando 
necessários. Finalmente, a fabricação 
do modelo  a partir de um dispositivo 
específico (Alghazzawi, 2016).

O crescimento de pesquisas 
relacionadas a estas técnicas trou-
xeram diversas novas possibilidades de 
aplicação, inclusive na área da saúde, 
o que vem permitindo a inovação de 

diversos procedimentos clínicos. A 
manufatura de modelos 3D pré-ci-
rúrgicos, por exemplo, possibilita um 
melhor planejamento cirúrgico para 
o médico, possibilitando planos cirúr-
gicos para serem testados, podendo-se 
assim diminuir o tempo de cirurgia 
e, consequentemente, a exposição a 
infecções para o paciente. Técnicas 
de modelagem de implantes customi-
zados, órteses e próteses customizadas 
também possibilitam um melhor 
conforto e consequentemente maior 
aceitação do paciente, além de possi-
bilitar um  menor tempo de cirurgia 
(Jacotti et al., 2014). 

As tecnologias CAD/CAE/
CAM possibilitam uma alta precisão 
para procedimentos de design e 
manufatura. Para o modelamento de 
andaimes ósseos, por exemplo, onde 
uma precisão nanométricas tem 
papel importante para a aceitação 
óssea, estas técnicas se tornam a 
alternativa óptima (Li et al., 2015). Em 
procedimentos cirúrgicos assistidos 
por CAD/CAE/CAM, a modelagem 
de suportes, talas, modelos e guias 
cirúrgicos para paciente também 
demonstram resultados semelhantes 
ou possivelmente mais eficientes 
em relação aos métodos clássicos 
(Schouman et al., 2015).
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Ainda assim, há certos 
problemas quanto a entrada dos 
processos assistido por computador 
no ambiente médico. Devido sua 
maior complexidade, ainda que o 
custo de produção tradicional seja 
maior, o custo de equipamentos é 
elevado, o que inviabiliza a intro-
dução da técnica. Em uma pesquisa, 
são encontrados equipamentos 
com preços entre US$200.000,00 e 
US$250.000,00 para processamento 
de polímeros biocompatíveis. Isto, 
somado com uma necessidade de 
mão-de-obra mais especializada 
leva a uma resistência de muitos 
médicos a instalação destas tecno-
logias (Noh, Pae, Lee, & Kwon, 2016). 
Outro problema para a aceitação da 
tecnologias é que ainda é necessário 
a consolidação de métodos analíticos 
que possam analisar melhor as vanta-
gens do seu uso. Este fator faz com 
que ainda sejam necessários estudos 
na área para uma melhor aplicação.

O objetivo deste trabalho é 
divulgar as características, vantagens 
e dificuldades do uso de tecnologias 
CAD/CAE/CAM na área da saúde, 
discutindo sobre suas aplicações e as 
facilidades que oferece em relação aos 
métodos clássicos, através da revisão 
de literatura de artigos obtidos em 
periódicos online.

Procedimento metodológico

O ponto inicial deste trabalho 
surgiu do intuito de se elaborar um 
material sistemático e integrativo 
e que fosse realizado em etapas, 
essas serão descritas neste tópico. 
Para início dessa elaboração, se 
fez necessário, a partir da proble-
mática atendida pelo objetivo 
deste trabalho, determinar qual 
seria o tema e, por consequência, 
definir também o subtema. Os 
passos seguintes foram a seleção 
da hipótese ou questão principal 
da pesquisa, essas já idealizadas 
como problemática, as quais foram 
a motivação para a elaboração deste 
trabalho. Podemos visualizar esse 
primeiro processo no resumo abaixo:

1ª etapa: identificação do tema 
e seleção da hipótese ou questão 
de pesquisa para a elaboração da 
revisão integrativa.
Tema: Tecnologia 3D da Saúde.
Subtema: Modelagem e Tecnologias 
3d (CAD CAM) aplicada a Saúde.
Problema: As tecnologias CAD/
CAE/CAM está inovando o 
ambiente médico através de novas 
tecnologias e possibilidades?
Hipótese: A aplicação de novas tecno-
logias CAD/CAE/CAM possibilita 
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métodos mais seguros e confiáveis 
para diversas áreas clínicas.

Por conseguinte, iniciou-se a 
etapa de pesquisas realizadas a partir 
das bases de dados Scopus e Periódico 
Capes, onde foram feitas buscas por 
artigos, resumos ou palavras-chave 
com os termos “cad-cam health”, 
“modeling applied to health”, “modeling 
in health”, “rapid prototiping applied to 
health”, “cad cam medicine”, “cad cam 
orthopedics”, “cad cam bones”, “cad 
cam skull”, “3d prosthetics/orthotics”. 
A busca foi limitada a artigos publi-
cados entre 2014 e 2018, nas línguas 
portuguesa, inglesa e espanhola, 
e com, pelo menos, uma citação. A 
busca foi finalizada com um total de 
40 artigos e a partir desses  foram 
escolhidos os que mais chamaram a 
atenção considerando seu título e seu 
resumo. Essa etapa pode ser resumida 
da seguinte forma: 

2ª etapa: estabelecimento de 
critérios para inclusão e exclusão 
de estudos/ amostragem ou busca 
na literatura.

A revisão de l iteratura 
mostrou que as tecnologias CAD/
CAE/CAM vêm sendo aplicadas com 
sucesso e aceitação em diversas 

áreas clínicas, trazendo a possibili-
dade de melhores resultados, mais 
segurança aos pacientes e trata-
mentos mais eficientes. Essa etapa 
foi nomeada como 

3 ª etapa: definição das infor-
mações a serem extraídas dos 
estudos selecionados/ categori-
zação dos estudos

Por fim, foi realizada uma 
pesquisa de síntese e crítica dos 
artigos selecionados, para análise 
do conteúdo escolhido. A etapa foi 
definida como 

4ª etapa: avaliação dos estudos 
incluídos na revisão integrativa e 
interpretação de resultados.

Resultados e discussões

A tecnologia de desenvol-
vimento e produção assistida por 
computador CAD/CAE/CAM traz uma 
nova visão para técnicas antigas na 
área de saúde. Com o uso de imagens 
médicas precisas e scanners de alta 
qualidade peças sob medida podem 
ser desenvolvidas de acordo com 
o paciente. Esse desenvolvimento 
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assistido por computador, pode 
reduzir o risco em cirurgias, reduzir 
o desconforto de pacientes, aumentar 
a durabilidade dos implantes, simular 
modelos e melhorar a qualidade de 
vida dos usuários. 

A preocupação com a saúde do 
paciente leva a procura por melhorias 
em seu processo de atendimento, 
desde a consulta até os resultados 
esperados e alcançados para cada 
procedimento. Reabilitar um 
paciente pós tratamento oncológico 
por exemplo, se tornou uma tarefa 
mais simples por meio do uso de 
técnicas menos invasivas. A inclusão 
da tecnologia CAD/CAE/CAM traz 
uma nova perspectiva ao processo, 
pois é possível extrair de um exame a 
anatomia perfeita do paciente, usando 
a ferramenta CAD.  Com esta imagem 
do exame convertido em modelo 
3D, tem-se a capacidade de analisar 
detalhes antes vistos somente no ato 
do contato com o paciente, quando 
este já estava na mesa de cirurgia. 
Essa ferramenta permite um plane-
jamento cirúrgico em computador 
reduzindo o tempo cirúrgico real e 
o risco para o paciente. Além disso, 
em casos de substituição óssea por 
exemplo, pode-se utilizar as ferra-
mentas CAE para otimização de 
estrutura e controle de peso. E com 

as ferramentas CAM construir essa 
estrutura por processo aditivo ou por 
usinagem com alta precisão buscando 
detalhes em relação ao material e a 
sua qualidade de estética, se for isso 
o objetivo do paciente.

Dentro da área odontológica, 
uma área proeminente para esse 
uso de tecnologia,  a classificação 
geral dos sistemas de processos 
de desenvolvimento assistidos por 
computador incluem os sistemas de 
laboratório e de cadeias. O sistema 
de laboratório, também conhecido 
como CAD/CAM de laboratório, é 
aquele que a instituição possui suas 
próprias ferramentas, as unidades 
de produção e de digitalização. Esse 
tipo de sistema são difundidos na 
área odontológica para produção 
de modelos e peças dentárias (por 
exemplo, Amann Girbach, 3M ESPE, 
Sirona Dental Systems, Zirkon Zahn, 
vhf camfacture AG, Weiland Dental, 
Pou-Yuen e U- Best Dental, Planmeca, 
KaVo Dental, Dentsply Prosthetics). 
Há sistemas CAD com scanner do tipo 
D2000 (3 Shape, Dental Wings 7 series, 
Dental Wings, IScan D104, Imetric 3D 
SA, Ceramill Mapa, AmannGirrbach, 
atividade 850 3D, Smart Optics), e 
com máquinas de usinagem  para o 
sistema CAM (DWX-50, Roland DGA 
Corporation, inLab MC X5, Sirona, 
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M5, Zirkonzahn, Tizian Cut 5 Smart, 
Schütz Dental; S2 Model, vhf camfac-
ture AG), e, quando a instituição 
possui seu material de varredura e 
moagem, o sistema é conhecido como 
CAD/CAM de cadeias.

Há hoje uma variada gama de 
scanner usados na área de odonto-
logia como:  True Definition Scanner, 
3M ESPE; iTero, Align Technology, 
Inc; Trios, 3Shape; Apollo DI, Sirona; 
CS 3500, Carestream Dental LLC. As 
informações do sistema CAD aberto 
são armazenadas em um arquivo 
STL (STereoLithography ou Standard 
Tessellation Language) depois de 
projetados e adquiridos em um 
sistema aberto. Posteriormente o 
arquivo é compartilhado com um 
sistema CAM de laboratório aberto a 
padronização desse tipo de arquivo. 
Quando uma barra de implantes ou 
algum acessório é destinado para 
fabricação, o arquivo STL enviado 
para um centro de produção terceiri-
zado e o modelo é verificado através 
de sistemas laboratoriais de CAD 
/ CAM (por exemplo, InfiniDent, 
Sirona, Procera, Nobel Biocare, Lava, 
3M ESPE, TurboDent, Pou-Yuen e 
U-Best Dental, Ceram M-center, 
Amann Girrbich, PlanEasyMill ™, 
Planmeca) para ser restaurado ou 
fabricado (Steinmassl et al., 2017).

Divididos em 3 principais 
áreas: aquisição das imagens, 
projeção do modelo e fabricação da 
peça,  os sistemas CAD/CAM para 
odontologia mostram vantagens em 
seu uso, das restaurações virtuais 
por meio de um software para 
realizar em seguida os cálculos 
dos parâmetros de modelagem, 
aquisição de dados e fabricação da 
restauração a partir de um disposi-
tivo de usinagem computadorizado 
(Alghazzawi, 2016).
Hoje ainda grande parte dos labora-
tórios utilizam técnicas que consiste 
em receber modelos de gesso após as 
consultas e realizar a estratificação, 
um trabalho manual que na maioria 
das vezes não conseguia resultados 
tão fiéis a anatomia do paciente.
(Chen et al., 2015).

Com o advento do CAD/CAE/
CAM, a possibilidade de uma mode-
lagem mais precisa de próteses e 
implantes surgiu, além da possibili-
dade de se trabalhar com materiais 
que não eram convenientes para as 
técnicas usadas. Joo, Park, Yun, & Lim 
apresentam resultados excelentes 
no tratamento de reabilitação oral 
completa usando próteses cerâmica 
provisórias modeladas e produ-
zidas com técnicas CAD/CAE/CAM. 
Shembish et al. faz em seu estudo um 
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ensaio de fadiga de uma coroa molar 
composta de resina feita com técnicas 
CAD/CAE/CAM, que apresentam 
resultados excepcionais, que são 
majoritariamente atribuídos ao maior 
preenchimento do material, possi-
bilitado pela precisão nanométrica 
do CAD/CAE/CAM, e a capacidade 
da tecnologia produzir um material 
mais homogêneo e denso.

Na reabilitação oral, o levanta-
mento da possibilidade de um melhor 
resultado estético das técnicas CAD/
CAM foi outro fator que levou a melhor 
aceitação deste conhecimento na 
odontologia. A aplicação de implantes 
customizados leva a uma melhor 
aceitação dos pacientes e uma menor 
duração do procedimento cirúrgico, 
além da possibilidade de se trabalhar 
com novos materiais. Esses procedi-
mentos levam a um resultado final com 
melhor qualidade destes tratamentos.

Considerações finais

A expansão dessa tecnologia 
CAD/CAE/CAM traz inúmeros bene-
fícios. O que é necessário agora é sua 
divulgação, para que todos possam 
ter acesso ao serviço, melhorando 
a qualidade de vida dos  pacientes. 

Assim como também é necessário 
novas pesquisas científicas, para que 
seja mostrado o grande potencial 
da tecnologia 3D em outras áreas da 
saúde que ainda não aceitam essa 
tecnologia, ou que ainda possuem 
receio de usá-la.

Portanto, com o incentivo a 
novas tecnologias, podemos ter um 
próspero futuro e ter esperança que 
possamos melhorar cada vez mais, 
com melhores resultados, sempre 
buscando a inovação como meta 
de melhorar o que existe, exibindo 
qualidade e eficiência nas mais 
diversas áreas da saúde, tornando o 
impossível perfeitamente viável.
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Resumo
A fibromialgia é uma síndrome 
reumática de etiologia desconhecida, 
que acomete predominantemente 
mulheres, caracterizadas por dores 
musculoesqueléticas difusas e 
crônicas, trazendo como consequ-
ência a fadiga, rigidez muscular, 



NEUROESTIMULAÇÃO ELÉTRICA POR CORRENTE CONTÍNUA NA FUNCIONALIDADE 
E DOR EM PACIENTES PORTADORES DE FIBROMIALGIA

Mayara Cavalcanti Magalhães, Viviann 
Alves de Pontes, Eliane Araújo de 

Oliveira, Suellen Andrade Marinho

311

incapacidade funcional, distúrbios de 
sono e psicológicos, como a depressão, 
além de sítios anatômicos específicos 
dolorosos à palpação, chamados de 
tender point. Diante disso, a estimu-
lação transcraniana por corrente 
contínua (ETCC) de baixa intensidade 
tem demonstrado em estudos clínicos 
bastante eficácia, sendo utilizada, 
por exemplo, para tratamento na 
doença de Alzheimer em idosos. 
/O objetivo central desse estudo foi 
de avaliar os efeitos terapêuticos 
da Estimulação Transcraniana 
com Corrente Contínua (ETCC) na 
fibromialgia. Trata-se de um ensaio 
clínico, controlado, duplo-cego e 
aleatorizado, envolvendo pacientes 
com diagnóstico de fibromialgia 
submetidos a sessões de ETCC. A parti-
cipação ocorreu de forma voluntária 
através da assinatura de um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. As 
avaliações e intervenções foram reali-
zadas na Clínica Escola de Fisioterapia 
da Universidade Federal da Paraíba, 
Campus I, localizada no município de 
João Pessoa/PB. Os 22 pacientes foram 
divididos em 3 grupos (ativo 5 dias, 
ativo 10 dias e sham). Os voluntários 
foram avaliados por meio de questio-
nários: Escala Visual Analógica (EVA), 
Health Assessment Questionnaire 
(HAQ) e Questionário de Impacto 

da Fibromialgia (FIQ) para avaliar a 
qualidade de vida e dor. 

Abstract
Fibromyalgia is a rheumatic 
syndrome of unknown etiology 
that predominantly affects women 
characterized by diffuse and chronic 
musculoskeletal pain, resulting in 
fatigue, muscle stiffness, functional 
disability, sleep and psychological 
disorders, such as depression, in addi-
tion to specific painful anatomical 
sites to palpation, called tender point. 
Therefore, low-intensity transcranial 
direct current (ECCT) stimulation 
has been shown in clinical studies 
to be very effective and is used, for 
example, for Alzheimer’s treatments 
in the elderly The central objective of 
this study was to evaluate the thera-
peutic effects of Transcranial Current 
Stimulation (FTSC) on fibromyalgia. 
This is a controlled, double-blind, 
randomized clinical trial involving 
patients diagnosed with fibromyalgia 
u nd e r goi ng  F E C T  s e s s ion s . 
Participation occurred voluntarily 
through the signing of an Informed 
Consent Term. The evaluations and 
interventions were performed at the 
Clinical School of Physiotherapy of 
the Federal University of Paraíba, 
Campus I, located in the municipality 
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of João Pessoa / PB. The 22 patients 
were divided into 3 groups (active 
5 days, active 10 days and sham). 
The volunteers were evaluated by 
means of questionnaires: Visual 
Analogue Scale (EVA), Health 
Assessment Questionnaire (HAQ) and 
Fibromyalgia Impact Questionnaire 
(FIQ) to assess quality of life and pain.

Introdução

Fibromialgia é uma síndrome 
reumática de etiologia desconhecida, 
que acomete predominantemente 
mulheres, é caracterizada por 
dor musculoesquelética crônica e 
generalizada, com duracão maior 
que três meses, além de sítios 
anatômicos específicos dolorosos 
à palpação, chamados de tender 
points, ocasionando problemas 
físicos e emocionais que inter-
ferem diretamente na capacidade 
funcional e na qualidade de vida. 
(LORENA et al., 2015)

O termo fibromialgia foi 
criado para expor várias condições 
desta síndrome. Fibro é derivado 
do latim, e significa ligamentos, 
tendões, tecido fibroso. O radical 
mio, que vem do grego, significa 

tecido muscular. Ainda do grego, 
algos significa dor e ia uma condição. 
Portanto, fibromialgia significa 
uma condição dolorosa que provém 
de tendões, ligamentos e músculos 
(PRANDO, M.A.; ROGATTO, G.P, 2008).

Dados estatísticos demonstram 
que a SFM afeta de 3 a 5% da população 
geral, ocorrendo em todas as idades, 
com sintomas crônicos que podem 
flutuar ao longo do dia e com a inati-
vidade comprometendo cerca de 1/4 
dos acometidos (MARTINS et al., 2014).

S e g u nd o  a  A s s o c i a ç ã o 
Internacional para o Estudo da Dor, 
a dor pode ser definida como uma 
experiência sensorial e emocional 
desagradável, associada a uma 
lesão real ou potencial dos tecidos. 
O controle do quadro álgico é 
descrito como principal objetivo do 
tratamento interdisciplinar da FM, 
voltado basicamente para reestru-
turação da capacidade funcional e 
melhora da qualidade de vida (QV) 
do paciente (LORENA et al., 2016). Ou 
seja, esta patologia engloba muitos 
aspectos prejudiciais e um trata-
mento adequado é indispensável, 
visto que existem muitas sequelas 
funcionais e emocionais. Nesse 
contexto, a fisioterapia representa 
um importante papel, pois, além 
de diminuir o impacto das dores e 
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problemas com sono, mantém as 
capacidades funcionais do paciente 
tanto em casa como no trabalho.

Segundo Cavenaghi et al. 
(2013) a estimulação cerebral 
não-invasiva inclui, sobretudo, duas 
técnicas: a estimulação magnética 
transcraniana (EMT) e a estimulação 
transcraniana por corrente contínua 
(ETCC). A EMT vem demonstrando 
bons resultados na reabilitação de 
transtornos neuropsiquiátricos, 
como por exemplo, depressão, fibro-
mialgia, doença de Parkinson.

Neste contexto, uma possi-
bilidade de uso simples e seguro e 
que tem demonstrado resultados 
positivos na modulação da atividade 
cerebral é a chamada ETCC de baixa 
intensidade. As investigações em 
torno desta técnica começaram a ser 
desenvolvidas na década de 1960, onde 
diversos pesquisadores iniciaram uma 
investigação sistemática com o uso 
de correntes de baixa intensidade 
aplicadas diretamente no córtex 
de animais. Eles demonstraram 
efeitos controláveis sobre a atividade 
espontânea e respostas evocadas 
de neurônios. Nos últimos anos, 
tornou-se evidente que a ETCC pode 
influenciar a atividade cortical em 
humanos de uma forma semelhante 

à observada nestes pioneiros experi-
mentos (NITSCHE et al., 2008). 

Diante do exposto, tem-se 
o seguinte questionamento: Qual 
o efeito da ETCC aplicada nos 
em pacientes fibromiálgicos? Na 
presente pesquisa, foram testadas 
as seguintes hipóteses: a) a eficácia 
da ETCC ativa é maior que a da simu-
lada; b) a estimulação cefálica com 
polaridade catódica (córtex motor 
primário (M1) esquerdo) e na área 
fronto-polar (região supra-orbital) 
com polaridade anódica, é eficaz na 
modulação da dor, na funciuonali-
dade e qualidade de vida.

Procedimento metodológico

Ensaio clínico, controlado, 
duplo-cego e aleatorizado, envol-
vendo pacientes com diagnóstico de 
fibromialgia submetidos a sessões 
de estimulação transcraniana 
por corrente contínua, selecio-
nados 22 pacientes atendidos pelo 
Serviço de Fisioterapia, do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley 
(H U LW),  p ro c e d i me nt o s  d e 
avaliação e intervenção realizados 
na Clínica Escola de Fisioterapia da 
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Universidade Federal da Paraíba, 
João Pessoa/PB. 

Critérios de inclusão: faixa 
etária entre 18 e 60 anos; diagnós-
tico de fibromialgia, critérios do 
American College of Reumathology; 
intensidade de dor acima de 3 pontos 
na Escala Visual Analógica. 

Critérios de exclusão: depressão, 
com escore ≥ 29 no Inventário de 
Depressão de Beck; uso de medica-
mentos moduladores da atividade do 
Sistema Nervoso Central; incapacidade 
de completar a entrevista e avaliação; 
portadores de dispositivos metálicos 
ou eletrônicos implantados; gestação; 
participação em outras modalidades 
de terapia física. 

22 sujeitos divididos em 03 
grupos (ativo 5 dias – 7 partici-
pantes; ativo 10 dias- 8 participantes; 
e sham- 7 participantes), os grupos 
ativos (5 e 10 dias) receberam esti-
mulação anódica sobre a região 
supra-orbital direita e catódica 
sobre a M1 esquerdo. O grupo sham 
- Participantes que receberam esti-
mulação com a mesma colocação, 
porém do tipo simulada. 

Randomização dos partici-
pantes entre os grupos, utilizando-se 
um gerador de números aleatórios 
através de um programa de rando-
mização online (www.random.org), 

com permuta em blocos na taxa de 
1:1:1:1:1. A autora do estudo foi à 
única pesquisadora que teve acesso à 
lista de encaminhamento aleatório. 
Empregando alocação oculta com 
envelopes sequenciais numerados, 
opacos e selada de forma que o 
responsável pela alocação não teria 
contato com os pacientes, nem com 
o trabalho dos demais.

Após a seleção, foi necessário 
que cada paciente respondesse a Escala 
Visual Analógica (EVA), que é uma 
escala graduada com linha horizontal 
de 10 centímetros de comprimento, 
sendo que na extremidade à esquerda 
possui um número correspondente a 
zero, com a expressão ‘sem dor’, e à 
direita, o número 10, com a expressão 
‘dor insuportável’.

O  H e a l t h  A s s e s s m e n t 
Questionnaire (HAQ) que avalia as 
funções de vida diárias, onde verifica 
o grau de dificuldade em realizar 
determinada função. Composto 
por 20 questões graduadas de 0 a 3, 
onde 0 a 1 geralmente representa 
dificuldade leve a moderada, 1 a 2 
representa dificuldade moderada 
a incapacidade grave e 2 a 3 indica 
incapacidade grave a muito grave.

E o Fibromyalgia Impact 
Questionnaire (FIQ) avalia ques-
tões relacionadas a capacidade 
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funcional, situação profissional, 
distúrbios psicológicos e sintomas 
físicos. E é composto por 19 questões 
organizadas em 10 itens. O impacto 
geral contém 2 itens perguntando 
a respeito do número de dias 
que sentiu-se bem e o número de 
dias que esteve incapaz para o 
trabalho por causa dos sintomas 
da fibromialgia. Os itens de função 
física são avaliados em uma escala 
numérica de 0-3 que melhor reflete 
a habilidade do paciente em realizar 
atividades (0 = sempre, 1 = a maioria 
das vezes, 2 = ocasionalmente, 3 = 
nunca). Os itens de impacto geral 
são avaliados em uma escala numé-
rica de 0-7 para o número de dias 
que o paciente sentiu-se bem e o 
número de dias que o paciente não 
foi ao trabalho, respectivamente. 
Os itens dos sintomas da escala 
numérica analógica (0-10) com os 
altos números indicando grande 
sintomatologia. O valor total do FIQ 
vai de 0-100. Quanto maior o escore 
maior é o impacto da fibromialgia na 
qualidade de vida

Logo após, foi realizada uma 
análise estatística de forma descri-
tiva dos dados, com valores mínimos, 
máximos, média, utilizando-se o 
Programa Estatístico SPSS versão 
20.0 para Windows.

Esta pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal da Paraíba, 
com assinatura das voluntária do 
Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido de acordo com a 
Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. 

Resultados e discussões 

Considerando que os resul-
tados aqui apresentados ainda são 
preliminares, realizou-se apenas 
uma comparação entre as medidas 
pré e pós-tratamento nos níveis 
de dor, na qualidade do sono e na 
qualidade de vida nos sujeitos deste 
estudo, conforme Tabelas 1, 2 e 3 
abaixo discriminadas.
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Tabela 1 - Pré e Pós Intervenção: Escala Visual Analógica

Grupos
Medidas Pré-tratamento Medidas Pós-tratamento

Min Máx Média Min Máx Média

Ativo 5 dias 6,0 10,0 7,3 2,0 8,0 5,7

Ativo 10 dias 3,5 8,0 6,4 3,0 9,0 7,3

Sham 3,0 9,0 7,3 5,0 10,0 7,0

Tabela 2 - Pré e Pós Intervenção: Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)

Grupos
Medidas Pré-tratamento Medidas Pós-tratamento

Min Máx Média Min Máx Média

Ativo 5 dias 44,5 1,9 59,3 35,5 68,6 44,1

Ativo 10 dias 46,6 1,1 63,7 45,9 76,8 59,3

Sham 50,2 1,8 60,5 52,6 72,7 54,2

Tabela 3 - Pré e Pós Intervenção: Health Assessment Questionnaire (HAQ)

Grupos
Medidas Pré-tratamento Medidas Pós-tratamento

Min Máx Média Min Máx Média

Ativo 5 dias 0,62 2,75 1,59 0,37 2,25 1,41

Ativo 10 dias 0,5 2,37 1,24 0,37 2,5 1,17

Sham 1,12 2,75 1,38 1,12 2,87 1,45

Observou-se na comparação 
das medidas antes e depois do 
tratamento, uma melhora nos 
níveis de dor, por meio da Escala 
de Dor Analógica (EVA); da quali-
dade de vida pelo Questionário de 
Impacto da Fibromialgia (FIQ) e na 
funcionalidade pelo questionário 
Health Assessment Questionnaire 
(HAQ), nos sujeitos deste estudo. 

As pacientes com fibromialgia 
normalmente relatam sentir dor 
intensa e constante, dificultando 
seus afazeres diários, desde sair para 
trabalhar à sair da cama, sociais e 
consequentemente, sua qualidade 
de vida. Segundo Lorena et al. (2016) 
os pacientes podem apresentar os 
possíveis sintomas físicos e mentais 
como fadiga generalizada, distúrbios 
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do sono, rigidez matinal, sensação 
de dispneia, ansiedade, depressão e 
alteração da função cognitiva

Técnicas não invasivas para 
modular a função cerebral vêm 
sendo desenvolvidas, dentre as quais 
se destaca a estimulação transcra-
niana por corrente contínua (ETCC). 
Esta, segundo Nitsche MA, Paulus 
W. (2011), é uma técnica bem docu-
mentada que envolve a aplicação de 
correntes fracas e não invasivas no 
couro cabeludo para induzir alte-
rações na excitabilidade do tecido 
neural subjacente. Além disso, a 
ETCC aumenta a excitabilidade 
cortical, através da estimulação 
de áreas sensóriomotoras, criando 
uma modificação no ambiente 
neural favorecendo a aprendizagem 
(NITSCHE et al., 2003). Tal efeito tem 
sido observado tanto em doenças 
neurológicas quanto psiquiátricas, 
promovendo melhorias às áreas 
motoras e comportamentais.

Pensando nisso, a estimulação 
ocorre na área de aprendizagem 
motora responsáveis pela direção, 
velocidade, aceleração e força, esta 
área é chamada de córtex motor 
primário (M1). Já o outro eletrodo 
irá à região frontal do córtex, espe-
cificamente no córtex pré- frontal 
dorsolateral. Esta região é onde 

ocorre o planejamento do movi-
mento e é utilizada para fechar o 
circuito entre os eletrodos na ETCC. 
(DE SOUZA, Tércio Apolinário, 2014)

Nesse sentido, no presente 
estudo, utilizou-se a Estimulação 
Transcraniana por Corrente Contínua, 
por ser considerado um recurso aces-
sível, barato e de inovação, juntamente 
com questionários para avaliar o nível 
da dor, a qualidade do sono e a quali-
dade de vida de pacientes portadores 
de fibromialgia.

Conclusão

Conclui-se que os resultados 
ainda são preliminares, porém se 
observou na comparação das medidas 
antes e depois do tratamento, uma 
melhora nos níveis de dor, por meio 
da Escala de Dor Analógica (EVA); da 
funcionalidade pelo Questionário de 
Impacto da Fibromialgia (FIQ) e na 
Qualidade de Vida pelo questionário 
Health Assessment Questionnaire 
(HAQ),  nos sujeitos deste estudo. 
Consideramos que mais estudos serão 
necessários acerca do tema e que a 
Eletroestimulação Transcraniana 
por Corrente Contínua (ETCC) pode 
ser considerado como um tratamento 



NEUROESTIMULAÇÃO ELÉTRICA POR CORRENTE CONTÍNUA NA FUNCIONALIDADE 
E DOR EM PACIENTES PORTADORES DE FIBROMIALGIA

Mayara Cavalcanti Magalhães, Viviann 
Alves de Pontes, Eliane Araújo de 

Oliveira, Suellen Andrade Marinho

318

inovador e eficaz na melhora da 
condição física, da dor e da percepção 
de dor nos participantes deste estudo.
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Resumo
A mineração de dados (Data Mining) 
faz parte do processo de descoberta 
de conhecimento chamado de KDD 
(knowledge discovery in database), 
seu objetivo é a obtenção de modelos 
e padrões em grandes ou pequenas 
massas de dados. O presente 
trabalho dirigiu-se as aplicações 
deste processo para obtenção de 
modelos e padrões em sistemas de 

recomendação de ambientes virtuais 
de aprendizagem na educação 
em saúde. A partir de estudos 
comparativos e analíticos sobre as 
técnicas de mineração de dados foi 
possível determinar que técnica de 
mineração de dados é mais indicada 
para cada tipo funcionalidade 
desejada. Desta forma, a partir 
deste, é possível definir métodos e 
técnicas de mineração de dados para 
aplicar na criação de um modelo, 
ou padrão, eficiente dentro de seu 
respectivo fim em um sistema de 
recomendação.

Abstract
Data mining is part of the process 
of knowledge discovery called KDD 
(knowledge discovery in database), 
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its goal is to obtain models and 
patterns in large or small masses of 
data. The present work addressed 
the applications of this process 
to obtain models and standards 
in systems of recommendation of 
virtual learning environments in 
health education. From compara-
tive and analytical studies on data 
mining techniques it was possible 
to determine which data mining 
technique is best suited for each type 
of desired functionality. In this way, 
it is possible to define data mining 
methods and techniques to apply in 
the creation of a model, or standard, 
efficient within its respective end in 
a recommendation system.

Introdução

É notório o crescente uso de 
tecnologias educacionais a distância 
por países em desenvolvimento. A 
presença destas tecnologias nestes 
países tem contribuído diretamente 
para uma formação educacional 
de qualidade (MATIAS-PEREIRA, 
2008). Dentre as vantagens do uso 
de recursos virtuais na educação 
tem-se: baixo custo de distribuição, 
alta acessibilidade, flexibilidade de 

horário para o usuário, flexibilidade 
do local de acesso ao conteúdo do 
curso e eficiência na formação e 
qualificação de profissionais. Tais 
vantagens entram em concordância, 
por exemplo, com o objetivo número 4 
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (2014).

Atualmente, a inserção das 
tecnologias nos sistemas de ensino 
tem sido cada vez mais frequente 
e, por isso, as escolas deixaram de 
ser os únicos lugares de produção 
de conhecimento. Pouco a pouco, 
a Educação a Distância (EAD) está 
mostrando que pode ser útil para 
vencer os limites das aulas presen-
ciais e que é possível, a partir dela, 
um processo ensino-aprendizagem 
de qualidade e eficiente. Neste 
sentido, os estudantes se beneficiam, 
também, de custos mais reduzidos 
e a possibilidade de estudar e 
aprender a qualquer hora do dia e 
a partir de qualquer localização 
geográfica, interagindo ainda com 
instrutores/tutores/professores e 
com outros alunos na rede virtual 
de aprendizagem.

Com o grande crescimento da 
oferta e da demanda por Ambientes 
virtuais de aprendizagem que 
hospedam os cursos a distância, 
cresce também a necessidade de 
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novas tecnologias para assistir admi-
nistradores, professores/tutores e 
alunos que usam estas plataformas. 
Sendo assim, oportuniza-se a 
criação e utilização de sistemas de 
recomendação que visem facilitar o 
gerenciamento e acompanhamento 
dos alunos por administradores 
e professores, bem como o acesso 
direcionado, por exemplo, aos 
materiais e ferramentas disponíveis 
na plataforma e fora dela. 

Para criação de um sistema de 
recomendação inteligente, é preciso, 
por tanto, antes de tudo obter o 
conhecimento necessário para gerar 
boas recomendações. A investigação 
das técnicas de mineração de dados, 
tratado por H. Witten e Frank 
(2005) em sua obra “Data Mining – 
Practical Machine Learning Tools 
and Techniques”, em cortejo com os 
registros trazidos por Cortês, Porcaro 
e Lifschitz (2002) em “Mineração de 
Dados: Funcionalidades, técnicas e 
abordagens”, traz consigo as técnicas 
de mineração de dados que podem 
ser utilizadas em sistemas de reco-
mendação para ambientes virtuais 
de aprendizagem. Nesse sentido, 
constam neste, os resultados de uma 
pesquisa de cunho bibliográfico e 
analítico das técnicas apresentadas 
pelos autores supracitados e aplicação 

delas em banco de dados de cursos da 
área de saúde da UMA-SUS UFPE.

Procedimento metodológico

Tendo como ponta pé inicial 
para este trabalho, utilizou-se, 
portanto, da pesquisa bibliográ-
fica. A partir desta adquiriu-se 
o conhecimento básico sobre os 
conceitos fundamentais referente à: 
modalidade de ensino a distância e 
ambientes virtuais de aprendizagem, 
plataforma Moodle, mineração de 
dados e sistemas de recomendação. 
O conteúdo estudado partiu, prin-
cipalmente, das seguintes fontes: 
“Data Mining – Practical Machine 
Learning Tools and Techniques” de 
H. Witten e Frank (2005), “Mineração 
de Dados: Funcionalidades, técnicas 
e abordagens” de Cortês, Porcaro 
e Lifschitz (2002), “Analisando A 
Interface Do Moodle: Problemas 
De Usabilidade” de Sousa (2016) 
e “Sistemas de Recomendação de 
Recursos Educacionais: conceitos, 
técnicas e aplicações” de Costa, 
Aguiar e Magalhães (2013).

Após o levantamento biblio-
gráfico, iniciou-se a coleta de dados 
primários. Nesta etapa traçou-se um 
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fluxograma de ações possíveis pelos 
usuários do AVA UNA-SUS UFPE e 
analisou-se, a partir do registro de 
ações do AVA, quais das ações feitas 
pelos usuários geravam informações 
relevantes para recomendações.

Dando seguimento, reali-
zou-se uma pesquisa comparativa 
entre os métodos de mineração de 
dados determinando qual é melhor 
indicado dependendo da funciona-
lidade que se deseja obter. Uma vez 
concluído o estudo comparativo, os 
dados do AVA UNA-SUS UFPE foram 
coletados e tratados para que as 
técnicas pudessem ser aplicadas.

Finalizando, a partir das 
técnicas selecionadas foi possível 
obter a extração de informações 
relevantes para geração de recomen-
dação aos usuários.

Desta forma, a metodologia 
utilizada para a execução desse 
trabalho resume-se em seis etapas 
organizadas da seguinte forma:

1. Estudo Inicial: Nesta etapa foi 
realizado o estudo dos conceitos 
relacionados a este projeto, 
tais como: ensino a distância, 
ambientes virtuais de aprendi-
zagem, mineração de dados e 
sistemas de recomendação;

2. Contextualização: Foi realizada 
uma análise acerca do funciona-
mento de ambientes virtuais de 
aprendizagem visando compre-
ender: as ações realizadas, a 
tecnologia utilizada e o processo 
de aquisição e registro das 
informações.

3. Levantamento de Requisitos: 
Compreendeu a identificação dos 
requisitos necessários para gerar 
recomendações e notificações aos 
usuários. Para esta etapa teve-se 
como base os dados utilizados pelos 
AVAs disponíveis na base do SABER 
Tecnologias Educacionais Sociais.

4. Estudo comparativo: Com 
base nas informações obtidas 
nas etapas anteriores, foi feito 
um estudo comparativo que 
possibilitou a identificação das 
abordagens de Mineração de 
Dados com potencial para contri-
buir em recomendação voltados 
para sistemas EAD.

5. Coleta e pré-processameto dos 
dados: Nesta etapa foi realizada 
uma análise das variáveis que foram 
coletadas e utilizadas neste trabalho. 
Também foram feitos os tratamentos 
necessários para aplicar nas técnicas 
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de mineração de dados identificadas 
na etapa anterior.

I. Extração do conhecimento: 
Visando extrair conhecimento 
que possa ser traduzido em indi-
cadores de qualidade nos serviços, 
os dados da etapa anterior foram 
submetidos às técnicas de mine-
ração de dados.

Resultados e discussões

A primeira etapa desta 
pesquisa compreendeu a leitura de 

algumas obras. Estas, por sua vez, 
deram o suporte necessário para 
compreensão, análise e interpre-
tação dos dados no decorrer de toda a 
pesquisa. Como resultado principal, 
teve-se a aquisição do conhecimento 
concernente ao estudo inicial 
distribuído, portanto, nos seguintes 
eixos temáticos: ensino a distância, 
ambientes virtuais de aprendizagem, 
plataforma Moodle, mineração de 
dados e sistemas de recomendação.

Na segunda etapa, ocorreu o 
mapeamento das ações que poderiam 
ser realizadas pelos usuários ao entrar 
no ambiente virtual de aprendizagem 
como demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de ações possíveis do AVA SABER-UNASUS



O USO DA MINERAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Hítalo Bruno de Azevedo Nascimento327

Ao acessar o link do ambiente 
virtual de aprendizagem, o usuário 
deverá fazer login. Após o login é 
necessário que ele opte por um dos 
cursos que está matriculado, caso 
haja mais de um. Entrando no curso 
aparecerá então um menu com 4 
(quatro) caminhos: “conteúdo”, 
“fórum”, “avaliação” e “conhecendo 
sua opinião”. Na seção “conteúdo” 
o usuário terá acesso ao material 
das aulas distribuídos em unidades; 
na seção “fórum” o usuário terá 
a opção de redigir um post na aba 
“início”, acompanhas os novos 
posts publicados na aba “novos”, 
ver posts recomendados na aba 
“recomendações”, no caso do fórum 
da UNA-SUS UFPE ser interativo, 
há uma tabela de pontuação que 
concede pontos para cada ação 
feita pelos usuários no fórum e essa 
pontuação, por consequência gera 
um ranking que pode ser acessado 
na aba “ranking”, na aba “contato” 
os usuário podem contatar pessoas 
com quem já interagiram no fórum 
ou até mesmo localizar alguém 
que queira contatar, na aba “tags” 
o usuário pode acessar as tags que 
são associadas a cada post e por fim 

na aba “notificação” os usuários são 
informados dos acontecimentos ou 
interações que aconteceram sem 
seus posts ou em posts que estão 
seguindo; na seção “avaliação” 
os usuário podem acessar suas 
provas no período indicado para 
realização e serem  avaliações; na 
secção “conhecendo sua opinião” os 
administradores recebem contato 
dos usuários e também podem abrir, 
eventualmente, questionário para 
receber feedback.

Além do mapeamento, obte-
ve-se, também, conhecimento sobre 
o plugin de registro de atividades 
do Moodle conhecido como “tabela 
de logging”. Por meio da descoberta 
deste recurso pode-se fazer a aqui-
sição das informações relevantes as 
recomendações.

Na terceira etapa, fazendo 
uso da tabela de logging, compre-
endeu-se que, dentre todas as ações 
registradas, a ação mais feita pelos 
usuários, com um total de 92,9% de 
realização no período de um curso, 
chama-se “viewed” (Figura 2). Este 
registro é feito toda vez que um 
usuário acessa o conteúdo do curso 
na seção “conteúdo”.
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Na quarta etapa, com base no 
conhecimento obtido na primeira 
etapa, o objetivo realizado foi o 
estudo comparativo entre as técnicas 
de mineração de dados. Para tal, 

tomou-se como base o método 
de definição de funcionalidades 
(CORTÊS et al 2002) e a partir deste 
obteve-se a tabela 1.

Figura 2 – Ações mais realizadas no AVA SABER - UNASUS

Tabela 1 – Técnicas de mineração de dados e suas funcionalidades

FUNCIONALIDADES SUB-FUNCIONALIDADES TÉCNICA

Análise Prévia

Análise de outliers

Ferramentas de consulta e 
técnicas de estatística

Indução por árvores de decisão

Análise de desvios

Ferramentas de consulta e 
técnicas de estatística

Indução por árvores de decisão

Visualização
Agregações e gráficos diversos
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Descobrimento

Classificação Indução por árvore de decisão

Análise de associação

Mineração de Regras de 
associação (Análise da cesta de 
venda – Market basket analysis)

Minerando regras de associação 
booleanas unidimensionais 
a partir de bancos de dados 
transacionais

Minerando regras de associação 
em múltiplos níveis a partir de 
bancos de dados transacionais

Minerando regras de associação 
multidimensionais a partir de 
bancos de dados transacionais e 
data warehouse

Da mineração de associação à 
análise de correlação

Mineração de associação baseada 
em Restrição

Agrupamento (clustering)

Métodos de particionamento

Métodos hierárquicos

Métodos baseados em densidade

Métodos baseados em grid

Métodos de clustering baseados 
em modelos – abordagem 
estatística e redes Neurais

Análise de outliers

Descrição do conceito 
(Caracterização e comparação)

Sumarização e Generalização 
dos dados baseados em 
caracterização

Caracterização analítica – 
análise da relevância do atributo

Segmentação Indução por árvores de decisão

Sumarização e visualização Agregações e gráficos diversos

Análise de dados no  
formato texto

Análise de dados textual e 
recuperação de informações

Mineração de textos – clas-
sificação de documentos e 
associação por palavras chaves
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Estimação/Predição Estimação/Predição

Regressão Linear

Regressão Múltipla

Regressão não linear

Regressão Logística

Regressão de Poisson

Outros modelos de regressão

Classificação Classificação

Indução por árvores de decisão

Classificação bayseana 

Classificação por backpropaga-
tion – Redes Neurais Artificiais

Classificação baseada em 
conceitos da mineração de regras 
de associação

Classificação por 
Backpropagation – Redes Neurais

Análise de vizinhança (k-Nearest 
Neighbor)

Casos baseados em Raciocínio

Algoritmos genéticos

Abordagem por conjuntos fuzzy

Na quinta etapa deste projeto, 
o objetivo foi colher os dados da 
tabela de registro de ações trata-los. 
Deste modo, o resultado foi uma 
massa de dados apta a aplicação das 
técnicas de mineração.

Na sexta etapa, por meio da 
técnica de agrupamento, fazendo 
uso dos métodos de particionamento 

e hierarquização, fez-se duas desco-
bertas indispensáveis para gerar 
recomendações: qual página é a 
mais acessada pelos usuários (página 
de id 1237 com aproximadamente 
14.000 acessos), conforme Figura 3 
e o quanto cada usuário realizou de 
ações durante sua participação no 
curso (demonstração na Figura 4).
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Figura 3 – Gráfico da quantidade de acesso por página

Figura 4 – Gráfico da quantidade de ações realizadas por usuários
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Considerações finais

O objetivo deste trabalho foi 
estudar as técnicas de mineração 
de dados e expor como estas podem 
ser utilizadas em sistemas de reco-
mendação para educação em saúde. 
Nesse sentido, pode-se concluir o 
êxito do que foi proposto a fazer.  
Por meio do estudo dos conceitos 
de ensino a distância, ambientes 
virtuais de aprendizagem, em 
especial a plataforma Moodle, 
mineração de dados e sistemas de 
recomendação foi possível basear o 
estudo analítico e comparativo dos 
métodos de mineração de dados e 
como estes podem ser usados de 
acordo com suas funcionalidades 
em sistemas de recomendação para 
a educação em saúde. Desta forma, 
destacou-se, a partir deste trabalho, 
a importância da mineração de dados 
para construção dos sistemas de 
recomendação e como estes sistemas 
são uma poderosa ferramenta para 
uso na educação.

O estudo realizado também 
direcionou a coleta, o pré-proces-
samento dos dados e a extração do 
conhecimento a partir da aplicação 
das técnicas de mineração de 
dados. Por consequência desta apli-
cação, obteve-se duas informações 

cruciais para arquitetação de um 
sistema de recomendação para o 
ambiente virtual de aprendizagem 
da UNA-SUS UFPE: quais páginas os 
usuários estão acessando e qual o 
nível de participação destes usuários 
na plataforma.

Por fim, teve-se também, no 
estudo que ora foi apresentado, como 
base sistemas de recomendação em 
sites de comércio digital e serviços de 
streaming. Pretende-se dar continui-
dade ao tema e aplicar o conhecimento 
obtido neste trabalho na construção 
de uma ferramenta de recomendação 
que possa ser empregada AVAs de 
cursos de educação em saúde.
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Resumo
O Kanban é um sistema originário 
inicialmente na indústria, e tinha 
como objetivo eliminar elementos 
desnecessá r ios  referentes  à 
produção, com consequente redução 
de custos. É uma palavra japonesa 
que significa “cartão, anotação 
visível, sinal, símbolo ou painel”, 
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e no âmbito hospitalar é utilizado 
como ferramenta de gestão que 
indica e monitora o tempo de perma-
nência dos pacientes internados 
através de controle visual, físico ou 
eletrônico, caracterizado por cores 
(HEISLER, 2012). Em 2015, o Hospital 
Universitário Getúlio Vargas, 
Sistema Único de Saúde - Rede 
Ebserh, iniciou o uso do Kanban por 
meio de quadros brancos expostos 
nos corredores. Em 2016, iniciou-se 
o uso do Kanban associado ao Trello, 
aplicativo da internet também 
utilizado para organização de 
dados (SOARES, 2017). Objetivou-se 
descrever a implementação do 
Kanban associado ao Trello no HUGV 
e analisar o impacto no tempo de 
permanência dos usuários nas 
unidades de internação levando em 
consideração as características dos 
pacientes cirúrgicos e clínicos, nos 
anos de 2017 e 2018. Observou-se 
que a equipe multiprofissional 
aderiu ao uso do Kanban e Trello. 
As ferramentas viabilizaram iden-
tificar e monitorar as causas para o 
aumento do tempo de permanência 
dos pacientes nas unidades de inter-
nação, possibilitando medidas de 
intervenção. Além disto, promoveu 
a integração e disseminação das 
informações para as equipes 

assistenciais de forma simples e 
objetiva, fomentou o mapa de leitos 
que é utilizado pelo núcleo interno 
de regulação e governança, além de 
ser um indicador para aprimorar a 
gestão hospitalar. 

Abstract
Kanban is a system that originally 
originated in the industry, and 
aimed to eliminate unnecessary 
elements related to production, with 
consequent reduction of costs. It is 
a Japanese word that means “card, 
visible annotation, sign, symbol or 
panel”, and in the hospital it is used 
as a management tool that indicates 
and monitors the length of stay 
of hospitalized patients through 
visual, physical or electronic control, 
characterized by color (Heisler, 2012). 
In 2015, the University Hospital 
Getúlio Vargas, Sistema Único de 
Saúde - Rede Ebserh, started using 
the Kanban by means of white boards 
exposed in the corridors. In 2016, the 
use of Kanban associated with Trello, 
an internet application also used for 
data organization (SOARES, 2017) 
was started. The aim of this study 
was to describe the implementation 
of Kanban associated with Trello in 
HUGV and to analyze the impact 
on the length of stay of patients 
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in hospitalization units taking 
into account the characteristics of 
surgical and clinical patients in the 
years 2017 and 2018. It was observed 
that multiprofessional team adhered 
to the use of Kanban and Trello. The 
tools made it possible to identify 
and monitor the causes for the 
increase of the patients’ stay in the 
hospitalization units, allowing for 
intervention measures. In addition, 
it promoted the integration and 
dissemination of the information 
to the assistance teams in a simple 
and objective way, it fomented the 
bed map that is used by the internal 
nucleus of regulation and gover-
nance, besides being an indicator to 
improve the hospital management.

Introdução

Por ser uma eficiente ferra-
menta de gestão, e dado o déficit 
crescente da oferta de leitos de 
emergência e de internação, que 
impactam negativamente nas 
condições de saúde da população 
brasileira, o método Kanban foi 
introduzido na gestão hospitalar no 
SUS no ano de 2012 (OLIVEIRA, 2016). 

Surgiu, portanto, como uma 
forma de melhorar a gestão dos leitos 
hospitalares, fortalecendo políticas 
públicas de atenção à saúde, como 
a política nacional de humanização 
da atenção hospitalar, que visa orga-
nizar e otimizar a utilização dos leitos 
hospitalares gerando maior acesso 
à porta de entrada dos serviços de 
saúde e, consequentemente, redu-
zindo a morbimortalidade no Brasil 
(OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Petry (2015), o Tempo 
Médio de Permanência (TMP) é 
um bom indicador de qualidade 
hospitalar, pois mede a eficiência 
e a efetividade da assistência ao 
paciente, devendo ser utilizado para 
monitoramento de toda gestão hospi-
talar. Este indicador, porém, apenas 
demonstra se o tempo de perma-
nência está adequado ou não, de 
acordo com padrões pré-definidos. 
Por si só, não indica quais são as 
causas da inadequação, necessitando, 
para isso, de outras ferramentas ou 
tecnologias de gestão.

O Kanban é utilizado como 
ferramenta de gestão hospitalar, 
sendo método simples e prático, que 
permite a visão geral da unidade 
de maneira rápida e sistematizada, 
além de permitir a visão global dos 
pacientes e da unidade, o controle 
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do tempo de permanência de cada 
paciente e a visualização rápida dos 
pacientes com problemas de resolu-
tividade (FELIX, 2015)

Segundo Soares (2017), o Trello 
é uma ferramenta gratuita dispo-
nível na web que pode ser utilizada 
como ferramenta de suporte ao uso 
do Kanban, sendo utilizada para 
criar e organizar projetos, podendo 
também auxiliar na gestão do tempo 
de permanência em leito hospitalar. 

Ainda de acordo com o autor, 
usando Trello, é possível criar diversos 
projetos, e cada um destes pode ter 
vários quadros. Um quadro é visto 
como uma sequência de listas, e cada 
lista corresponde a um estágio do 
processo definido. Também é possível 
configurar quais usuários têm acesso 
a cada projeto, definindo-se assim 
equipes de desenvolvimento. Da 
mesma forma, um mesmo usuário 
pode ter acesso a diversos projetos, 
podendo fazer parte de várias equipes 
(SOARES, 2017).

O principal ganho reside no 
fato de que ao diagnosticarmos 
o tempo de permanência do 
paciente em uma determinada 
unidade, se dispara a necessidade 
de identificar as causas que deter-
minam essa demora, assim como a 
adequada intervenção nas causas. 

Por conseguinte, isso impactará 
na melhor assistência prestada 
(MASSARO; MASSARO, 2017). 

Dado o potencial da ferra-
menta Kanban, associada ao Trello, 
na melhoria assistencial e da gestão 
hospitalar, este trabalho tem por 
objetivos descrever a implemen-
tação do Kanban associado ao Trello 
no Hospital Universitário Getúlio 
Vargas e analisar o impacto no 
tempo de permanência dos usuários 
nas unidades de internação dos 
pacientes cirúrgicos e clínicos, num 
período de 04 anos. 

Procedimentos metodológicos 

Trata-se de uma pesquisa 
ação com abordagem descritiva, 
prospectiva e analítica com base no 
monitoramento e avaliação, de uma 
ferramenta de gestão implantada em 
um hospital universitário. 

1. Etapas De Implementação 
Do Kanban

Na rot i n a  do  Hospit a l 
Universitário Getúlio Vargas, na 
cidade de Manaus/AM, a ferramenta 
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Kanban é empregada desde 2015. 
Iniciou-se por meio de um quadro 
branco, exposto nos corredores, 
mantendo visível o número de 
pacientes internados e o período de 
internação dos mesmos. 

1.1 Oficinas De Capacitação

Em reuniões com a equipe 
multidisciplinar, foi discutida a 
classificação da assistência, os 
cuidados de acordo com o diagnós-
tico e o quadro clínico de maneira a 
acompanhar o período de internação 
previsto mais de perto, com partici-
pação de toda a equipe no processo 
e nas condutas, contando com a 
divisão de demandas, com o obje-
tivo central de diminuir o tempo de 
internação mediante a alta segura. 

Neste período houve uma 
oficina de capacitação com parti-
cipação ampla dos gestores e 
servidores para explicar os objetivos 
do uso da ferramenta Kanban.

1.2 Uso Inicial Do Kanban 

Primeiramente, foram defi-
nidos o tempo de permanência por 
especialidade. Em seguida, montado 

o painel visual por meio de televi-
sores para acompanhamento de 
tempo de permanência de pacientes 
internados, e fazer uso das classifica-
ções definidas, explicando, de forma 
obrigatória, situações de perma-
nência críticas de casos individuais. 

A sinalização foi organizada 
por meio de cartões e sinalização 
de três cores, como: KANBAN 
VERDE: Tempo de permanência da 
internação dentro de uma quanti-
dade de dias esperados segundo a 
clínica; KANBAN AMARELO: Tempo 
de permanência da internação 
próximo a superar a quantidade de 
dias esperados segundo a clínica; 
e KANBAN VERMELHO: Tempo de 
permanência da internação acima da 
quantidade de dias esperados, sina-
lizando necessidade de intervenção. 

1.3 Kanban associado ao Trello

Em 2016, o Kanban passou a 
ser utilizada por meio do aplicativo 
Trello. Neste período houve oficina de 
capacitação com participação ampla 
dos gestores e servidores para explicar 
os objetivos do uso das ferramentas. 

O Kanban passou a ser usado 
em todas as unidades de internação 
por meio do aplicativo Trello e 
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transformado em uma ferramenta e 
dispositivo de gestão da enfermaria, 
que indica e monitora, por cores, o 
tempo de permanência dos pacientes 
internados nos leitos das unidades. 
Como o kanban foi amplamente 
divulgado e o uso do aplicativo 
facilitou o acesso às informações 
de maneira prática, observou-se a 
melhor a adesão dos profissionais 
ao uso da ferramenta. 

Cada unidade cadastrou os 
profissionais que teriam acesso à 
ferramenta, com isso, permitindo 
que os profissionais visualizassem 
qualquer informação acrescentada 
ou retirada, com o registro de quem 
fez a edição desta. O aplicativo Trello 
utilizado permite criar diversos 
cartões com diversas informações, 
como por exemplo: programação de 
exames e procedimentos durante a 
internação, acompanhamento dos 
pareceres solicitados a outras espe-
cialidades clínicas, dentre outros. 

Para efeito de padronização 
das informações elaborou-se um 
Procedimento Operacional Padrão 
(POP). Com foco principal na 
informação “controle do tempo de 
internação”, o POP deveria perma-
necer exposto nas unidades de 
internação para consulta. 

As atualizações do Kanban 
aconteceriam a cada 12 horas, uma 
vez pela manhã e outra no fim do 
dia. Elas eram de responsabilidade 
do enfermeiro ou de outro membro 
escolhido pelo grupo. Frisa-se que 
as atualizações eram rigorosamente 
monitoradas, visto que elas subsidiam 
as informações para a alimentação do 
mapa de leitos, otimizando o trabalho 
do Núcleo Interno de Regulação, o 
que também subsidiou a pauta de 
reuniões gestoras. 

Resultado e discussões

A portaria 2.395/2011 trata do 
componente hospitalar da Rede de 
Atenção às Urgências, e preconiza a 
ampliação e a qualificação das portas 
de entrada hospitalares de urgência, 
bem como de seus leitos de reta-
guarda e a reorganização das linhas 
de cuidado prioritárias. Um dos obje-
tivos é garantir a qualidade da gestão 
das portas de entrada hospitalares de 
urgência e dos leitos de retaguarda, 
garantindo a dinâmico no uso dos 
leitos hospitalares (BRASIL 2011)

Essa ação promove a interface 
com as centrais de regulação de 
urgência e internação, permitindo 
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monitorar o tempo de espera para 
atendimento na emergência e para 
internação; propor mecanismos de 
avaliação por meio de indicadores 
clínicos e administrativos e manter 
a vigilância da taxa de ocupação e da 
média de permanência; garantir uso 
racional, universal e equitativo dos 
recursos institucionais (BRASIL, 2011). 

A única forma de reverter a 
situação de superlotação nos leitos 
hospitalares, é controlar de perto 
cada processo, corrigindo imedia-
tamente as falhas diagnosticadas 
e monitorando o Tempo Médio de 
Permanência (TMP) do paciente 
no hospital, de modo a agilizar ao 
máximo seu atendimento, trazendo 
benefícios para os pacientes e para o 
hospital (PETRY, 2016).

O modelo de atenção à saúde 
voltado para o atendimento à 
demanda espontânea e às condições 
agudas é um dos grandes desafios 
enfrentados pelo Sistema Único de 
Saúde, visto que não atende ao atual 
perfil epidemiológico caracterizado 
por uma tripla carga de doenças, as 
infeciosas, as crônicas e as traumá-
ticas (PETRY, 2016)

Na área da saúde, o método 
Kanban vem sendo empregado para 
melhorar esses fluxos e aumentar 
a resolutividade dos casos de 

pacientes internados nas unidades 
hospitalares, diminuindo a longa 
permanência dos pacientes nas 
unidades, melhorando a qualidade 
no atendimento e a administração 
de recursos humanos e materiais 
(FELIX, 2013).

Como resultado da utilização 
da ferramenta Kanban em termos 
práticos para a gestão hospitalar, a 
média de permanência é considerada 
como um dos indicadores mais impor-
tantes, porque reflete diretamente na 
efetividade clínica e na experiência do 
usuário. Adicionalmente, ela também 
tem impacto direto na receita e na 
despesa hospitalar (FELIX, 2013).  
A ferramenta Kanban associada ao 
Trello viabilizou elaboração da progra-
mação de alta individualizada para os 
pacientes internados, o que permitiu 
acompanharmos diariamente as pendên-
cias para prevenir possíveis retardos na 
programação de alta.  As pendências 
são demandadas para reuniões com a 
equipe multidisciplinar que acompanha 
o paciente, e a partir daí são traçadas 
metas para evitar o aumento de tempo 
de permanência no hospital. 

A remu neração que os 
hospitais recebem pelos serviços 
produzidos é identificada por 
meio do faturamento hospitalar 
registrado no SIH – Sistema de 
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Informações Hospitalares que 
contemplam ações de assistência 
de média e alta complexidade, onde 
também são observados os tetos 
financeiros dos respectivos estados 
e municípios (NEGRI; CAMPOS, 2011). 
O tempo de internação está dentro 
da contratualização dos serviços 
que é firmado junto a secretaria de 
saúde, por isso, o tempo de inter-
nação deve ser monitorado para que 
não onere o hospital. 

Observou-se que após quatros 
anos de implantação o impacto 
foi principalmente na mudança 
de postura dos profissionais no 
acompanhamento aos pacientes, 
diminuição do tempo de internação 
por causas clínicas e não clínicas, 
a efetivação do plano terapêutico 
principalmente aos pacientes que 
demandam mais cuidados, gerando 
impacto na receita do hospital. 

A ferramenta também viabi-
lizou o gerenciamento dos leitos 
pelo setor de regulação do hospital, 
que tem como principal objetivo a 
efetivação da rotatividade dos leitos 
para atender as demandas do Estado.

Dentre os indicadores monito-
rados através da ferramenta Kanban/
Trello já destacamos o tempo de 
permanência, rotatividade dos leitos 
e o índice de infecção relacionado a 

assistência à saúde – SRAS. São plane-
jadas ações em articulação com outros 
setores vinculados a assistência, como 
Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar- CCIH e o setor de segu-
rança do paciente, visto que o registro 
de queda, por exemplo, pode ter como 
consequência o comprometimento do 
quadro clínico do paciente e aumento 
no tempo de internação do mesmo, 
sendo realizados trabalhos educativos 
voltados para tal problemática.

Na unidade de clínica médica 
observamos o impacto positivo do uso 
do Kanban/Trello como ferramenta 
de gestão na média de permanência 
dos pacientes. Atualmente traba-
lhamos com 11 (onze) especialidades. 
O serviço contratualizado junto a 
secretaria de saúde foi do tempo 
média de 14 dias para a permanência 
na referida clínica. A figura abaixo 
demonstra que nos seis primeiros 
meses dos anos ficamos dentro do 
período estimado. 

A mudança do perfil de 
pacientes na unidade de cirurgia 
geral com o credenciamento das 
cirurgias oncológicas foi observada 
como disparador para o aumento do 
tempo de permanência avaliado pelo 
Kanban/Trello, permitindo avaliação 
e programação de intervenções para 
controle dessa situação. 
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Gráfico 1: Tempo médio de permanência de janeiro a dezembro de 2015.

Gráfico 2: Tempo médio de permanência no primeiro de janeiro a dezembro de 2016

Gráfico 3: Tempo médio de permanência no primeiro de fevereiro a dezembro de 2017
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Gráfico 4: Tempo médio de permanência no primeiro de janeiro a junho de 2018

Fonte: Os dados dos gráficos foram disponibilizados pelo SAME do HUGV 2018.

Observa-se que a média de 
permanência nas unidades de inter-
nação que demanda maior tempo de 
permanência é a Médica, seguida 
da Neurocirurgia devido o perfil 
clínico dos pacientes. Com o uso do 
aplicativo Trello para trabalharmos 
a ferramenta Kanban a primeira 
mudança após dois anos de uso, foi 
alteração da contratualização junto 
a Secretaria de Estado do Amazonas 
em relação à média de permanência 
que passou a ser de sete dias para 
catorze, visto que, com as análises 
dos dados via-se que o tempo esti-
pulado era inviável para o perfil dos 
pacientes que internam na referida 
clínica. Em seguida seguimos 
acompanhando semanalmente os 
pacientes internados de maneira 
a acompanharmos o tempo de 

internação, o que impacta direta-
mente na rotatividade dos leitos e 
diminuição nos custos hospitalares 
e proteção aos pacientes por não 
permanecerem sujeitos a rein-
fecção.  Nos anos de 2017 e nos seis 
primeiros meses de 2018, observasse 
que conseguimos manter dentro 
do tempo médio de permanência. 
A Unidade de neurocirurgia está 
conseguindo manter a média para 
pacientes cirúrgicos com a média 
7,5 dias de internação, de acordo com 
que esta contratualizado. As demais 
Unidades de internação permanece 
sem grande variação, contudo, 
já foi observado que a Unidades 
de Cirurgia Geral vem mudando 
o perfil dos pacientes, visto que, 
o hospital foi contemplado com 
cirurgias oncológicas, e que o tempo 
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de internação está em processo de 
mudando, com tempo médio de 
permanecia variando de 7 a 14 dias 
para algumas especialidades de 
cirurgias oncológicas.

Considerações finais

Kanban e Trello são ferra-
mentas que podem ser utilizadas para 
estabelecer metas a fim de aumentar 
a eficácia e a eficiência na assistência 
ao paciente, o que reflete na recupe-
ração breve do mesmo, reduzindo seu 
tempo de permanência no hospital 
(KOGIEN, 2014). 

Na realidade do Hospital 
Universitário Getúlio Vargas, 
contudo, ainda temos entraves que 
fragilizam o processo. Como exemplo 
podemos citar a alta rotatividade 
dos médicos residentes, que são 
responsáveis juntamente com seus 
preceptores pelas informações da 
programação clínica do paciente, e 
a resistência de alguns servidores ao 
manuseio do Kanban. 

Outro ponto observado, é que 
o aumento do tempo de permanência 
pode estar associado a demandas 
não clínicas, como a dependência de 
exames e procedimentos que não são 

realizados no hospital, ou a necessidade 
de materiais que precisam ser liberados 
pela secretaria de saúde e podem levar 
dias para chegar ao hospital, atrasando 
a alta hospitalar do paciente. 

Contudo, observamos que 
Kanban e o Trello podem auxiliar 
positivamente no monitoramento do 
tempo de permanência do paciente 
no hospital, fornecendo informação 
sobre o que implica no aumento 
dessa permanência. Isto, por sua vez, 
viabiliza diagnosticar e monitorar 
as causas para o aumento do tempo 
de permanência dos pacientes nas 
unidades de internação, possibi-
litando medidas de intervenção. 
As ferramentas podem promover 
a integração e a disseminação das 
informações para as equipes assis-
tenciais de forma simples e objetiva, 
fomentando o mapa de leitos que 
será utilizado pelo núcleo interno 
de regulação e governança, além de 
ser um disparador para aprimorar a 
gestão hospitalar. 
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Resumo
O trabalho apresenta o processo de 
criação do Curso de pós-graduação lato 

sensu (especialização) Preceptoria 
em Saúde na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 
na modal idade mediada por 
tecnologias, como uma inovação 
na formação humana em saúde. 
Foi construído de modo a incor-
porar metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas 
(ODS-ONU), como aumento do 
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financiamento, recrutamento, 
desenvolvimento, formação e 
retenção do pessoal de saúde nos 
países em desenvolvimento (ODS 3); 
educação inclusiva, equitativa, de 
qualidade e aprendizagem ao longo 
da vida para todos (ODS 4), em um 
projeto pedagógico inovador, dinâ-
mico e fortemente preocupado com a 
formação permanente em saúde com 
uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação. Os preceptores 
exercem papel estratégico na saúde 
pública brasileira. Por sua caracterís-
tica de formação (atividade docente) 
em serviço (assistência profissional), 
são os responsáveis pela última 
etapa do itinerário formativo e ao 
mesmo tempo da primeira etapa de 
atividade profissional. O planeja-
mento e a realização da Oficina de 
Conteudistas, realizada no campus 
da UFRN em Natal/RN, em 2018, 
comprovaram o êxito do projeto e 
a solidez da proposta desenvolvida. 
O Ministério da Saúde, através do 
AVASUS (ambiente virtual de apren-
dizagem do Sistema Único de Saúde), 
hospedará o Curso e garantirá a 
realização de uma primeira oferta 
em nível nacional para dois mil e 
quinhentos alunos.

Abstract 
This paper presents the creation 
process of postgraduate lato sensu 
Health Preceptorship, a techno-
logy-mediated course in the Rio 
Grande do Norte Federal University 
(UFRN), as an human health trai-
ning innovation. It was built to 
incorporate objectives of the United 
Nations Sustainable Development 
Goals (UN SDG), such as increased 
funding, recruitment, development, 
training and retention of health 
personnel in developing countries 
(SDG 3); inclusive, equitable, quality 
education and lifelong learning for 
all (SDG 4), in an innovative pedago-
gical project, dynamic and strongly 
concerned with continuing educa-
tion in health, using Information 
and Communication Technologies. 
Preceptors play a strategic role 
in Brazilian public health system. 
Because of their characteristic of 
education (teaching activity) and 
in servisse training (professional 
guidance), they are responsible 
for the last stage of the training 
itinerary and at the same time the 
first stage of professional activity. 
The planning and execution of 
the Content Workshop, held at 
the campus of UFRN in Natal/RN 
in 2018, proved the success of the 
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project and the Strong basis of the 
proposal developed. The Ministry 
of Health, through AVASUS, virtual 
learning environment of the Brazil’s 
Unified Health System (SUS), will 
host the course and will guarantee 
the realization of an initial offer at 
the national level for two thousand 
and five hundred students.

Introdução

A dimensão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) lança luz para a sua 
relevância e o seu lugar privilegiado 
na arena dos processos educacionais 
de saúde, em especial, os lugares da 
assistência à saúde. A partir de seus 
princípios e diretrizes (Lei nº 8.080, 
de 19/09/90) – a saber, a equidade, a 
integralidade e a universalidade do 
cuidado –, as práticas de atenção à 
saúde têm sido desenvolvidas nos 
lugares de produção do cuidado, que 
também passaram a ser cenários de 
produção pedagógica, nos quais se 
busca realizar o encontro criativo 
e inovador entre trabalhadores e 
usuários. Esse cenário tem impul-
sionado transformações no campo 
da educação em saúde, sendo neces-
sária, cada vez mais, a formação de 

profissionais aptos a cuidar, ensinar 
e gerir suas práticas.

Nesse cenário de mudanças 
conceituais, transformações das 
práticas e de novas demandas de 
ensino e aprendizagem, o preceptor 
e a ação preceptora passam a 
desempenhar papel fundamental e 
estratégico nas redes de educação 
e saúde (LIMA e ROZENDO, 2015). 
As expectativas com relação ao 
preceptor são significativamente 
mais elevadas e envolvem uma nova 
concepção desse profissional que 
deverá atender às exigências dos 
tempos atuais, tais como: atuali-
zação constante e permanente com 
relação aos conteúdos; ter habili-
dades técnicas específicas sempre 
de acordo com os padrões atuais de 
acreditação utilizados nas auditorias 
das diversas sociedades profissio-
nais; e posicionar-se, no processo 
en si no -aprend i zagem,  como 
partícipe do processo (MARINHO-
ARAÚJO, 2014) e em uma perspectiva 
dialética e transformadora, promo-
vendo transformações para si, para 
os alunos e para o serviço de saúde.

Além disso, entendemos ser 
fundamental que as competências do 
preceptor estejam em consonância 
com as expectativas da Agenda 2030 
para o desenvolvimento sustentável, 
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preconizada pela ONU (2015), no 
que se refere à educação, tais como: 
competência de pensamento sistê-
mico, competência antecipatória, 
competência normativa, compe-
tência estratégica, competência 
de colaboração, competência de 
pensamento crítico, competência de 
autoconhecimento, competência de 
resolução integrada de problemas.

Ne sse  contex to,  f ic a m 
evidentes significativas mudanças 
nas competências do preceptor 
provocadas por aceleradas trans-
formações no mundo do trabalho, 
como a constituição de redes de 
cuidado, a criação dos programas 
multiprofissionais e as contribuições 
das experiências de matriciamento. 
Essas mudanças fazem emergir uma 
forte preocupação com a permanente 
formação desse profissional que 
precisa estabelecer uma nova relação 
com as instituições, os programas, os 
estudantes e os residentes. Por outro 
lado, há um contexto extremamente 
favorável ao desenvolvimento de 
propostas de formação inovadoras, 
utilizando as novas tecnologias 
da informação e comunicação que 
possibilitam pôr em prática ações 
pedagógicas diferenciadas e bastante 
distantes da abordagem tradicional 
como, por exemplo, as metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem.  
Desse modo, a capacitação de 
preceptores deve ter como objetivo 
aprimorar a prática da preceptoria, 
em seus aspectos educacionais, 
com o uso de variadas atividades 
formativas, qualificando a formação 
humana em saúde.

Procedimento metodológico 

O Curso de Especialização 
Preceptoria em Saúde terá a duração 
de 48 semanas, com carga horária de 
360 horas à distância, desenvolvidas 
em ambiente virtual de aprendi-
zagem (AVASUS), e apresentação 
do trabalho de conclusão do curso 
(TCC) em banca presencial. Serão 
necessárias, no mínimo, oito horas 
de dedicação por semana. 

Fundamentado na formulação 
de competências profissionais 
(DUTRA, 2017) e princípios de inte-
ração e dialogia (Rodríguez-Ardura 
e Meseguer-Artola, 2016), haverá um 
período de ambientação no AVASUS 
para que os alunos conheçam, 
antes de iniciar o Curso, seu projeto 
pedagógico, os guias acadêmicos (do 
curso e do aluno) e as ferramentas 
disponíveis no ambiente virtual. É 
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importante considerar que, neste 
Curso, entendemos competências 
como define Rabaglio (2001): “conhe-
cimentos, habilidades e atitudes que 
diferenciam pessoas e têm impacto 
na sua performance em todas 
as áreas em que transita”. Ainda 
segundo a autora:

A definição de Competência está 

baseada numa tríade conhecida como 

CHA, que são os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes que uma 

pessoa possui. Cada cargo necessita 

de uma combinação específica e 

completa de CHA, e o colaborador 

precisa ter compatibilidade com 

esse perfil para atingir eficácia em 

resultados. O conhecimento refere-se 

à necessidade que o cargo tem de 

formação acadêmica, conhecimentos 

técnicos, especialidades. A habilidade 

tem relação com experiência, prática 

(vivência), domínio do conhecimento. 

Já a atitude representa as emoções, 

os valores e sentimentos, expressos 

pelo comportamento humano. 

(RABAGLIO, 2008, p.10-11).

O curso está estruturado em 
cinco eixos e quinze módulos, como 
mostra o quadro a seguir:

EIXO MÓDULOS CARGA 
HORÁRIA

1- Básico

Abordagem Introdutória de Preceptoria em 
Saúde 15h

Princípios e Diretrizes no Sistema Único de Saúde 15h

Educação Permanente em Saúde: conceitos e 
fundamentos 15h

Conhecimentos Básicos de Educação a Distância 15h

Educação nos cenários de práticas 15h

Segurança do paciente 15h

CH Eixo 1 90h
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2- Metodologias 
ativas

Introdução às Metodologias Ativas 15h

Metodologias Ativas 1: Aprendizagem Baseada em 
Problemas 30h

Metodologias Ativas 2 15h

CH Eixo 2 60h

3- Avaliação
Avaliação: conceitos, fundamentos e aplicação 30h

Modalidades de Avaliação 30h

CH Eixo 3 60h

4- Fundamentos 
de Preceptoria

Plano de Preceptoria I (com 30 horas de Tutoria) 30h

Saúde na Comunidade: integração ensino e serviço 30h

Ambiente Hospitalar: ensino na prática 30h

CH Eixo 4 90h

5- Plano de 
Preceptoria Plano de Preceptoria II (com 60 horas de Tutoria) 60h

CH Eixo 5 60h

CH Total 360h

Os quinze módulos serão 
desenvolvidos no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem do Ministério da 
Saúde (AVASUS), desenvolvido pela 
UFRN, e acompanhados por uma 
equipe de supervisão pedagógica.  
Os eixos 4 e 5, com os módulos Plano 
de Preceptoria I (eixo 4) e Plano de 
Preceptoria II (eixo 5) contêm 30 e 60 
horas de tutoria, respectivamente. Os 
alunos terão 90 horas de supervisão 
para a elaboração do trabalho final.

Resultados e discussões 

Na educação mediada por 
tecnologia (BUSARELLO et al, 2015; 
PEREIRA et al, 2017), denominam-se 
conteúdos autoinstrucionais aqueles 
nos quais o aluno aprende à distância, 
com intenso suporte de dispositivos 
tecnológicos. Nesse caso, os elementos 
de mediação são as próprias ferra-
mentas do ambiente virtual de ensino 
e aprendizagem, o que torna viável a 



O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA FORMAÇÃO HUMANA DE PRECEPTORES EM SAÚDE

Eloiza da Silva Gomes de Oliveira,Caio 
Abitbol Carvalho, Rodrigo Borges 

Carvalho Perez, Ronaldo Silva Melo 

354

interação autônoma dos alunos com 
os conteúdos por meio de um desenho 
pedagógico que lhes possibilita cons-
truir o próprio conhecimento. Para 
isso, o material didático é produzido 
com linguagem interativa e está dire-
cionado à reflexão acerca das relações 
entre teoria e prática na realidade 
dos alunos. A educação mediada 
por tecnologia é marcada por novas 
práticas de ensino-aprendizagem e 
permite a larga utilização de Recursos 
Educacionais Abertos (REA) – conjunto 
de materiais disponíveis a todos e 
que podem constituir-se em novos 
recursos, atendendo ao princípio 
democrático e econômico da reusabi-
lidade (LITTO e MATTAR, 2017).

A utilização de módulos 
autoinstrucionais enfatiza a auto-
nomia e independência do aluno 
na construção do conhecimento. 
Wedemeyer (1973, p.76, apud KEEGAN, 
1996, p.62) conseguiu “[...] definir 
o aluno independente como uma 
pessoa não apenas independente 
no espaço e no tempo, mas também 
potencialmente independente no 
controle e no direcionamento do 
aprendizado” (p. 294). O material 
didático deve ser elaborado com 
conteúdos cujos temas sejam acessí-
veis; utilização de linguagem clara e 
um tanto coloquial, fácil legibilidade 

e quantidade de informação 
moderada; instruções e sugestões 
explícitas, mostrando os procedi-
mentos adequados e/ou inadequados 
relativamente às temáticas mais 
importantes para o sucesso no 
processo de aprendizagem. Além 
disso, o material deve promover a 
formulação de questões, a reflexão 
sobre o conteúdo estimular emocio-
nalmente o aluno de modo que este 
apresente interesse pessoal pelo 
conteúdo; utilizar um estilo pessoal, 
com a utilização de pronomes 
pessoais e possessivos; destacar 
as mudanças de tema por meio de 
marcas textuais claras e visualmente 
perceptíveis (HOLMBERG, 1995, p. 3).

Baseados nessa análise e na 
experiência com o uso de módulos 
autoinstrucionais, podemos afirmar 
que eles oferecerão, ao longo deste 
Curso, benefícios e atrativos, tais 
como: utilização constante de 
mediação através de dispositivos 
tecnológicos; obtenção imediata dos 
resultados das avaliações aplicadas, 
permitindo ajustes necessários; 
práticas pedagógicas centradas no 
aluno; tratamento criativo, original 
e humanizado dos conteúdos; facili-
dade de acesso ao conteúdo; estrutura 
flexível; possibilidade de autonomia 
do aluno; feedback imediato dos 



O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA FORMAÇÃO HUMANA DE PRECEPTORES EM SAÚDE

Eloiza da Silva Gomes de Oliveira,Caio 
Abitbol Carvalho, Rodrigo Borges 

Carvalho Perez, Ronaldo Silva Melo 

355

resultados das atividades propostas; 
atendimento dos variados estilos 
de aprendizagem; acesso aberto a 
repositórios de pesquisas científicas; 
e utilização de software de código 
aberto para fins educacionais.

Independente da utilização de 
módulos autoinstrucionais, o papel 
do tutor é fundamental no processo 
de ensino e de aprendizagem. O 
aluno precisa ver na tutoria um 
espaço pessoal e democrático de 
confiança, onde se sinta apoiado para 
o desenvolvimento da aprendizagem 
significativa e autônoma. O tutor 
incentiva a aprendizagem, esclarece 
dúvidas e auxilia a solucionar ques-
tões surgidas durante o estudo. 

O último item a ser conside-
rado para este Curso é a avaliação. 
A avaliação da aprendizagem na 
educação mediada por tecnologias 
acontece em um espaço que Moore 
(1993) chamou de “distância tran-
sacional Moore” (1993). Trata-se de 
muito mais que apenas uma sepa-
ração geográfica entre professor 
e aluno, mas da criação de um 
“vácuo” psicológico e comunica-
cional, responsável pelos potenciais 
“ruídos” e mal-entendidos entre os 
inputs do professor, a decodificação 
dos mesmos pelos alunos e o forneci-
mento do indispensável feedback. Ao 

avaliar a aprendizagem dos alunos 
é impossível desconsiderar uma 
avaliação da qualidade da distância 
transacional em que ela ocorreu, 
analisando em profundidade essas 
duas variáveis. Uma estrutura 
flexível e “oxigenada”, aliada a um 
diálogo democrático, claro e peda-
gogicamente estimulador, podem 
facilitar extraordinariamente 
a aprendizagem a distância. A 
avaliação possui algumas especifi-
cidades como:

• o significado de aspectos como 
a qualidade do material didático 
utilizado, que atua intensamente 
sobre as estratégias cognitivas de 
construção de conceitos compo-
nentes do conteúdo do Curso;

• a eficácia da tutoria, promovendo 
as variadas formas de interação, a 
facilitação dos aspectos socioco-
municacionais e a utilização das 
ferramentas tecnológicas;

• a verificação, não apenas do 
desenvolvimento de competências 
cognitivas, que fortalecem o corpo 
teórico que se pretende desenvolver 
com o Curso, mas também das que 
estão relacionadas, por exemplo,  
à capacidade investigativa e do 
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“desdobramento” do Curso, de seus 
itinerários formativos, conduzindo 
à formação ao longo da vida. 

A avaliação requer, ainda, 
a aplicação de multiplicidade de 
formas e estratégias avaliativas que 
vão além da verificação da curva de 
aprendizagem dos alunos, mas de 
todo o ecossistema formativo esta-
belecido com o Curso. Ressalta-se o 
fato de que, em ambientes virtuais 
de ensino e aprendizagem, a fide-
dignidade da avaliação depende 
diretamente de sistemas eficazes de 
comunicação, para que haja a neces-
sária retroalimentação de ambos os 
processos (ensino e aprendizagem). 
Esse modelo – de aprendizagem defi-
citária – enfatiza conteúdos factuais, 
valorizando a modalidade somativa 
da avaliação. O modelo oposto – o de 
oportunidade –, no qual este Curso é 
pautado, preocupa-se com a consis-
tência e a fidedignidade da avaliação, 
enfatizando a sua modalidade forma-
tiva e oferecendo variadas opções de 
situações avaliativas e estimulando a 
autonomia do estudante. 

O esforço coletivo envolvendo 
as equipes da UFRN, Ministério da 
Saúde e EBSERH na modelagem, 
elaboração, estruturação da proposta 
e aprovação do curso pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE) da Universidade, preci-
sava ser validado antes da primeira 
oferta. A grande responsabilidade de 
desenvolver um programa em escala 
nacional em área de alta relevância 
e prioritária nas demandas de 
formação humana em saúde exigia 
uma prova da solidez e qualidade do 
curso. A realização de uma oficina 
com os conteudistas foi o caminho 
encontrado para validar o curso.

Considerações finais 

Realizada no auditório da 
Secretaria de Educação à Distância 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (SEDIS) em Natal/
RN, a Oficina de Conteudistas do 
curso de pós-graduação lato sensu 
Preceptoria em Saúde, contou com a 
participação do Ministério da Saúde, 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH, ligada ao 
Ministério da Educação) e das 
equipes da UFRN vinculadas ao curso 
e a iniciativa de primeira oferta: 
Escola de Saúde da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(ESUFRN), Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS), SEDIS, 
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Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), Maternidade Escola Januário 
Cicco (MEJC), Hospital Universitário 
Ana Bezerra (HUAB), entre outros.

Ao longo de dois dias, a 
proposta (projeto pedagógico, 
metodologia, formato, organização, 
etc) e estrutura do curso foram 
estudadas e avaliadas pelo corpo 
de conteudistas, coordenadores 
e consultores. Sua viabilidade, 
validade e qualidade foram objeto 
de exame criterioso e análise cuida-
dosa. Ao término dos dois dias de 
Oficina o curso de especialização 
Preceptoria em Saúde foi validado 
por um conjunto multidisciplinar de 
professores, especialistas e técnicos 
que o aprovou com recomendação de 
oferta imediata ao público.

Com o referendo da Oficina de 
Conteudistas a UFRN em parceria 
com o Ministério da Saúde e a 
EBSERH lançou a primeira oferta 
do curso com 2.500 vagas e início 
previsto para setembro de 2018. 
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Resumo
O vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), no Brasil, ainda é um problema 
em saúde pública, onde nos últimos 
5 anos, foi registrado uma média 
de 40,6 mil casos. A utilização do 
software IRAMUTEQ (Interface de R 
pour les Analyses Multidimensionnelles 
de Textes et de Questionnaires) para 
interpretar concepções sociais acerca 
do HIV/AIDS no Brasil pode ser uma 
forma muito útil, para entender os 
motivos no qual a infecção por HIV 

é um problema em saúde pública. 
Portanto, o objetivo desse estudo 
foi analisar artigos que utilizaram 
o software IRAMUTEQ para cons-
trução de concepções sociais sobre 
o HIV/AIDS. Este estudo trata-se 
de uma revisão da literatura, onde 
realizou-se uma busca de artigos 
originais publicados nos últimos 
cinco anos, nas bases de dados: Google 
scholar, Periódicos Capes e Scielo, com 
o termo de busca “IRAMUTEQ and 
HIV”. Após as análises nas bases 
de dados, foram selecionados sete 
artigos, que estabeleciam os critérios 
de busca e objetivo desse estudo. 
Dentre os resultados, foi possível 
perceber nesses artigos, que as 
representações gráficas criadas pelo 
aplicativo IRAMUTEQ destacavam as 
palavras doença, remédio, médico, 
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tratamento, família e sentimento, 
estando correlacionadas ao contexto 
dos grupos sociais de cada estudo, 
que foram, pessoas com HIV, usuários 
do aplicativo Hornet® e pessoas em 
regime carcerário. Conclui-se que o 
IRAMUTEQ foi eficiente na apresen-
tação de conceitos pessoais sobre HIV/
AIDS, podendo auxiliar na melhoria 
de ações voltadas para tratamento, 
prevenção, desmitificar preconceitos, 
mediante as necessidades observadas 
por cada grupo social.

Abstract 
The human immunodeficiency virus 
(HIV) in Brazil is still a problem in 
public health, where in the last 5 
years, an average of 40,600 cases 
have been registered. The use of the 
IRAMUTEQ software (Interface for 
Multidimensional Analyzes of Texts 
and Questionnaires) to interpret 
social conceptions about HIV / AIDS 
in Brazil can be a very useful way 
to understand the reasons in which 
HIV infection is a problem in public 
health. Therefore, the objective of 
this study was to analyze articles 
that used IRAMUTEQ software to 
construct social conceptions about 
HIV / AIDS. This study is a review 
of the literature, where a search 
for original articles published in 

the last five years was carried out 
in the databases: Google scholar, 
Periódicos Capes and Scielo, with the 
search term “IRAMUTEQ and HIV”. 
After the analyzes in the databases, 
seven articles were selected, which 
established the search criteria and 
objective of this study. Among the 
results, it was possible to perceive in 
these articles that the graphic repre-
sentations created by the IRAMUTEQ 
application highlighted the words 
disease, medicine, treatment, family 
and feeling, being correlated to the 
context of the social groups of each 
study, users of the Hornet® applica-
tion, and prisoners. It is concluded 
that the IRAMUTEQ was efficient in 
presenting personal concepts about 
HIV / AIDS, and could help in the 
improvement of actions aimed at 
treatment, prevention, demytholo-
gizing prejudices, through the needs 
observed by each social group.

Introdução

O vírus da imunodeficiência 
humana HIV, ainda é um problema 
em saúde pública no Brasi l, 
principalmente devido a sua capa-
cidade de transmissão entre grupos 
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vulneráveis, a falta de conhecimento 
acerca da prevenção e tratamento, 
e muitos estudos afirmam um cres-
cente aumento de casos entre jovens, 
de diferentes orientações sexuais 
nos últimos anos. 

Dados estimam que em 2014 
haviam 35 milhões e pessoas vivendo 
com HIV mundialmente, e em 
relação ao tratamento, em 2014 37% 
(12,9 milhões) de todos os adultos do 
mundo infectados com HIV tinham 
acesso a terapia antirretroviral. 
Nos últimos 5 anos o brasil tem 
registrado, anualmente, uma média 
de 40,6 mil casos de AIDS, de 2005 
a 2015 foram registrados 410.101 
casos, com notificação em todo 
território brasileiro, e de 1980 a 2014 
foram identificados 290.929 óbitos, 
tendo como causa básica AIDS. A 
disponibilidade de medicamentos 
anterretrovirais mais eficazes e 
mais bem tolerados se associou a 
diminuição das taxas de óbitos por 
HIV (RACHID; SCHECHTER, 2017).

O acesso universal à terapia 
antirretroviral foi alcançado por 
meio de um processo para o qual 
contribuíram médicos, docentes e 
pesquisadores, sanitaristas e, em 
especial, militantes das associações 
específicas de luta contra a Aids. 
(BARROS; SILVA, 2017)

Neste contexto, além das 
pesquisas quantitativas utilizadas 
para mensurar os dados referentes ao 
HIV/AIDS, as pesquisas qualitativas 
também possuem seu destaque por 
serem capazes de colher a subjetivi-
dade dos indivíduos expostos ao HIV 
em diversos cenários sociais do Brasil.

O  s o f t w a re  I R A M U T E Q 
(Interface de R pour les Analyses 
Multidimensionnelles de Textes et 
de Questionnaires) desenvolvido 
por Pierre Ratinaud (2009) é um 
instrumento que gera análises 
estatísticas através de corpus 
textuais, sendo usado como forma 
complementar nas pesquisas quali-
tativas (CAMARGO; JUSTO, 2013a)

Pelo seu rigor estatístico, pelas 
diferentes possibilidades de análise, 
interface simples e compreensível, e, 
sobretudo por seu acesso gratuito, 
o IRAMUTEQ pode trazer muitas 
contribuições aos estudos em ciên-
cias humanas e sociais, que têm o 
conteúdo simbólico proveniente dos 
materiais textuais como uma fonte 
importante de dados de pesquisa. 
(NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 
2000; CAMARGO; JUSTO, 2013b)

Nesse contexto, a utilização 
desse software para interpretar 
concepções sociais acerca do HIV/
AIDS no Brasil atualmente pode ser 
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uma ferramenta muito útil, pois 
a partir dessas análises é possível 
entender os motivos no qual o 
HIV/AIDS está inserido como um 
problema em saúde pública. 

Portanto, o objetivo do 
trabalho foi analisar nas bases de 
dados, artigos de pesquisas brasi-
leiras que utilizaram o software 
IRAMUTEQ para analises qualita-
tivas para construção de concepções 
sociais sobre o HIV/AIDS e de que 
forma, entender esses contextos 
sociais podem mudar o cenário do 
HIV/AIDS no Brasil.

Metodologia 

Este estudo trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura, 
elaborado em agosto de 2018, onde 
realizou-se uma busca na litera-
tura cientifica artigos originais. 
Partindo do questionamento por 
perguntas percussoras, de que 
forma as análises sociais conferidas 
pelo IRAMUTEQ pode influenciar 
no entendimento da atual situação 
do Brasil frente ao HIV/AIDS? Quais 
as principais concepções de pessoas 
em relação ao HIV/AIDS atualmente 

no Brasil se tratando de prevenção, 
tratamento e preconceito?

O trabalho seguir os procedi-
mentos metodológicos proposto por 
Ganong, 1989. A partir das buscas e 
analises de resultados, com intuito 
de alcançar o objetivo do trabalho, 
foi possível extrair conclusões sobre 
o uso do IRAMUTEQ para a interpre-
tação de dados específicos. As buscas 
foram realizadas nas bases de dados: 
Google scholar, Periódicos Capes e 
Scielo (Scientific Electronic Library 
Online). Estudos encontrados em 
mais de um banco de dados foram 
considerados apenas uma vez.

O termo de busca dos artigos 
científicos nas bases de dados foi 
“IRAMUTEQ and HIV”. A inclusão de 
artigos seguiu os seguintes critérios: 
publicações disponíveis online, em 
língua portuguesa, desenvolvidas 
no Brasil, e publicadas no período 
entre 2014 e 2018. 

Os critérios de exclusão foram: 
artigos em que não foi possível iden-
tificar qualquer relação com o tema 
por ler o título ou o resumo, pesquisa 
que não foi desenvolvida por pesquisa-
dores brasileiros e artigos de revisão. 
Após a leitura do título e resumo 
dos artigos gerados com a busca, foi 
selecionado os artigos que mais se 
adequavam a objetivo desse estudo. 
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A análise dos artigos para 
comtemplar os resultados e 
discussão desse estudo, foi feita a 
partir da divisão de parâmetros de 
análises, elaboradas em uma tabela 
pelo programa Microsoft Word. Esses 
parâmetros para as análises corres-
pondiam ao objetivo do artigo, grupo 
de estudo entrevistado ao qual 
o artigo abordou, o tipo de apre-
sentação dos resultados feita pelo 
IRAMUTEQ, o ambiente a qual se 
encontravam os grupos de estudos 
que participaram das pesquisas dos 
artigos, o tipo de abordagem feita 
pelos artigos para as entrevistas, os 
principais temas abordados pelos 
entrevistados durante a pesquisa, 
as palavras mencionadas com maior 
destaque durante as pesquisas 
apresentadas pelo IRAMUTEQ, e os 
principais resultados e conclusões 
mediante a análise de dados. Assim 
que os artigos eram encontrados 
obedecendo os objetivos de busca, a 
tabela era preenchida. 

Resultados e discussão 

Foi selecionado após as 
análises nas bases de dados, sete 
artigos, que estabeleciam os critérios 

de busca e objetivo desse estudo. 
Ao se comparar as representações 
gráficas criadas pelo Software 
IRAMUTEQ percebeu-se que as 
palavras doença, remédio, médico, 
tratamento, família e sentimento, 
tiveram grande destaque nas 
análises geradas pelo software, o 
que se subentende o quanto elas 
estão correlacionadas mediante o 
contexto de pessoas com HIV/AIDS.

As análises geradas pelo 
sof t ware  mais ut i l izadas nas 
pesquisas que se tornaram parte 
deste estudo são a análise de simi-
litude que busca ilustrar a ligação 
entre as palavras e sua co-ocorrência 
com os diferentes núcleos de pala-
vras e a Classificação Hierárquica 
Descendente que agrupa os textos de 
acordo com a frequência e o qui-qua-
drado, emergindo-se Unidades de 
Contextos Elementares (UCE) com 
um conjunto de palavras similares 
e em convergência das demais UCES.

Todos os artigos utilizaram 
para as analises, o Dendograma 
proposto a partir de classificação 
hierárquica descendente de pala-
vras, além disso, dois artigos dentre 
os selecionados utilizaram Análise 
de Similitude e um artigo utilizou 
Nuvem de Palavras.
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De acordo com as análises 
obtidas por meio de entrevistas, 
com os dados processados pelo 
IRAMUTEQ, foi possível verificar 
diversos pontos, em relação ao 
tratamento, prevenção, preconceito 
e educação em saúde.

Dentre os grupos sociais que 
serviram para os estudos destacou-se: 
Pessoas que vivem com HIV; pacientes 
internados que faziam tratamento 
antirretroviral disponibilizado pelos 
serviços públicos e que eram acom-
panhados por esses serviços, também 
foi incluído nesses estudos pessoas 
que não tinham HIV, e que estavam 
dispostas a participar de fóruns 
de discussão sobre o HIV expondo 
suas opiniões pessoais; mulheres 
em situação de regime carcerário; 
homens que fazem sexo com homens 
usuários do aplicativo Hornet®.

Nesses diferentes grupos 
sociais, verificou-se também as 
formas de abordagem das percep-
ções sociais referente ao conceito de 
HIV/AIDS, destacando a utilização 
de entrevistas, fórum na rede 
social Facebook, onde foi analisado 
os comentários dos participantes 
mediante a abordagem de temas 
específicos dentro da problemática 
HIV/AIDS. Além disso, o ambiente 
que os entrevistados estavam 

inseridos, destacam-se usuários de 
serviços de saúde, o sistema prisional 
e a comunidade de forma geral.

Sobre os conhecimentos dos 
entrevistados acerca do HIV/AIDS 
foi percebido que os pacientes diag-
nosticados com o vírus possuíam 
informações cientificas sobre o 
tema, ao qual se foram veiculadas 
pela mídia,  publicadas em jornais 
interacionais e nacionais, e isso é 
de maneira positiva, mostrando que 
a informação está sendo transmi-
tida, o foco dessas informações são 
relacionados atualmente a utilização 
da PrEP, onde, vem causando grandes 
discussões, porém conclusões acerca 
da eficiência desse medicamento, só 
podem ser verificadas a longo prazo, 
podendo assim abrir possibilidades 
para novos métodos de prevenção.

Nos últimos anos, novas 
concepções sobre prevenção, 
tratamento, preconceito e melhoria 
da qualidade de vida de pessoas 
infectadas com HIV, foram inseridas 
na contextualização do tema HIV/
AIDS em campanhas e mídias rela-
cionadas com a educação em saúde 
(CADAXA et al., 2015). Porém foi 
percebido nas conclusões dos artigos 
que as políticas públicas ainda são 
falhas segundo as análises, favore-
cendo a persistência de concepções 
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equivocadas, pincipalmente rela-
cionado a AIDS ser uma doença que 
se correlaciona diretamente com 
a morte, outras concepções equi-
vocadas também são encontradas 
quando se trata do tratamento e 
prevenção e isso resultando em 
imagens negativas.

Além disso, foi visto nos 
artigos a importância da educação 
em saúde, esta que deve ser voltada 
a realidade de diversos contextos 
sociais brasileiros, pois a partir disso 
pode se identificar conhecimentos 
errôneos sobre a doença, desmiti-
ficar preconceitos, diminuir atitudes 
discriminatórias e aumentar a 
adoção de posturas de proteção à 
saúde física e psicológica. 

Todavia, foi percebido nos 
artigos analisado que apesar do 
aumento da divulgação e acesso 
de métodos preventivos contra 
o HIV, é relatado que ainda são 
necessários reforça-los por meio do 
melhoramento de políticas públicas 
de saúde, levando em consideração 
os diversos aspectos sociais, econô-
micos e demográficos que apresenta 
a população brasileira.  

O preconceito explicitado 
nos artigos a partir das concep-
ções dos entrevistados, é um fator 
que contribui para o isolamento, 

exclusão social entre os indivíduos 
diagnosticados com o HIV, essa ação 
influi diretamente na saúde mental 
destas pessoas e as torna mais 
vulneráveis, não encontrando um 
suporte social para a reintegração 
pessoas na sociedade.

O preconceito vivido pelas 
pessoas infectadas pelo HIV é bem 
evidente nos artigos e também 
no contexto atual do Brasil, e isso 
acarreta em uma barreira entre a 
qualidade de vida dos indivíduos 
com HIV, o preconceito da família e 
da sociedade são os mais destacados, 
e favorecem diretamente na quali-
dade de vida das pessoas com HIV..

Nesse contexto é importante 
ressaltar o papel da educação em 
saúde, esta que deve ser voltada 
a realidade de diversos contextos 
sociais brasileiros, pois a partir 
disso pode se identificar conheci-
mentos errôneos sobre a doença, 
desmitificar preconceitos, diminuir 
atitudes discriminatórias e a adoção 
de posturas preventivas.

Segundo Texeira; Oliveira, 
2014 O desenvolvimento de práticas 
educativas dentro da educação em 
saúde envolvendo profissionais de 
saúde, pessoas com HIV, familiares e 
população em geral, tendem a auxi-
liar no processo de aceitação pessoal 
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e social, entendimento de formas de 
prevenção e adesão ao tratamento 
adequado, e essa interação pode ser 
mediada a partir de vídeos, discussão 
em grupo, material informativo, 
favorecendo a interação entre esses 
diferentes atores sociais, e isto deve 
ser feito, levando em consideração 
os determinantes sociais e coletivos.

Considerações finais

Entender essas concepções 
de diferentes grupos sociais podem 
auxiliar na melhoria de ações 
voltadas para tratamento, prevenção, 
desmitificar preconceitos, isso a 
partir práticas educativas, inseridas 
em diferentes espaços sociais.  

O IRAMUTEQ com todo seu 
suporte quantitativo e ilustrativo, 
elucidou informações pertinentes 
para novos diálogos no âmbito de 
educação em saúde, e nesses estudos 
se mostrou eficiente por apresentar 
os conceitos pessoais sobre HIV/
AIDS, sendo perceptível nas análises 
onde mostrou os contextos vividos 
por diferentes grupos sociais, além 
de favorecer no esclarecimento 
nos pontos mais relevantes para 
a construção de futuros estudos 

e ações mediante as necessidades 
observadas por cada grupo social.

É perceptível também nesse 
contexto a importância que se tem 
de falar e entender como as pessoas, 
em diferentes contextos sociais, com 
diferentes concepções sobre HIV/
AIDS, partindo para o entendimento 
dos conceitos pessoais.

A educação em saúde parte 
desse princípio, fazendo com que a 
população de maneira geral saiba 
e consiga desmitificar precon-
ceitos, informações erradas sobre 
tratamento e a prevenção e princi-
palmente fazer com que os pacientes 
tenham o que tanto desejam que é a 
longevidade convivendo com o vírus 
e a qualidade de vida adequada, e a 
abordagem educacional pode ser 
feita para diversos grupos sociais, 
principalmente os que se encontram 
em risco de infecção, pode ser elabo-
rada por professores e profissionais 
de saúde, pois como é perceptível a 
educação é algo transformador de 
forma positiva, podendo assim trazer 
resultados positivos no contexto 
social do HIV/AIDS  no Brasil.  
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Resumo
Através da educação mediada 
por tecnologia e, consequente-
mente, com o desenvolvimento de 
ambientes, originam-se diversos 

estudos a fim de prover esses 
ambientes de uma ampla gama de 
recursos que atendam da melhor 
forma possível as necessidades do 
processo de ensino e aprendizagem 
na área da saúde. O presente trabalho 
trata-se da construção de um curso 
sobre Sistematização da Assistência 
de Enfermagem e o Processo de 
Enfermagem em parceria com o 
Secretaria de Educação a Distância, 
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que está vinculado a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 
tendo objetivo de alcançar aos 
profissionais e estudantes de enfer-
magem a nível nacional. O curso 
visa a capacitação dos inscritos com 
teorias e noção prática no sentido de 
desenvolver processos de liderança, 
trabalho em equipe em saúde, siste-
matização da assistência, processo 
de enfermagem, com ênfase na 
ampliação do conhecimento, auto-
nomia e valorização profissional. 

Abstract
Through technology-mediated 
education and, consequently, the 
development of environments, 
a number of studies emerge to 
provide these environments with 
a wide range of resources that best 
meet the needs of the teaching 
and learning process in the area 
of health. The present work deals 
with the construction of a course 
on Systematization of Nursing 
Care and the Nursing Process in 
partnership with the Secretary of 
Distance Education, which is linked 
to the Federal University of Rio 
Grande do Norte, aiming to reach 
professionals and nursing students 
at the national level. The course 
aims at the qualification of the 

enrolled with theories and practical 
notion in the sense of developing 
leadership processes, teamwork 
in health, systematization of care, 
nursing process, with emphasis on 
expanding knowledge, autonomy 
and professional appreciation.

Introdução

Ganham força as mudanças 
socioculturais influenciadas pelas 
tecnologias digitais da informação 
e comunicação (TDIC) e estão 
presentes nas camadas da socie-
dade, permitindo que os usuários se 
conectem e se comuniquem mesmo 
estando em diferentes bairros, 
cidades, países ou continentes 
(DA SILVA, 2017). As pessoas do 
mundo inteiro podem se conectar e 
interagir, em tempo real, com suas 
múltiplas ideias em um intercâmbio 
intenso, rico e ininterrupto de infor-
mações (MORAN, 2015).

Essa forma de comunicação foi 
potencializada pelo acesso à internet, 
que possibilitou tanto o aumento 
do fluxo de informação através de 
trocas de experiências entre usuários 
quanto a possibilidade de o sujeito 
poder aprender sempre que quiser em 
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qualquer lugar, a qualquer hora e com 
muitas pessoas diferentes (MORAN, 
2015). Isso torna o ensino à distância, 
mais adequadamente chamado de 
ensino mediado por tecnologia, uma 
das grandes tendências educacionais 
(DA SILVA, 2017). 

Um dos principais benefícios 
que novas tecnologias trazem para o 
ensino é integrar espaços e tempos, 
possibilitando que o ensinar e o 
aprender aconteçam numa interligação 
simbiótica de dois mundos, ou espaços, 
físicos e digitais (DA SILVA, 2017).

As instituições de saúde têm 
adaptado a essa nova forma de 
ensinar, aplicando tal metodologia 
ao serviço de educação continuada 
em saúde. Citamos como exemplo, 
o contexto do ensino na Empresa 
Brasileira de Serviços hospitalares – 
EBSERH, que administra os Hospitais 
Universitários (HUs) no Brasil.

A mesma conta com aproxima-
damente 30 mil servidores públicos, 
atendendo as mais diversas áreas 
da saúde, dentre eles cerca de 4 mil 
enfermeiros. O gerenciamento deste 
quantitativo de profissionais, gera 
desafios e demandas específicas no 
sentido de garantir uma assistência 
de qualidade à população, sem 
abandonar a formação acadêmica 
e a promoção do ensino, pesquisa e 

extensão, princípios norteadores da 
existência dos HUs. Nesse contexto, 
a enfermagem exerce um fator 
primordial nas ações de saúde, por 
ser a maior força de trabalho, pres-
tando assistência direta e contínua 
aos pacientes.

A Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) é um processo 
que organiza e rege o trabalho profis-
sional enfermeiro, tornando possível 
a operacionalização do Processo de 
Enfermagem (PE). Existem diversas 
formas de sistematizar (organizar/
ordenar) a assistência, para torná-la 
segura, por exemplo: criação de 
protocolos, escalas de funcionários, 
fluxos de serviços e o processo de 
enfermagem (COREN, 2015).

Implementar a SAE em todos 
os hospitais da rede EBSERH vem de 
encontro aos moldes da Resolução 
COFEN 358/2009. Cabe a EBSERH 
propor uma SAE aplicável em todas 
as unidades do país, respeitando os 
níveis de complexidade de cada HU 
envolvido, promovendo uma visão 
integrada de rede de assistência à 
saúde. Faz-se necessário organizar 
de maneira cientifica as ações de 
assistência à saúde nos hospitais 
universitários federais e valorizar as 
atividades da equipe de enfermagem. 
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Para alcançar todos os profis-
sionais no contexto dessa empresa, 
deve desenvolver atualizações 
do conhecimento que equipare e 
estimule a aplicação da SAE em 
toda a rede de hospitais federais 
geridos pela EBSERH.  Por isso, foi 
desenvolvido um curso EAD sobre 
o tema, possibilitando a difusão do 
conhecimento de forma mais rápida 
e com menos curtos.   

Procedimento metodológico

O presente trabalho trata da 
elaboração de um curso on-line, como 
ferramenta inovadora de educação 
em saúde. O curso foi elaborado no 
contexto do Programa de Mestrado 
Profissional em Gestão e Inovação 
em Saúde da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), em 
parceria com Secretaria de Educação 
a Distância (SEDIS) da mesma. 

Inicialmente, os autores parti-
ciparam de uma capacitação, a fim 
de se tornarem conteudistas, sendo 
possível compreender os recursos 
metodológicos e áudios visuais 
disponíveis para o desenvolvimento 
de um ambiente de aprendizagem, 
com o seguinte público alvo: 

profissionais em formação ou 
atuantes na enfermagem.

O curso foi criado em três 
módulos, o primeiro foi intitulado 
como “O cuidado como essência da 
enfermagem”, o segundo, “Processo 
de Enfermagem: compreensão e 
aplicabilidade”, o terceiro como 
“As Novas Regras do Registro de 
Enfermagem”.  Cada módulo tem 
duração de 30 (trinta) horas, orga-
nizado com 4 (quatro) unidades, a 
serem acessadas de forma on-line, o 
que possibilita liberdade do aluno em 
relação ao horário, dia ou local em 
que prefere acessar o conteúdo. Ao 
final dos módulos, os participantes 
que apresentam aproveitamento 
superior a 70% recebem certificados 
de capacitação em “Sistematização e 
Processo de Enfermagem”. 

Toda a construção foi elabo-
rada dentro de um TEMPLATE 
desenvolvido pelo SEDIS, em que cada 
autor desenvolveu o conteúdo de 
forma padronizada. A construção do 
conhecimento foi baseada em publi-
cações atualizadas da área da saúde, 
sistematização da assistência, em 
respeito à legislação vigente. O mate-
rial didático de Educação a Distância 
tem um gênero discursivo próprio, 
diferente de artigos científicos, capí-
tulos de livro e da literatura em geral. 
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É necessário criar um vínculo com o 
aluno para que ele sinta que não está 
só. É como se um professor estivesse 
acompanhando todo o processo que 
vai ser apresentado o conteúdo, de 
uma maneira clara, coesa e objetiva. 
Para isso, utilizamos vídeos, infográ-
ficos, desenhos, áudios, simulações, 
jogos e outros recursos para efetivar 
a aprendizagem.

Observou-se que que a temá-
tica do curso tem conteúdo histórico 
e, em partes, filosófico, exigindo 
ilustrar o máximo possível a infor-
mação; já as partes mais práticas, 
voltadas para assistência de enfer-
magem buscou demonstrações que 
se aproximassem da realidade. 

Resultados e discussões

O curso inicia-se com um 
cadastro em que o aluno identifica 
a instituição, o perfil de trabalho e 
a categoria profissional. A primeira 
atividade é um questionário, que 
avalia o conhecimento inicial do 
aluno em relação ao tema proposto.

Cada módulo sugere um 
problema a ser discutido no decorrer 
da apresentação, o que acontece 
através da exposição de um filme 

introdutório. Os conteudistas 
descreveram o cenário, bem como o 
roteiro do mesmo, ficando a cargo da 
equipe do SEDIS a produção, “dando 
vida” e realidade às cenas. 

É indiscutível a presença das 
Tecnologias Digitais (TD) no cotidiano 
das pessoas, principalmente, dos 
jovens, o que suscita a necessidade 
de pensar e repensar o seu emprego 
no contexto educativo. No entanto, o 
desafio não foi fazer com a tecnologia 
o que poderia ser feito sem ela, mas 
sim, “[...] é o inventar e descobrir usos 
criativos da tecnologia educacional 
que inspirem professores e alunos 
a gostar e aprender para sempre” 
(KENSKI, 2012, p. 67).

Quando se assisti e/ou analisa 
um vídeo vários fatores chamam a 
atenção: o texto, o áudio, a imagem, 
os efeitos, a densidade dos conte-
údos, o clima criado, esses fatores 
imbricados, e quando em sintonia, 
despertam interesse (FELCHER et al, 
2017). O mesmo autor apontou ainda 
as seguintes vantagens na produção 
de vídeos, conforme o verificado 
neste estudo: tornam as aulas mais 
dinâmicas e produtivas, despertando 
o interesse dos alunos e facilitando 
a aprendizagem; o que motiva a 
pesquisa e proporciona a interação 
e a discussão com os professores e 
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colegas sobre o tema em estudo; 
assim como produz conhecimento de 
forma diferenciada e sua circulação 
também se torna mais fácil. 

Para apresentação e intro-
dução do curso foi desenvolvido 
um “avatar”, que tomou forma de 
um personagem relacionado a área 
e assunto abordado. Além disso, 
permitiu direcionar falas com 
afirmações e indagações a fim de 
levar os participantes a refletirem 
e envolverem de maneira ativa. A 
informação visual é o mais antigo 
registro da história humana e as 
representações pictóricas compõem 
parte significativa do processo 
de aquisição do conhecimento 
(FERREIRA, 2017).

Na s  pa r tes  com per f i l 
temporal e histórico, empregou-se 
o a ferramenta “linha do tempo”, 
que ilustrou de forma dinâmica o 
conteúdo, evitando que o estudo se 
torne “cansativo” para quem o lê.

Outro recurso usado várias 
vezes foram os infográficos, que 
corresponderam a uma ferramenta 
que transmite informações através 
do uso de imagens, desenhos e 
demais elementos visuais gráficos. 
Normalmente, o infográfico acom-
panha um texto, funcionando como 
um resumo didático e simples do 

conteúdo escrito. É uma represen-
tação visual gráfica, que facilita a 
compreensão dos conteúdos, utili-
zando ilustrações explicativas sobre 
um tema ou assunto (FERREIRA, 
2017). O infográfico atua em duas 
zonas distintas do cérebro humano: 
o lado direito, responsável por 
entender e interpretar figuras; 
e o lado esquerdo, que é focado 
na escrita e no raciocínio lógico 
(SIGNIFICADOS, 2016). Assim, os 
infográficos acabaram por simpli-
ficar a interpretação dos conteúdos, 
pois as duas áreas do cérebro atuam 
em conjunto.

A elaboração de um infográ-
fico, conforme Oliveira (2014, p. 38), 
compreendeu alguns pressupostos 
como o fato de que “na elaboração de 
infográficos é necessário tratar como 
a ideia vai ser expressa, como será 
feita a ligação entre ideia e a imagem”. 

A vantagem do infográfico é a 
sua capacidade de ser personalizado 
visualmente de acordo com o tipo de 
público-alvo a ser abordado, tema, 
área de atuação, entre outros. Aliás, 
por ser uma ferramenta visual, a 
apresentação gráfica do infográfico é 
muito importante para a sua correta 
interpretação (SIGNIFICADOS, 2016).

Demonstrou-se interessante 
também, o uso de outros recursos 
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como por exemplo as charges. No 
curso, o conteúdo proposto foi 
produzido ou aproveitou-se publica-
ções previamente existentes sendo 
feito adaptações de outras. O gênero 
charge segundo Alves (2013, p. 420) 
“articula as duas linguagens — a 
verbal e a não verbal. Ela demonstra 
que o sentido da comunicação é 
construído na oscilação entre o que 
se sabe, ou seja, o conhecimento 
público e divulgado e os aspectos 
subentendidos”. É muitas vezes utili-
zada para abordar assuntos atuais, 
com crítica e humor; de maneira a 
fazer o interlocutor refletir no que 
está sendo exposto pela imagem.

A charge é um tipo de texto 
que atrai o leitor, porque a imagem 
é de rápida leitura, transmitindo 
múltiplas informações de forma 
condensada. Além da dinâmica de 
leitura, que exige conhecimentos 
prévios, o texto chárgico diferen-
cia-se dos demais gêneros opinativos 
por fazer sua crítica usando cons-
tantemente o humor, promovendo 
uma aula dinâmica, evitando 
o comodismo, sendo elaborada 
mediante diferentes graus cogni-
tivos, aproximando e consolidando 
o conhecimento (VELOSO, 2018).

Utilizou-se ainda de jogos 
interativos dentro do texto, para 

garantir que o participante esteja 
tendo interação com o conteúdo, 
assim como imagens em 3D com 
dinamismo para tornar real a infor-
mação discutida. O áudio foi também 
empregado para construir reação do 
público-alvo, a fim de provocar não 
apenas memória visual, mas audi-
tiva, o que fortalece o aprendizado 
à distância, ajudando os estudantes 
e, sobretudo, os profissionais da área 
no entendimento e construção do 
conhecimento voltado para práticas 
especificas.

Este estudo deixou evidente 
que a aprendizagem na contempora-
neidade não pode mais ser concebida 
como um processo específico e 
linear. A educação de qualidade está 
relacionada à expansão das intera-
ções e associações sistêmicas e à 
capacidade de fortalecer sua relação 
com uma realidade complexa em 
constante mudança (STEIN BACKES 
et al., 2018). É necessário transcender 
o paradigma da simplificação e criar 
ou recriar a informação de forma 
inovadora e dinâmica, a fim de 
atender a nova geração que se forma, 
em uma era digital. 
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Considerações finais

Este estudo aponta para uma 
influência positiva e significativa 
proporcionada pelo uso direcio-
nado da tecnologia da informação 
no processo de fomentar a leitura 
e o exercício profissional do 
educando, bem como a necessidade 
e importância do profissional criar 
estratégias interativas e diversifi-
cadas no intuito de levar os alunos 
(acadêmicos e profissionais) a 
frequentar esse espaço diariamente. 

O trabalho foi realizado em 
parceria com a SEDIS, que disponi-
biliza o curso no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem do SUS (AVASUS), 
que é uma plataforma de Educação 
a Distância do Ministério da Saúde, 
disponível no site “https://avasus.
ufrn.br”, contribuindo diretamente 
e de maneira significativa para o 
processo de educação e aperfeiço-
amento em saúde. Acredita-se na 
relevância deste para a educação, 
uma vez que o estudo e a pesquisa 
se tornam fonte de reflexão e ação 
sobre os aspectos que englobam a 
futura área de trabalho e possibi-
litam ao acadêmico e profissionais 
interação ativa com situações reais 
do trabalho, refletindo sobre ela 
e favorecendo futuramente uma 

prática e experiência criativa e 
transformadora.

O campo da saúde tem muito 
a ser explorado a nível educacional. 
E este trabalho contribui para 
inovação voltado para o ensino a 
distância, permitindo disponibili-
zação de conteúdos com qualidade, 
em que várias ferramentas são 
usadas para melhor fixação do 
conhecimento. O ensino a distância 
tem se mostrado um importante 
instrumento para atingir profis-
sionais devido a f lexibilidade em 
relação ao acesso de conteúdos de 
excepcionais dentro do seu turno de 
trabalho, ou fora dele, respeitando 
sua individualidade no processo 
ensino aprendizagem. 
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Resumo
A formação de profissionais, na 
área da saúde, gera significativas 
transformações nos processos de 

trabalho e consequente impacto na 
qualidade dos serviços prestados. 
Pesquisadores do laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS), desenvolveram o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem do 
Sistema Único de Saúde (AVASUS), 
com a finalidade de aliar formação 
de qualidade e em larga escala 
aos profissionais do SUS. Nesse 
contexto, surge um grande desafio 
que é a preparação de profissionais 
para elaboração de conteúdos para 
educação mediada por tecnologia. 
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Neste estudo, investigou-se as 
dif iculdades enfrentadas por 
conteudistas do AVASUS no processo 
de elaboração dos módulos para a 
educação em saúde, mediada por 
tecnologia, a fim de obter subsídios 
para futuras proposições peda-
gógicas relacionadas à formação 
desses conteudistas. A metodologia 
de pesquisa utilizada teve uma 
abordagem quali-qualitativa a 
partir da aplicação de questio-
nário de múltipla escolha, grupo 
focal e, finalmente, entrevistas 
individuais junto aos conteudistas 
com módulos finalizados, coorde-
nadores de programa e servidores 
técnicos ligados ao processo de 
produção dos módulos. Assim, o 
levantamento realizado partiu de 
olhares diferentes, na perspectiva 
de identificação das necessidades, 
operacionais e pedagógicas, dos 
partícipes do processo, apurando 
resultados importantes, genuínos 
e inusitados. O estudo evidenciou 
que, 81% do público pesquisado 
nunca teve experiência na produção 
de material didático para EaD, em 
muitos casos, a maior dificuldade 
é escrever o material usando uma 
linguagem dialógica. Dessa maneira, 
propomos o desenvolvimento futuro 
de uma solução pedagógica eficaz 

para o processo de formação de 
conteudistas, oferecendo-lhes maior 
aporte para produzir material didá-
tico com dialogicidade e qualidade. 

Abstract
The training of professionals in the 
health area generates significant 
changes in the work processes 
and consequent impact on the 
quality of the services provided. 
Researchers from the Laboratory 
of Technological Innovation in 
Health (LAIS), developed the Virtual 
Learning Environment of the Unified 
Health System (AVASUS), with the 
purpose of allying quality and large-
-scale training to SUS professionals. 
In this context, a great challenge 
arises that is the preparation of 
professionals for the elaboration 
of contents for education mediated 
by technology. In this study, we 
investigated the difficulties faced 
by AVASUS content in the process of 
elaborating the modules for health 
education, mediated by techno-
logy, in order to obtain subsidies 
for future pedagogical proposals 
related to the formation of these 
content. The research methodology 
used had a qualitative-qualitative 
approach based on the application 
of multiple choice questionnaire, 
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focal group and, finally, individual 
interviews with content managers 
with finished modules, program 
coordinators and technical servers 
linked to the module production 
process. Thus, the survey was based 
on different perspectives, with a 
view to identifying the operational 
and pedagogical needs of the parti-
cipants in the process, identifying 
important, genuine and unusual 
results. The study showed that 81% 
of the public surveyed had never 
had experience in the production of 
didactic material for EaD, in many 
cases, the greatest difficulty is to 
write the material using a dialogic 
language. In this way, we propose 
the future development of an 
effective pedagogical solution for 
the process of formation of content, 
offering them greater contribution 
to produce didactic material with 
dialogue and quality.

Introdução

A transformação dos processos 
de trabalho gera impacto na quali-
dade dos serviços de saúde prestados 
à população, tornando-se indispen-
sável a capacitação constante dos 

profissionais que atuam nessa área, 
fazendo com que novos conheci-
mentos e habilidades possam ser 
observados e aplicados à prática. 
Nesse sentido, o avanço das tecno-
logias da informação e comunicação 
tem proporcionado significativas 
possibilidades de formação.

O Ministério da Saúde (MS), 
nos últimos anos, tem buscado novos 
princípios e modelos educacionais que 
promovam mudanças nas práticas 
dos serviços, fazendo com que a 
educação seja voltada às necessidades 
do trabalho. As instituições têm 
exigido cada vez mais qualidade no 
trabalho prestado, oferecendo a seus 
colaboradores ações direcionadas ao 
desenvolvimento profissional perma-
nente e contínuo, fortalecendo o 
desempenho de atividades alinhadas 
ao alcance de seus objetivos. Para isso, 
a oferta de possibilidades educativas 
que fomentem efetivamente o desen-
volvimento de competências para o 
exercício das atividades profissionais 
da saúde requer empenho dos envol-
vidos e aprimoramento dos métodos 
de ensino para que cheguem a todos 
os envolvidos, permitindo eficiência e 
eficácia na aplicação e nos resultados.

A educação mediada por 
tecnologia tem permitido maior 
flexibilidade no processo de ensino 
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e aprendizagem, diante do visível 
aumento das possibilidades no uso 
inovador das metodologias ativas, 
dotando o educando de autonomia 
para o desenvolvimento de compe-
tências fundamentais e técnicas. 
Neste contexto, os Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVAs) 
vêm proporcionando grandes 
impactos no paradigma educacional 
tradicional, trazendo mudanças na 
forma de ensinar e de aprender, 
provocando distintos modos de 
produção de conhecimento e de 
relacionamento interpessoal.

Pesquisadores do laboratório 
de Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS), desenvolveram o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem do 
Sistema Único de Saúde (AVASUS), 
com a finalidade de aliar formação 
de qualidade e em larga escala aos 
profissionais do SUS. O AVASUS se 
mostra como potencial ferramenta 
para o desenvolvimento humano 
no que diz respeito à Educação 
Permanente em Saúde (EPS), 
otimizando a dinâmica do ensino 
e da aprendizagem, como também 
proporcionando melhor aproveita-
mento dos conteúdos e valorização 
da relação teoria e prática. Nesse 
contexto, surge um grande desafio 
que é a preparação de profissionais 

para elaboração de material didá-
tico para educação mediada por 
tecnologia, uma vez que o material 
a ser elaborado é instrumento para 
o diálogo permanente entre alunos, 
professores e conteúdo. Além disso, 
acreditamos ainda que o conteúdo 
precisa estar integrado a pressu-
postos pedagógicos e a dinâmica da 
respectiva plataforma de ensino.

Percebemos que de forma 
geral, os profissionais da saúde 
não têm formação pedagógica nem 
competências para a elaboração de 
material didático para educação 
mediada por tecnologia. Uma vez 
que, esta, é uma prática educacional 
que vem se transformando rápida e 
radicalmente nos últimos tempos.   

Considerando o exposto, 
buscou-se compreender a importância 
da mediação tecnológica na formação 
humana em saúde e as dificuldades 
dos conteudistas no processo de 
produção de material didático para 
educação mediada por tecnologia, a 
fim de obter subsídios para futuras 
proposições pedagógicas relacionadas 
à formação desses conteudistas.
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Procedimento metodológico

Este estudo foi realizado com 
21 conteudistas do AVASUS, entre 
janeiro e maio de 2018.  Dentre eles, 
profissionais da saúde atuantes nas 
áreas médica, assistencial e adminis-
trativa. A figura 1, mostra o perfil 
geral do público pesquisado, onde os 
dados apontam a predominância do 
sexo feminino, maior parte dele com 
idade entre 36 e 45 anos e atuante 
na área assistencial. Ainda é possível 
perceber que, esses 61,9%, estão 
distribuídos para conteudistas com 
pós-graduação stricto sensu em nível 
de mestrado e doutorado. 

A escolha do público da 
pesquisa teve como cr itér io 
principal, estar ligado direta ou indi-
retamente ao processo de produção 
de material didático para educação 
mediada por tecnologia aplicada à 
saúde para o AVASUS. Tendo como 
maior parte deste público, conteu-
distas em atividade ou com módulo 
concluído e colaboradores ligados ao 
processo de produção. A opção de 
pesquisar distintos atores envolvidos 
no processo, deu-se na perspectiva 
de apurar resultados reais e signifi-
cativos para o estudo.

Figure 1: Perfil Geral do Público Alvo.

Fonte: Elaborado pelo autor.



PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA APLICADA À SAÚDE

Erivaldo da Silva Santos, Akynara Aglae Rodrigues 
Santos da Silva Burlamaqui, Aline Pinho Dias 

385

A metodologia de pesquisa 
utilizada teve uma abordagem 
quali-qualitativa a partir da apli-
cação de questionário de múltipla 
escolha, grupo focal e, finalmente, 
entrevistas individuais junto aos 
conteudistas com módulos finali-
zados, coordenadores de programa 
e servidores técnicos ligados ao 
processo de produção dos módulos. A 
pesquisa quali-quantitativa permitiu 
o cruzamento de conclusões, como 
também mais confiança nos dados 
coletados e apresentados. De acordo 
com Giddens (2012), “a pesquisa pode 
ser feita pelo método misto quanti-
tativo e qualitativo de modo a obter 
uma compreensão e explicação mais 
ampla do tema estudado”.

Para a abordagem quali-quan-
titativa, no primeiro momento 
realizamos questionário on line 
(pesquisa survey). De acordo com 
Fonseca (2002, p. 33), a pesquisa 
survey pode ser a obtenção de dados 
ou informações sobre as caracte-
rísticas, as ações ou as opiniões de 
determinado grupo de pessoas, 
indicado como representante de 
uma população-alvo, utilizando um 
instrumento de pesquisa, usual-
mente um questionário. 

Em um segundo momento, 
usamos para coleta de informações o 

grupo focal, que para Vergara (2004), 
é apropriado para o estudo que tem o 
objetivo de explicar como as pessoas 
consideram uma experiência, uma 
ideia ou um evento, tendo em vista 
que a discussão é efetiva no sentido 
de fornecer informações sobre o 
que as pessoas pensam, sentem, ou 
ainda, sobre a forma como agem.

Ainda realizamos entrevistas 
individuais abertas, com o intuito 
de obter o maior número possível de 
informações, de acordo com Minayo 
(1993), a entrevista aberta geral-
mente é utilizada para a descrição 
de casos individuais, na compre-
ensão de especificidades culturais 
para determinados grupos e para 
comparabilidade de diversos casos.

Dessa maneira, o levantamento 
realizado partiu de olhares diferentes, 
na perspectiva de identificação das 
necessidades, operacionais e peda-
gógicas, dos partícipes do processo, 
apurando resultados importantes, 
genuínos e inusitados.

Resultados e discussões

As prát icas educat ivas, 
inf luenciadas pelas tecnologias 
da informação e comunicação, no 
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contexto da formação em saúde, 
vêm sofrendo influência dinâmica 
e contínua frente às novas maneiras 
de ensinar e aprender em serviço. 
O sistema de saúde brasileiro e as 
políticas públicas para a formação de 
trabalhadores, precisam responder 
às necessidades dos usuários dos 
serviços de saúde. Para isso, o 
SUS tem criado iniciativas como o 
Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS), 
que participa dessa estratégia, desen-
volvendo e oferecendo conteúdo 
específicos, provendo infraestru-
tura tecnológica e disponibilizando 
ambientes virtuais para trabalhos 
colaborativos e cursos relacionados 
com a área de saúde pública.

Nesta perspectiva, o SUS 
vem criando AVAs com conteúdo 
voltado para os profissionais da 
área de saúde, dos quais citamos o 
UniverSUS, programa do MS que 
se propõe a disponibilizar gratui-
tamente cursos a distância sobre 
informação e informática na saúde. 
O Sistema Universidade Aberta do 
SUS (UNA-SUS), é outra iniciativa 
criada em 2010, para atender às 
necessidades de capacitação e 
educação permanente de seus profis-
sionais, oferecendo cursos abertos 
online, de extensão, aperfeiçoamento, 

especialização e até mestrados 
profissionais, abordando desde 
assuntos específicos como diagnós-
tico e tratamento de doenças, até 
temáticas mais abrangentes como 
políticas públicas em saúde.

Nosso lócus de estudo é o 
AVASUS, plataforma que tem como 
objetivo democratizar a formação 
em saúde, qualificando a gestão 
e a assistência no SUS, através da 
oferta de cursos produzidos por 
instituições de ensino de todo o país 
com referência em EaD, promovendo 
o conhecimento integrado e aces-
sível. O AVASUS está na Versão 2.0, 
com um total de 284.481 usuários 
cadastrados, 570.042 matrículas 
realizadas, 149 cursos ativos, 5 
inativos e 258.024 usuários aptos à 
certificação. Esses dados vêm intro-
duzir nossa discussão, mostrando 
que os números são significativos, 
possibilitando compreender melhor 
ambiente de estudo e fatores que 
envolvem o processo de produção 
de material didático. 
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Figure 2: Resumo do Número de Usuários do AVASUS.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No gráfico da Figura 2, temos 
uma visão geral do número de 
usuários cadastrados por curso. 
Esses cursos são produzidos a partir 
das necessidades e da demanda 
que o SUS apresenta, elaborados na 
perspectiva de qualificar a formação 
em saúde, dando possibilidade ao 
profissional de acessar o conteúdo a 
qualquer hora e em qualquer lugar, 

respeitando a rotina e a disponi-
bilidade do trabalhador de saúde. 
Portanto, são cursos (módulos) 
autoinstrucionais, ou seja, o ensino 
e a aprendizagem acontecem entre 
o estudante e o AVA, na interação, 
no retorno imediato e no acom-
panhamento das atividades e do 
desempenho do estudante.
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Quadro 1: Características Gerais dos Conteudistas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Experiência apenas no ensino presencial 61,9%

Experiência com o ensino presencial e o EaD 23,8%

Não tinham experiência no ensino 14,3%

Entre 6 e 10 anos de experiência lecionando 38,1%

Acima de 21 anos de experiência lecionando 19%

Já produziu material didático para educação presencial 42,9%

Já produziu material didático para EaD 19%

Nunca haviam realizado trabalho voltado para elaboração de material didático 38,1%

Fonte: Elaborado pelo autor.

No Quadro 1, apresentamos 
características dos conteudistas, 
acerca da experiência no ensino e 
atuação na produção de material 
didático, possibilitando maior 
conhecimento desse público e melhor 
entendimento para formulação de 
hipóteses. Um ponto importante a ser 
observado, é que 42,9% desses já produ-
ziram material didático apenas para 

educação presencial e 38,1% nunca 
havia realizado trabalho relacionado. 
Isso indica que 81% do público pesqui-
sado não teve experiência anterior na 
produção de material didático voltado 
para educação mediada por tecnologia. 
Com esses dados, evidencia-se que esse 
público detinha pouca experiência na 
produção de material didático para 
educação mediada por tecnologia. 
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Figure 3: Dificuldade na Elaboração do Módulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para ampliar o entendimento, 
a Figura 3, mostra um dos questio-
namentos da abordagem, onde 71,4 
consideram que o grau de dificul-
dade na produção do módulo foi 
médio. E para entendermos melhor 
o que mais dificultava o trabalho 

dos conteudistas, realizamos inda-
gações como a disposta na figura 
4, e verificamos nas respostas dos 
conteudistas que 52,4% indicam 
que o uso da linguagem dialógica se 
apresenta como grau médio, ou seja, 
grau 3 em uma escala de 1 a 4.
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Figure 4: Uso da linguagem dialógica.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na figura 5, destacamos ques-
tões discutidas com o grupo focal e o 
que se apresenta com principal difi-
culdade na produção dos módulos é a 
elaboração de recursos audiovisuais. 
Já na entrevista individual junto 

a conteudista com módulo finali-
zado, reforça-se a hipótese de que 
a linguagem dialógica na produção 
de material didático caracteriza-se 
como implicação árdua no desenvol-
vimento do produto. 



PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA APLICADA À SAÚDE

Erivaldo da Silva Santos, Akynara Aglae Rodrigues 
Santos da Silva Burlamaqui, Aline Pinho Dias 

391

Figure 5: Grupo Focal e Entrevista Individual com Conteudista com módulo finalizado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No quadro 2, apresentamos 
considerações a partir do ponto 
de vista de mais dois atores do 
processo de produção, visando um 
levantamento dos diversos aspectos 
relacionados ao AVASUS. E mais 

uma vez, elucida a dialogicidade 
como fator a ser dado ênfase na 
formação dos conteudistas, sendo 
fundamental à produção de material 
didático para educação mediada por 
tecnologia aplicada à saúde.

Quadro 2: Resumo das Entrevistas Individuais - Coordenador e Servidor.

PONTOS DE 
DISCUSSÃO

COORDENADOR 
DE PROGRAMA

SERVIDOR LIGADO 
AO AVASUS

O AVASUS
Plataforma atemporal, 

material com qualidade 
excelente.

Conteúdo focado nas 
necessidades dos serviços 

de saúde.

Dificuldades dos 
conteudistas

Com a linguagem dialógica e 
com recursos audiovisuais.

Escrever pensando no 
público alvo.

Possíveis melhorias.
Formação prática para 

conteudistas.
Integração maior entre 

todas as etapas do 
processo.
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Apoio aos conteudistas
Suporte com reuniões e 

acompanhamento.
Desde a instrução até um 

apoio psicológico.

Resumindo o processo
Processo de melhoria. Construção de afetividade 

com o processo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A dialogicidade, implica na 
agilidade e na flexibilidade, orientação 
e na construção do conhecimento, 
na divergência e na convergência de 
ideias, refletindo tanto no ensino 
como na aprendizagem. A inovação 
na maneira de ensinar e de aprender 
pode refletir na transformação da 
prática, através do envolvimento dos 
profissionais, possibilitando que eles 
tenham um papel ativo na construção 
do conhecimento, sendo sujeitos 
produtores de sua própria aprendi-
zagem significativa.

Considerações finais

As instituições ligadas ao 
sistema de saúde brasileiro, têm 
como finalidade prestar um serviço 
de qualidade à população e para isso 
são orientadas estrategicamente a 
capacitar lideranças e profissionais 
dos serviços, proporcionando melho-
rias por meio da aquisição de novos 
conhecimentos, da motivação, da 

potencialização dos resultados e do 
desenvolvimento profissional.

Os AVAs, como promissores 
perante o desenvolvimento de compe-
tências profissionais com flexibilidade 
e temporalidade, como também para 
a inovação da prática pedagógica 
em saúde, possibilitam que gestores 
tracem meios significativos e satisfa-
tórios de ensinar e de aprender. Dessa 
mesma forma, os demais profissionais 
do SUS podem repensar suas práticas, 
internalizando suas responsabili-
dades, atribuições inerentes a seus 
cargos, funções ocupadas e os desa-
fios do cotidiano na busca por novos 
conhecimentos.

O AVASUS, como potencial 
ferramenta para aliar formação de 
qualidade e em larga escala para 
esses profissionais, apresenta-se 
como ambiente virtual de apren-
dizagem didático, com conteúdo 
criativo, dinâmica, compacto, 
inovador, que se preocupa com a 
acessibilidade, com a linguagem 
dialógica e diverso em recursos, além 
de ter credibilidade institucional.
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Com este estudo, elucida-se a 
importância da mediação tecnoló-
gica na formação humana e que uma 
das principais dificuldades enfren-
tadas por conteudistas  na produção 
de material didático para educação 
mediada por tecnologia aplicada à 
saúde é o uso da linguagem dialó-
gica, ficando evidente, a importância 
de uma solução pedagógica eficaz 
para o processo de formação de 
conteudistas, que ofereça-lhes maior 
aporte para a produção de material 
didático com dialogicidade e quali-
dade, a ser pensada e desenvolvida 
em trabalhos futuros.
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Resumo
O Programa de Educação Permanente 
em Saúde da Família (PEPSUS), 
desenvolvido pelo Laboratório de 

Inovação Tecnológica em Saúde, 
junto à Secretária de Educação à 
Distância da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte em 
parceria com o Ministério da Saúde. 
Apresenta três formas de ingressos: 
extensão, aperfeiçoamento e 
especialização. A especialização, 
de 360h, apresenta-se sob a forma 
de educação à distância através da 
metodologia problematizadora com 
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foco no território, utilizando como 
ferramenta o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. Este estudo tem o 
objetivo de relatar os desafios da 
experiência vivenciada pela equipe 
do PEPSUS enquanto pós-graduação 
à distância. Trata-se de um relato de 
experiência pautado na proposta de 
Holliday que reforça a importância 
de sistematizar relatos. Os principais 
desafios foram: garantir um curso 
com itinerário formativo capaz de 
atender as demandas locais; ofertar 
qualidade epistemológica em nível 
de pós-graduação; promover inte-
resse coletivo do aluno em curso à 
distância; ofertar recursos didáticos 
e tecnológicos eficientes, úteis, ágeis 
para despertar a atenção e sensibi-
lizar os alunos quanto ao conteúdo 
e dinâmica do curso; construir 
instrumentos para monitoramento 
das atividades realizadas pelos 
alunos ao longo do curso; criar 
estratégias pedagógicas para acesso 
rápido e fácil aos recursos da plata-
forma virtual; manutenção de uma 
equipe qualificada para atender às 
demandas dos alunos; dinamizar 
as ferramentas de aprendizagem 
no ambiente virtual para facilitar 
o reconhecimento da proposta do 
curso pelo aluno; realizar constantes 

adequações do ambiente virtual às 
demandas do curso; entre outros.

Abstract
The Permanent Education for 
Family Health Program (PEPSUS), 
developed by Laboratory of Health 
Technological Innovation, together 
with Secretary of Distance Education 
of the Federal of Rio Grande do Norte 
University, in partnership with the 
Ministry of  Health. It presents 
three forms of income: extension, 
improvement and specialization. 
The specialization during 360 hours 
is presented in the form of distance 
education, through the problema-
tizing methodology focused on the 
territory, using as a tool the Virtual 
Learning Environment. This study 
aims to report the challenges of 
the experience experienced by the 
PEPSUS team while post-graduate 
distance education. This is an expe-
rience report based on Holliday’s 
proposal that reinforces the impor-
tance of systematizing reports. The 
main challenges were: to guarantee 
a course with a formative itine-
rary capable of meeting the local 
demands; to offer epistemological 
quality in postgraduate level; to 
promote the student’s collective 
interest at a distance education; to 
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offer efficient and useful didactic 
and technological resources to raise 
awareness and raise students’ aware-
ness of the content and dynamics of 
the course; to construct instruments 
to monitoring of activities realized 
by students; to create pedagogical 
strategies for quick and easy access 
to virtual platform resources; to 
maintain of a qualified team to meet 
of students’ demands; to be dynamic  
learning tools in the virtual environ-
ment to facilitate recognition of the 
course proposal by  student; to make 
constant adjustments of the virtual 
environment to the demands of the 
course; among others.

Introdução

A Educação Permanente em 
Saúde é tema de relevância e destaque 
como estratégia do Sistema Único de 
Saúde (SUS) para integração entre 
ensino, serviço e comunidade e que, 
conforme o Ministério da Saúde 
(2007), a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS) precisa 
atender as especificidades regionais, 
as necessidades de formação,  a supe-
ração das desigualdades regionais e 

a capacidade local de oferta institu-
cional de educação na saúde. 

Em consonância com o 
exposto, o Ministério da Saúde (2014) 
destaca que a Educação Permanente 
em Saúde reconhece o cotidiano 
como lugar de invenções, acolhi-
mento de desafios e substituição 
criativa de modelos por práticas 
cooperativas, colaborativas, inte-
gradas e corajosas na arte de escutar 
a diversidade e a pluralidade do País. 

Ao contextualizar o cenário 
atual, é possível perceber que há 
necessidade de substituição do 
modelo de atenção assistencialista, 
centrado na doença, excessivamente 
especializado e prioritariamente 
hospitalar, por um modelo inte-
gral, que priorize a promoção da 
saúde e a prevenção de agravos, e 
que utilize a educação em saúde 
de forma participativa e dialógica. 
Contudo, alterações no processo de 
formação profissional e reflexão 
sobre suas práticas podem auxiliar 
nessa mudança de paradigma. 
(FALKENBERG et al., 2014)

Ref letindo sobre isso, foi 
construído o Programa de Educação 
Permanente em Saúde da Família 
(PEPSUS).  Desenvolv ido pelo 
Laboratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS), junto à Secretária 
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de Educação à Distância (SEDIS) da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e em parceria com 
o Ministério da Saúde (MS). O PEPSUS 
apresenta três formas de ingresso: 
extensão, aperfeiçoamento e espe-
cialização.  Enquanto especialização, 
atualmente engloba estudantes do 
Programa Mais Médicos do Brasil 
(PMM), com perspectiva de abertura 
de turma para o público multipro-
fissional na área de saúde. Trabalha 
sob a forma de educação à distância 
através da metodologia problemati-
zadora com foco no território. 

Neste sentido, este estudo tem 
o objetivo de relatar os desafios da 
experiência vivenciada pela equipe 
do PEPSUS enquanto curso de espe-
cialização à distância. 

Justifica-se por ser um tema que 
elucida inovação na área de educação 
em saúde no âmbito das pós-gradu-
ações, no qual tem sua metodologia 
baseada na problematização sendo 
realizado por meio da educação à 
distância, conforme destaca o projeto 
pedagógico do PEPSUS:

Estratégia de formação e qualificação 

em saúde para profissionais que 

atuam na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e no Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF). Esse 

programa possibilita a construção 

autônoma de um itinerário forma-

tivo. Tais estratégias possibilitam 

que o aluno seja protagonista de 

seu processo de aprendizagem, 

realizando transformações posi-

tivas nos serviços de saúde aos 

quais está vinculado. O método 

da problematização proporciona 

que o conhecimento prévio seja 

aperfeiçoado e retorne ao serviço 

por meio de microintervenções.” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2017)

A especialização à distância, 
utiliza como ferramenta o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVASUS). 
O ambiente dispõe de vasta estra-
tégia que permite a dinamicidade 
dos conteúdos propostos, como: 
textos, vídeos, jogos, palavras 
cruzadas, infográficos, rádio. 

Assim, é nessa perspectiva, 
com foco no território, que surge a 
especialização do PEPSUS.

Procedimento metodológico

Trata-se de um estudo explo-
ratório e descritivo, tipo relato 
de experiência. Este estudo doi 
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pautado na metodologia explici-
tada por Holliday (2006) que traz a 
importância de sistematizar estudos 
desse tipo. Para o autor, a sistema-
tização é um poderoso instrumento 
para a prática transformadora e 
busca reconstruir experiências, 
implicando compreender, registrar, 
ordenar, de forma compartilhada, a 
dimensão educativa de uma experi-
ência vivenciada.

Os relatos dos diversos envol-
vidos no PEPSUS, a experiência 
acumulada e a análise dos relatos 
de uma amostra de alunos, no Portal 
Rede PEPSUS, além da análise docu-
mental dos materiais produzidos 
pelo programa permitiram uma 
análise de dados sistemática.

A experiência deste estudo foi 
vivenciada entre os anos de 2016 a 
2018 pela equipe do PEPSUS/UFRN 
desde a concepção de Programa 
de Educação Permanente, que 
levasse em consideração o terri-
tório de saúde e as necessidades 
de aprendizagem dos profissionais 
vinculados à Atenção Primária à 
Saúde, até a produção de um Curso 
de Especialização. Foram etapas 
desse processo de elaboração do 
curso propriamente dito: construção 
do material didático, estruturação 
do processo de trabalho e ações 

de monitoramento e avaliação das 
diversas ferramentas de ensino-
-aprendizagens construídas ou 
adotadas pelo Programa. 

Os anos de 2016 e 2017 foram 
dedicados à construção das ideias e 
produção das ferramentas utilizadas 
nos módulos do curso e o ano de 
2018 dedicado ao piloto da primeira 
turma que faria uso das ferramentas 
construídas no ambiente virtual de 
aprendizagem, em larga escala. 

O piloto levou em conside-
ração o monitoramento e avaliação 
cont í nu o s  d a s  fer r a ment a s 
construídas para fazer ajustes no 
processo, objetivando a melhoria 
da experiência junto aos alunos. 
Assim, as ferramentas da educação à 
distância foram aplicadas com vistas 
ao impacto social imediato para um 
processo de educação permanente 
na área de saúde.

As ferramentas utilizadas nos 
módulos do curso foram: microinter-
venções baseadas no programa de 
melhoria do acesso e da qualidade 
da atenção básica - PMAQ, fórum 
interativo de debates, questionários 
autoinstrucionais de avaliação da 
aprendizagem, espaços de cons-
trução coletivo-colaborativo para 
discussões pedagógicas, desenvol-
vimento de sistemas de notas para 
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avaliações das atividades propostas, 
teleconsultas interligadas (por meio 
de um recurso denominado PEPLU 
Responde), facilitação pedagógica 
por chat e difusão online de relatos 
de microintervenções dos alunos.

Assim, esse relato foi construído 
a partir da experiência da equipe 
pedagógica do PEPSUS, tendo como 
base o projeto pedagógico desse 
curso, bem como as ferramentas de 
educação à distância utilizadas. Os 
dados foram analisados na forma de 
figuras e gráficos, apresentando como 
resultados o processo de construção do 
curso e o andamento da turma piloto 
do PEPSUS ao longo do ano de 2018. 

Resultados e discussões

A especialização em Saúde da 
Família foi construída para atender 
as demandas de educação perma-
nente em saúde e, conforme afirma 
o Ministério da Saúde (2017, pág. 75):

Considera-se educação permanente em 

Saúde (EPS) a aprendizagem que se 

desenvolve no trabalho, onde o aprender 

e o ensinar se incorporam ao cotidiano 

das organizações e do trabalho, base-

ando-se na aprendizagem significativa 

e na possibilidade de transformar as 

práticas dos trabalhadores da saúde 

(BRASIL, 2017, pág. 75).

Assim, a especialização do 
PEPSUS, de 360h, conta com três 
eixos formativos sustentados, espe-
cialmente nos desafios da agenda 
2030 na perspectiva da sustenta-
bilidade e da democratização do 
acesso ao ensino de qualidade. O Eixo 
I – Investigação em Atenção Primária 
à Saúde possui três módulos obri-
gatórios, com conteúdos básicos 
para a formação do profissional que 
atua na APS; Eixo II – Itinerários 
Formativos na Atenção à Saúde, que 
é constituído por uma parte obriga-
tória (sete módulos) e por uma parte 
optativa (um módulo), e aborda 
conteúdos específicos e prioritários 
para quem atua na APS; e  Eixo 
III – Gestão em Atenção Primária à 
Saúde, em que aponta a necessidade 
de sistematização final Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) a partir 
do monitoramento e avaliação das 
microintervenções construídas e 
executadas no território ao longo 
do curso,  o qual finaliza com a 
defesa do TCC, presencialmente 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2017). Vejamos, 
na figura 1, o organograma abaixo:
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Figura 1: Organograma do Curso de Especialização em Saúde da Família — PEPSUS.

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017.

A especialização, ofertada 
inicialmente para o PMM, com início 
em Janeiro de 2018 e perspectiva de 
finalização em Dezembro de 2018, 
conta com 400 alunos e está dispo-
nível no AVASUS.

O programa está hospedado no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

do SUS (AVASUS), desenvolvido 

pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. O AVASUS permite 

a utilização de módulos educacionais 

de conteúdos de diversas mídias 

(textos, áudios, vídeos etc.), bem como 

que cada profissional acompanhe seu 

próprio processo de aprendizagem e o 

progresso de seu itinerário formativo 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

O ambiente virtual encontra-se 
em constante adaptação para atender 
as demandas do PEPSUS e possui 
características específicas para 
atender essas demandas, transfor-
mando-se em AVA-PEPSUS. Vejamos, 
na figura 2, a página inicial do curso:
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Figura 2: Apresentação da tela do AVA-PEPSUS.

Fonte: AVAPEPSUS, 2018.

A turma piloto contou com 
uma equipe de matriciamento para 
atender as demandas iniciais dos 
alunos ao adentrarem no curso e, 
posteriormente, com 10 Facilitadores 
Pedagógicos que prosseguiram com o 
monitoramento dos alunos no curso. 
Conta ainda, com um supervisor 
pedagógico que realiza o acompanha-
mento das atividades do Facilitador 

Pedagógico, assim como, auxilia os 
alunos em demandas especiais.

Já no que tange à produção de 
material, o PEPSUS conta com uma 
equipe de conteudistas renomados 
para produzir cada módulo. Além 
dos conteudistas, a equipe dispõe 
de revisores técnico-científicos, 
pedagógicos, de normatização de 
português e ABNT, de diagramação 
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e de comunicação para revisão de 
materiais. Ademais, conta com uma 
equipe de suporte e desenvolvimento 
tecnológico para gerir o curso no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Como produtos, apresen-
tam-se: módulos de extensão, 
que são os módulos abertos para 
comunidade virtual da área da 
saúde, contando atualmente com 
cinco módulos:  Clínica Ampliada e 
Apoio Matricial, Feridas e Curativos 
na Atenção Primária à Saúde, Boas 
Práticas em Vacinação; Atenção à 
Saúde do Trabalhador na Atenção 
Primária à Saúde; Atenção à Saúde 
da pessoa privada de liberdade. Esses 
módulos farão parte do itinerário 
formativo do aluno da especiali-
zação. Ressalta-se, ainda, que se 
encontra em fase de produção cerca 
de 23 módulos, que estão atualmente 
em processos de revisão e produção 
do material para ser disponibilizado 
no AVASUS em breve.

 Ainda no que toca aos resul-
tados, além dos módulos de extensão, 
o PEPSUS também já dispõe no 
AVASUS dos módulos obrigatórios da 
especialização, tais como: Políticas 
Públicas de Saúde e Reforma 
Sanitária; Atenção Primária à Saúde, 
Estratégia de Saúde da Família e 
Territorialização; Observação na 

Unidade de Saúde; Acolhimento à 
Demanda Espontânea e Programada; 
Pl a n e j a m e n t o  R e p r o d u t ivo, 
Pré-Natal e Puerpério; Atenção à 
Saúde Mental na Atenção Primária 
à Saúde; Atenção à saúde da criança: 
Crescimento e Desenvolvimento; 
Controle das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis na Atenção Primária 
à Saúde; Abordagem do Câncer na 
Atenção Primária à Saúde; Atenção à 
Saúde do Idoso na Atenção Primária 
à Saúde; Monitoramento e Avaliação; 
Seminário de Apresentação do TCC. 
Além destes, possui um módulo 
para integração/ambientação no 
ambiente virtual.

Acerca da utilização das 
tecnologias na área da saúde, Souza 
(2016) faz apontamentos relevantes:

As tecnologias de saúde têm contri-

buído para a geração de riqueza e 

para o crescimento econômico geral 

[...] Eventualmente, o avanço educa-

cional levaria a um nível mais elevado 

de produtividade laboral, com a 

introdução de novas tecnologias e 

novos métodos de trabalho adaptados 

a uma força de trabalho altamente 

educada  (SOUZA, 2016, págs. S3, S7.)

Diante do exposto, os prin-
cipais desafios dessa turma piloto 
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perpassam por: garantir um curso 
com um itinerário formativo capaz 
de atender as demandas locais; 
ofertar qualidade epistemológica em 
nível de pós-graduação; promover 
interesse coletivo do aluno em um 
curso à distância; ofertar recursos 
didáticos e tecnológicos eficientes, 
úteis, ágeis para despertar a atenção 
e sensibilizar os alunos quanto 
ao conteúdo e dinâmica do curso; 
construir instrumentos para moni-
toramento das atividades realizadas 
pelos alunos ao longo do curso; 
criar estratégias pedagógicas para 
acesso rápido e fácil aos recursos 
da plataforma virtual; manutenção 
de uma equipe qualificada para 
atender as demandas dos alunos e do 
curso; dinamizar as ferramentas de 
aprendizagem no ambiente virtual 
para facilitar o reconhecimento 
da proposta do curso pelo aluno; 
realizar constantes adequações do 
ambiente virtual às demandas do 
curso; entre outros.

Considerações finais 

Assim, é possível reconhecer 
a importância da especialização 
em Saúde da Família do PEPSUS 

enquanto curso inovador na área de 
educação permanente em nível de 
pós-graduação.

Um desafio para educação 
permanente e para o PEPSUS 
se constitui em construir uma 
formação emancipadora, centrada 
nas realidades dos processos de 
trabalhos pautada em uma meto-
dologia que desperte o olhar crítico 
reflexivo dos profissionais sobre das 
necessidades do território. 

Outro desafio perpassa pela 
sensibilização dos profissionais 
quanto a sua participação, auto-
nomia e corresponsabilidade, no 
processo de (trans) formação da 
realidade a fim de colher frutos 
duradouros beneficiando seu espaço 
de trabalho e a população em geral.

Acred it a mos que estes 
desafios fazem parte do exercício 
do controle social no SUS que se 
tornam lutas diárias na busca de seu 
efetivo cumprimento e, ainda, que 
este princípio seja um elo entre os 
profissionais, gestores e a população 
na perspectiva de pleitear uma 
educação permanente de qualidade e 
condizente com os princípios do SUS.

Por fim, destaca-se a impor-
tância da flexibilidade na dinâmica 
da efetivação do controle social e da 
política da educação permanente, 
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pois, a partir das necessidades 
do território e da população as 
estratégias para implementação 
das políticas públicas precisam ser 
(re) adequadas a fim de produzir 
impactos positivos.
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Resumo
O processo de envelhecimento popu-
lacional é uma realidade mundial, 
sendo assim, vem sendo uma área 
de diversos estudos devido ao rápido 
crescimento dessa população idosa. 
Este relato objetiva refletir acerca 

das experiências vivenciadas em um 
projeto de extensão da Universidade 
Federal de Campina Grande, campus 
Cajazeiras - PB que atuou com idosos 
residentes em um lar instituciona-
lizado utilizando a promoção do 
envelhecimento saudável através da 
música e aproximando a comunidade 
e universidade. O projeto utilizou a 
música como principal instrumento 
na promoção do envelhecimento 
saudável tendo como público alvo os 
idosos residentes do lar institucio-
nalizado. Foi possível considerar que 
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a utilização da música foi benéfica 
em sua maioria, pois foi possível 
proporcionar aos idosos a sensação 
de relaxamento, distração, momento 
de lazer, bem estar e outros. 

Abstract
The process of population aging is a 
worldwide reality, and has been an 
area of several studies due to the 
rapid growth of this elderly popu-
lation. This report aims to bring 
reflections about the experiences 
lived in an extension project of 
the Federal University of Campina 
Grande Campus Cajazeiras - PB that 
worked with elderly residents in an 
institutionalized home using the 
promotion of healthy aging through 
music and approaching the commu-
nity and university. The project 
used music as the main instrument 
in the promotion of healthy aging, 
targeting elderly residents of the 
institutionalized home. It was 
possible to consider that the use of 
music was beneficial in the majority, 
since it was possible to provide the 
elderly with the sensation of relaxa-
tion, distraction, leisure time, well 
being and others.

Instrodução

Pa ra a Gerontolog ia ,  o 
envelhecimento não tem o mesmo 
significado que envelhecer. O 
mesmo é um processo natural da 
vida, pois muitos estudiosos relatam 
que o envelhecimento começa na 
fecundação, já o envelhecer é uma 
decisão que tomamos, ou seja, uma 
autoaceitação. O processo de enve-
lhecimento populacional é uma 
realidade mundial, sendo assim, vem 
sendo uma área de diversos estudos 
devido ao rápido crescimento dessa 
população idosa.

Para a Organização Mundial 
de Saúde (2005), até 2025 o Brasil será 
o sexto país do mundo em número 
de idosos, a falta de informações 
e os desafios do envelhecimento 
ainda são grandes. Para Teixeira 
e Neri (2008), envelhecer bem está 
diretamente relacionado com 
múltiplos fatores como: individuais, 
psicológicos, biológicos e sociais. 
Uma realidade que vale ressaltar:  
com o aumento substancialmente 
desse público, os profissionais da 
saúde vêm enfrentando o desavio 
de promover o envelhecimento 
saudável de qualidade.

Portanto, uma alternativa 
facilitadora que pode ser utilizada 
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para esta realidade é a musicote-
rapia, uma atividade lúdica que 
poderá atuar na prevenção de 
doenças, pois promove no idoso o 
fortalecimento da sua criatividade, 
a socialização, o resgate da sua 
memória emocional e sua história 
de vida. Tourinho (2012), relata que 
a música é um estímulo para as 
lembranças e assim realçar os fatos 
inconscientes que se relacionam a 
velhice e a memória quando é reati-
vada pela música, possibilita que o 
idoso relembre e reviva momentos 
importantes de sua vida, resgatando 
sua identidade. 

Segundo Rodrigues (2017), 
existem muitas referências que 
abordam a realidade de que, pessoas 
com demência e perda da memória, 
continuam reconhecendo músicas 
antigas que são familiares e a dançar, 
podendo sugerir que a música possa 
ser um espaço aberto para comuni-
cação do presente com a vida passada. 
Outro ponto importante a destacar 
é a existência de uma deterioração 
significativa da linguagem verbal, 
todavia, as lembranças musicais 
permanecem preservadas. 

Destarte, este relato objetiva 
refletir acerca das experiências viven-
ciadas em um projeto de extensão da 
Universidade Federal de Campina 

Grande campus Cajazeiras - PB que 
atuou com idosos residentes em um 
lar institucionalizado utilizando 
a promoção do envelhecimento 
saudável através da música e aproxi-
mando a comunidade e universidade.

Portanto, conforme o discu-
tido questiona-se: como ocorre 
a promoção do envelhecimento 
saudável através da musicoterapia?  

O propósito desta pesquisa 
é contribuir para o aumento do 
uso da musicoterapia com idosos 
para promover um envelhecimento 
saudável, como também sensibilizar 
os atores envolvidos na produção 
do cuidado na rede de atenção à 
saúde brasileira, desde os gestores 
aos profissionais da saúde, come-
çando no ambiente formativo ao 
demonstrar experiências exitosas 
da utilização da musicoterapia.

Materiais e métodos

Trata-se de u m est udo 
descritivo, do tipo relato de expe-
riência sobre o projeto de extensão 
intitulado “A utilização da música 
como uma terapia na promoção de 
saúde de idosos institucionalizados” 
que faz parte de uma universidade 
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pública no interior da Paraíba tendo 
relação com a vigência de 2015 e que 
ainda permanece em atividade com 
novos integrantes. 

O abrigo de idosos também 
localizado no interior da Paraíba, 
possui uma boa administração e 
conta com auxílio de doações. É 
um espaço aberto ao público para 
conhecer o funcionamento, sua 
história, até mesmo o trabalho dos 
profissionais ali presentes e princi-
palmente, que possam dar atenção 
aos idosos através de uma conversa 
ou gestos de carinho. O referido 
projeto utiliza a música como prin-
cipal instrumento na promoção do 
envelhecimento saudável tendo 
como público alvo os idosos resi-
dentes do lar institucionalizado. 

Obteve a participação de 
diversos discentes dos cursos de 
Enfermagem e Ciências Biológicas. 
Os mais habilidosos com instru-
mentos e canto, fazem parte da 
banda que utiliza o forró como estilo 
musical para resgatar na memória as 
músicas antigas que muitos daqueles 
idosos ouviam em sua juventude. 
Enquanto isso, os outros alunos eram 
responsáveis pelo cuidado e atenção, 
ou seja, ficavam ao lado dos idosos 
dançando com aqueles que possuíam 
coordenação motora para dançar, já 

os mais debilitados, vibravam com os 
alunos a alegria de ouvir as músicas. 
O cuidado e a manutenção da auto-
estima também eram estimulados 
através de pinturas nas unhas e a 
utilização de joias, pois muitos deles 
viam como momento de festa. 

O encontro era realizado 
semanalmente, sempre nas sextas-
-feiras pela manhã. A cada semana, 
um novo olhar de cada um na espera 
dos alunos, sempre ansiosos e eufó-
ricos para participarem daquele 
momento muito aguardado, fazendo 
parte de uma das poucas atividades 
de lazer que tinham. As datas come-
morativas eram utilizadas como 
oportunidades de inovar o projeto 
em benefício dos idosos. Sempre 
eram comemoradas com os idosos. 
Os acadêmicos se responsabilizavam 
pela ornamentação do local e toda 
a preparação que fosse necessário. 
Tudo era feito com imenso carinho 
para que aquele espaço pudesse 
tornar-se mais acolhedor e praze-
roso para todos e que pudessem 
aproveitar aquela comemoração e 
recordar as boas lembranças que 
foram vividas no passado.
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Resultados e discussão

Os resultados mostraram 
que a utilização da música foi uma 
ferramenta de grande valor, pois 
influenciou no resgate de memórias 
recentes, puderam interagir mais 
uns com os outros e com os alunos, 
melhorando a relação entre todos. 
O envolvimento com a música fez 
com que eles revivessem os tempos 
de juventude despertando as 
lembranças antigas e havendo esse 
resgate já esquecido com o tempo.

Araújo e Santos (2016), nos 
mostram que a musicoterapia nos 
grupos da terceira idade de institui-
ções de longa permanência ajuda a 
melhorar e contribuir no fortaleci-
mento da comunicação, permitindo 
uma socialização frente aos profis-
sionais e funcionários, além disso, 
uma melhor percepção dos sinais de 
melhora da autoestima. Mesmo com 
o avançar da idade, eles descobrem as 
habilidades, conhecimentos e desco-
bertas que ainda podem fazer parte 
de sua vida, como compor ou inter-
pretar música, havendo estimulação 
através de exercícios de habilidades 
físicas e mentais (SILVA, 2016).

Através dessa intervenção 
terapêutica fica nítido que o desen-
volvimento de cada um possui um 

ritmo próprio, sendo assim essa 
prática ajuda na contribuição de 
sentimentos como alegria e facilita 
a integração na instituição com os 
próprios envolvidos (MAIA, 2014).

A utilização dessa ferramenta 
como terapia, permite despertar e 
espessar as emoções que sentimos 
pois há uma forte atuação nas 
funções cognitivas mantendo forte 
relação com o envelhecimento ativo. 
O idoso pode colocar em prática seu 
lado criativo, com suas qualidades, 
memórias e histórias pessoais, forta-
lecendo sua identidade e autoestima.  

Para Rodrigues (2017), a 
música está presente em diversas 
maneiras nas nossas vidas. Araújo 
(2016), expõe que a utilização da 
música proporciona um ambiente 
diferenciado de escuta e acolhi-
mento, melhorando a autoestima, o 
autoconhecimento, estimula a cria-
tividade, autoconfiança, desenvolve 
habilidades e socialização, reduz 
a ansiedade e permite na melhora 
da qualidade de vida e fortalece a 
comunicação entre eles. 

Outro resultado que foi 
proporcionado pela música foi a 
expressão de sentimentos como 
felicidade e saudade, percebidos 
através de gestos simples como 
sorrisos, choro e aplausos. Ficou 
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claro que a comunicação não verbal 
foi a linguagem mais destacada pelos 
idosos, principalmente através do 
movimento do corpo e expressões 
faciais. Durante aquele momento 
havia o fortalecimento da comuni-
cação, ou seja, transformava aquele 
espaço na oportunidade da melhora 
da escuta e da capacidade comunica-
tiva dos idosos. Também foi possível 
promover uma relação mais íntima 
com a música através da expressão 
sonora e corporal através da dança. 

Sendo assim, para Silva 
et al., 2016, a dança é umas das 
melhores atividades terapêuticas 
para grupo de idosos, porque serve 
para melhorar a qualidade de vida, 
oferece a manutenção da força 
muscular, sustentação, equilíbrio e 
estimula os reflexos do corpo e da 
mente. É possível demonstrar os 
sentimentos e emoções através dos 
movimentos do corpo. 

A dança é responsável por 
muitos benefícios na vida dos idosos, 
principalmente, daqueles que possui 
deficiência ou dificuldade de loco-
moção. Ramos et al., 2014, explicam 
que, o idoso que procura a dança, 
quer interagir com outras pessoas, 
fugir do isolamento, superar as difi-
culdades e melhorar a autoestima. 

Além disso, Corrêa et al., 2011 
afirmam que, evidências epidemioló-
gicas apontam para a atividade física 
como capaz de proporcionar uma 
série de benefícios à saúde física e 
mental, assim como, de exercer efeito 
protetor sobre inúmeras doenças.

Outro aspecto importante que 
foi possível perceber como a música 
estava sendo um método positivo 
na vida de uma das idosas com 
Alzheimer. Aquele espaço fazia com 
que ela sempre cantasse para todos a 
música que ela cantava para seu filho 
quando pequeno, vale salientar que, 
essa patologia é caracterizada prin-
cipalmente pela perda da memória 
recente em seu estágio inicial.

Havia um resgate de memória 
prazerosa para ela e ao mesmo 
tempo a manutenção daquela 
lembrança que estava sendo esti-
mulada através da musicoterapia. 
Como essa doença faz com que 
o indivíduo modifique algumas 
funções como, motora, cognitivas e 
sociais, a terapia com a música pode 
ser utilizada como um instrumento 
que ajude a retardar a progressão da 
patologia. Portanto, a musicoterapia 
auxilia no tratamento da doença 
fazendo parte de uma estratégia de 
suporte na evolução da doença que 
não tem cura nem causa específica. 
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Para aqueles idosos o encontro 
com todos do projeto era motivo 
de alegria pois era um momento 
que eles esqueciam da sensação de 
sentirem-se sozinhos e passavam a 
interagir com todos. Esse processo 
musicoterápico tem forte relação em 
eventos de depressão, transtornos, 
ansiedade e melancolia. Em várias 
situações no meio que estamos 
inseridos, somos influenciados de 
alguma forma por determinado tipo 
de música que nos ajuda a lidar com 
traumas que toma conta do nosso 
corpo e nossa mente.

Foi possível considerar que a 
utilização da música foi benéfica em 
sua maioria, pois o projeto conseguiu 
proporcionar aos idosos a sensação 
de relaxamento, distração, momento 
de lazer, bem-estar e outros. 

Mesmo com inúmeras dificul-
dades e problemas presentes nessa 
fase da vida, qualquer indivíduo 
deseja envelhecer ao lado de boas 
companhias, que possam oferecer o 
diálogo ou até mesmo a sensação de se 
relacionarem bem uns com os outros.

Considerações finais

A prática da musicoterapia 
tendo como foco os idosos, torna-se 
uma extensa área produtiva de 
trabalho, que aos poucos vem nos 
mostrando ótimos resultados e 
experiências ainda mais quando 
envolve aqueles que buscam ter um 
envelhecimento ativo e participativo. 
Foi possível ressaltar a importância da 
musicoterapia trabalhada com o idoso, 
sempre buscando um envelhecimento 
ativo diante de tantos desafios acarre-
tados nesta fase da vida. 

Portanto, a musicoterapia 
melhora a qualidade de vida dos 
idosos sendo responsável pelos 
resgates da vida individual e fami-
liar, podendo auxiliar nos problemas 
emocionais presentes ao longo do 
envelhecimento. Vale ressaltar que 
esta área ainda está em processo de 
crescimento, tendo relação com as 
diversas pesquisas que são realizadas 
a fim de buscar novos resultados.

Desta forma, pode-se afirmar 
que os discentes participantes deste 
projeto, serão futuros profissionais 
capacitados na assistência que será 
prestada ao paciente idoso, pois as 
gerações recentes possuem menos 
tolerância a compreender, conviver e 
promover a velhice. Garantiu também 
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a maior visibilidade dos acadêmicos 
às causas em prol dos idosos.

Espera-se que este trabalho 
sirva de inspiração para abrir novos 
caminhos de estudos sobre a musico-
terapia e a busca do envelhecimento 
saudável, principalmente para aqueles 
de lares institucionalizados que neces-
sitam constantemente alimentar sua 
alma na esperança de viver melhor 
mesmo longe de sua família e que 
mantenha integrado a sociedade.
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Resumo 
Introdução: O Suporte Básico de 
Vida (SBV) caracteriza-se como 
um conjunto de medidas e proce-
dimentos técnicos que objetivam 
o suporte de vida à vítima. Para 
melhorar a eficiência é necessário 
criar estratégias de ensino que 
promova o pensamento crítico e que 
estimule o profissional a ser sujeito 



PROTÓTIPO DE UM OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM FORMATO 
DE JOGO SIMULADO PARA SUPORTE BÁSICO DE VIDA

Isabel Karolyne Fernandes Costa, Gilson 
de Vasconcelos Torres, Isabelle Katherinne 

Fernandes Costa, Simone Karine Costa Mesquita

420

ativo do seu aprendizado, através de 
ferramentas tecnológicas. 
Objetivo: desenvolver e analisar 
ev idência s  de  va l id ação de 
conteúdo de um Objeto Virtual de 
Aprendizagem (OVA) no formato de 
jogo educativo simulado tipo Role 
Playing Game (RPG), sobre Suporte 
Básico de Vida (SBV) para acadê-
micos e profissionais de saúde. 
Metodologia: Estudo metodológico, 
realizado entre agosto e setembro 
de 2016. 
Resultados e Discussões: O jogo foi 
desenvolvido em 13 telas, das quais 
9 apresentam conteúdos de SBV, e 
as demais orientações gerais para 
o avançar do jogo. Verificou-se que 
das cinco sugestões realizadas, todas 
foram acatadas pelos pesquisadores 
sendo a maioria relacionada aos 
requisitos de organização, clareza 
e vocabulário. Nenhum item foi 
considerado inadequado pelos 
juízes, apresentando o jogo um 
valor médio de 0,95 de IVC e 0,81 de 
Kappa. Na avaliação pela escala de 
Likert, o jogo recebeu nota média 
de 9,67, sendo considerado em todas 
as análises um excelente conteúdo 
para um OVA no formato de jogo 
educativo simulado em SBV. 
Conclusão: Espera-se que o OVA em 
SBV válido em seu conteúdo possa 

apoiar o ensino de urgência para 
acadêmicos e profissionais de saúde.

Abstract 
Introduction: The Basic Life Support 
(SBV) is characterized as a set of 
measures and technical procedures 
that aim to support the life of the 
victim. To improve efficiency, it is 
necessary to create teaching strate-
gies that promote critical thinking 
and stimulate the professional to be 
an active subject of their learning 
through technological tools. 
Objective: to develop and analyze 
the validation evidence of content of 
a Virtual Learning Object (OVA) in 
the Role Playing Game (RPG), Basic 
Educational Support (SBV) format for 
academic and health professionals. 
Methodology: Methodological 
study, conducted between August 
and September 2016. 
Results and Discussions: The game 
was developed in 13 screens, of 
which 9 present SBV contents, and 
other general orientations for the 
game progress. It was verified that of 
the five suggestions made, all were 
accepted by the researchers, being 
the majority related to the require-
ments of organization, clarity and 
vocabulary. No item was considered 
inappropriate by the judges, with the 
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game presenting an average value of 
0.95 of IVC and 0.81 of Kappa. In the 
Likert scale, the game received an 
average grade of 9.67, being consi-
dered in all the analyzes an excellent 
content for an OVA in the form of 
simulated educational game in SBV. 
Conclusion: It is expected that the 
OVA in valid VBS in its content can 
support emergency.

Introdução 

A Parada Cardiorrespiratória 
(PCR), até pouco tempo atrás estava 
relacionada à ideia de morte, visto 
que não mais que 2% das vítimas 
sobreviviam. Atualmente, em função 
do avanço tecnológico e de estudos 
científicos sobre a temática, esse 
índice de sobrevida chega a alcançar 
cerca de 85% se o socorro for precoce 
e eficaz (MALTA et al., 2017). Apesar 
da literatura científica oferecer 
contínuas atualizações sobre a 
prevenção e abordagem à PCR, 
muitas vidas são perdidas no Brasil 
por falta de atendimento oportuno 
(MANSUR; FAVORATO, 2016).

Sabe-se ainda que o trei-
namento sistemático e frequente 
de profissionais de saúde pode 

duplicar ou triplicar as chances 
de sobrevivência em uma PCR, 
independentemente do local de aten-
dimento (MEIRE JÚNIOR, 2016). Para 
que o Suporte Básico de Vida (SBV) 
seja concretizado com eficiência é 
necessário criar estratégias para 
estimular o profissional a ser sujeito 
ativo do seu aprendizado. 

No Brasil, são constantes as 
discussões referentes a melhora 
nas intervenções necessárias para 
mudar a realidade do atendimento 
de urgência e emergência. O 
momento atual é de oportunidades 
para a elaboração de estratégias de 
ação para a melhoria do ensino de 
urgência e emergência na gradu-
ação com a implantação das novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
(PEREIRA JÚNIOR et al., 2015).

Portanto, as estratégias que 
melhoram a qualidade da interação 
dos alunos mediante do questiona-
mento, argumentação e explicação. 
Sendo necessário introduzir tecno-
logias de informação e comunicação 
para promover a aprendizagem ativa 
e, consequentemente, o pensamento 
crítico, permitindo que os alunos 
sejam capazes de propor mudanças 
e soluções para os problemas viven-
ciados (SOUZA; SOUZA, 2014).
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Assim sendo, as Diretrizes 
para a Organização dos Pólos de 
Educação Permanente em Saúde 
propõem caminhos para a mudança 
da formação e desenvolvimento dos 
profissionais de saúde construídos 
a partir de metodologias ativas de 
ensino, que fomentem a aprendi-
zagem significativa (BRASIL, 2004).

Nesse contexto, a internet e 
as novas tecnologias da informática 
vieram aumentar o leque de estraté-
gias de ensino disponíveis para uso 
por parte dos profissionais de saúde 
que atuam na educação. 

Nessa direção, os jogos educa-
tivos simulados são OVA que podem 
ser facilitadores desse processo. 
Definido como uma ação livre 
vivida em uma ordem fictícia, o jogo 
pode constituir estratégia capaz de 
favorecer o diálogo, autonomia, 
construção conjunta de conhe-
cimentos, criação de ambientes 
desafiadores e reflexivos a prática 
de habilidades e melhor apropriação 
de conteúdos (SOUZA; SOUZA, 2014).

Dentro desse mundo de jogos, 
temos o Role Playing Game (RPG) 
como um jogo de representação, 
definido como uma atividade coope-
rativa na qual há a incorporação de 
um personagem e realidade ilusórios 
e pela combinação de ação e invenção, 

também se mostram frequente-
mente direcionados à melhoria do 
conhecimento e das habilidades 
clínicas (FOTHERINGHOM, 2013).

A presente pesquisa se justifica 
pela importância que Suporte Básico 
de Vida ocupa no cenário mundial, 
sendo considerado relevante para 
a sobrevivência de vítimas, como 
também, a necessidade de criar 
estratégias de ensino que fomentem 
esse aprendizado para acadêmicos 
e profissionais de saúde, tem-se a 
seguinte questão de pesquisa: Como 
estruturar o conteúdo de um OVA em 
formato de jogo educativo simulado 
em SBV? Quais as evidencias de 
validação de um jogo simulado em 
SBV por especialistas no tema? 

Esse estudo teve como objetivo 
desenvolver e analisar as evidências 
de validação de conteúdo de um 
Objeto Virtual de Aprendizagem 
(OVA) no formato de jogo educativo 
simulado tipo RPG, sobre Suporte 
Básico de Vida (SBV) para acadê-
micos e profissionais de saúde. 

Metodologia 

Trata-se de um estudo metodo-
lógico, com abordagem quantitativa. A 
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construção da ferramenta foi realizada 
em agosto de 2016, através de levanta-
mento da literatura e dos protocolos 
internacionais da AHA de SBV mais 
atualizados e publicados em 2015.

O processo de validação de 
conteúdo do OVA foi delineado a 
partir do pólo teórico do modelo 
de Pasquali1(2010). No período 
em setembro de 2016, por meio 
da técnica não probabilística, 
contendo seis especialistas nas 
áreas de Enfermagem e Medicina. 
Como critério para a seleção dos 
especialistas foi desenvolvida uma 
adaptação do sistema de pontuação 
de Fehring (1994).

Como critérios de inclusões: 
Mestre em enfermagem ou ciências 
da saúde (2 pontos); instrutor/
professor de suporte básico de vida 
em Universidade ou em Núcleos de 
Educação Permanente (2 pontos); 
pesquisa na área de métodos de 
ensino- aprendizagem ou suporte 
básico de vida (1 ponto); artigo 
publicado na área de métodos de 
ensino-aprendizagem ou em SBV em 
periódico de referência (2 pontos); 
doutorado com tese na área de 
metodologias de ensino ou em SBV (2 
pontos); prática clínica de pelo menos 
cinco anos em urgência hospitalar ou 
pré-hospitalar (3 pontos); certificado 

de especialização ou residência na 
área de urgência/terapia intensiva/
pré-hospitalar (2 pontos). Como crité-
rios de exclusões tem-se: especialista 
que há 5 anos não trabalha mais com 
a temática em questão.

O instrumento de validação 
de conteúdo continha variáveis 
relativas as características pessoal 
e profissional dos especialistas e em 
seguida, o juiz avaliava 13 quesitos 
relativos ao conteúdo do OVA, como 
também avaliava qualitativamente 
através da escala tipo Likert de 1 a 10. 

Após a fase de coleta de dados, 
as informações obtidas através 
do formulário de pesquisa foram 
organizadas em uma planilha do 
Excell Microsoft Office for Windows 
e posteriormente foram inseridas 
em um banco de dados do software 
SPSS, versão 20.0. 

Os dados foram analisados 
mediante utilização do Índice de 
Validade de Conteúdo (IVC), que 
mede a concordância dos juízes 
quanto à representatividade dos 
itens em relação ao conteúdo em 
estudo, sendo calculado dividindo-se 
o número de juízes que avaliaram o 
item como adequado pelo total de 
juízes (avaliação por item), resul-
tando na proporção de juízes que 
julgaram o item válido, bem como foi 



PROTÓTIPO DE UM OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM FORMATO 
DE JOGO SIMULADO PARA SUPORTE BÁSICO DE VIDA

Isabel Karolyne Fernandes Costa, Gilson 
de Vasconcelos Torres, Isabelle Katherinne 

Fernandes Costa, Simone Karine Costa Mesquita

424

realizada a média por questão.13,10 
Como aceitável, considerou-se índice 
maiores que 0,80 para avaliação 
geral do OVA.13,10 

A análise também contemplou 
o Índice Kappa (K) para mensu-
ração do nível de concordância e 
consistência dos juízes em relação 
à permanência ou não do conteúdo. 
O Índice Kappa é um indicador de 
concordância ajustado que varia 
de “menos 1” a “mais 1” - quanto 
mais próximo de 1 melhor o nível de 
concordância entre os observadores. 
Como critério de aceitação, foi esta-
belecida a concordância superior a 
0,65 entre os juízes, sendo conside-
rado bom. 13,10. 

Foram seguidos os preceitos 
éticos estabelecidos pela Resolução 
nº 466/2012, do Conselho Nacional 
de Saúde, de modo que a proposta 
do estudo foi apreciada e apro-
vada pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa, por meio do Parecer 
Consubstanciado nº 1.709.004, CAAE: 
58511516.0.0000.5292. 

Resultados e discussões

Neste estudo serão descritas 
as  etapas componentes dos 

procedimentos teóricos da psicome-
tria de Pasquali (2010), uma vez que 
se pretende abordar o processo de 
construção e validação do OVA em SBV. 

O processo de construção 
do roteiro do OVA, no formato de 
jogo educativo simulado tipo RPG, 
deu-se, inicialmente a partir da 
ideia dos pesquisadores em tornar o 
curso de SBV a distância, dinâmico 
e atrativo para os acadêmicos e 
profissionais de saúde. Sendo assim, 
após estruturar todas as unidades 
do curso, os pesquisadores partiram 
para a confecção de um roteiro, que 
harmonizassem animações com 
questões sequenciadas do passo 
a passo do SBV. Assim, criou-se a 
situação problema, que envolve um 
evento de PCR presenciada por um 
reanimador que acabou de fazer um 
curso de SBV na modalidade ensino 
a distância (EAD). 

Nesse contexto, surgiu João 
Pedro, personagem fictício que, ao 
passear solitário no calçadão de uma 
praia, começa a sentir uma forte dor 
no peito e sofre um colapso súbito. 
Esse cenário é presenciado por outro 
personagem, o reanimador (o aluno 
do curso de SBV proposto) que deve 
aplicar o conhecimento em SBV para 
salvar a vida de João Pedro. 
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Cada tela do OVA mostra uma 
animação seguindo a sequência 
dos eventos a partir da situação 
problema inicial, e um questiona-
mento ao reanimador (aluno do 
curso) solicitando uma ação relativa 
as condutas de SBV. A elaboração do 
roteiro priorizou a complexidade 
gradativa dos conhecimentos adqui-
ridos nos conteúdos das unidades 
temáticas do curso de SBV, com 
cuidados minuciosos na organização 
dos textos e na proposta das anima-
ções para facilitar a aprendizagem 
do aluno. Dessa forma, o OVA foi 
desenvolvido em 13 Telas, das quais 
9 apresentam conteúdos de SBV, e 
as demais continham orientações 
gerais para o avançar do jogo. 

Deve-se salientar que nas 
instruções do OVA, o aluno tinha 
consciência que para avançar no jogo 
ele precisaria acertar as ações de 
SBV, na medida que novos questiona-
mentos fossem surgindo junto com 
as animações da situação problema 
proposta. Para o sucesso no jogo, o 
aluno teria que o conclui-o com no 
máximo três tentativas erradas. Caso 
o aluno errasse mais de três vezes, a 
tela de óbito da vítima surgia e o OVA 
estimulava ao aluno a revisar alguns 
conceitos e conteúdos expostos nas 
unidades do curso de SBV e retornasse 

em seguida, para iniciar uma nova 
tentativa. O aluno que chegou a tela 
final de sucesso na RCP, poderia 
melhorar seu tempo e acertos, reali-
zando novas tentativas no OVA. 

Sendo assim, o OVA proposto 
estruturou-se nas fundamentações 
da Aprendizagem Significativa de 
Ausubel. De fato, o conteúdo anco-
rou-se em uma situação problema 
facilmente imaginável, já existente 
na estrutura cognitiva do aprendiz 
(subsunçor), por fazer parte da rotina 
diária de qualquer ser humano 
principalmente se tratando de um 
acadêmico ou profissional de saúde 
(AUSUBEL, 2003).

Quanto ao processo de vali-
dação, dos seis juízes que avaliaram o 
instrumento, três (50,0%) são do sexo 
feminino, com média de idade de 41,3 
(±6,47) anos, enfermeiros (4; 66,7%), 
atuam no Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (5; 83,3%) ou em 
outros serviços pré-hospitalares, 
possuem mestrado como maior 
titulação (3; 50%). Quanto ao tempo 
de experiência profissional, os juízes 
tem uma média de 14,5 (±6,35) anos 
de experiência em assistência, 10,10 
(±3,43) anos de urgência e 10 (±8,07) 
anos de docência. 

Nesse processo foram levados 
em consideração 13 requisitos de 
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avaliação de conteúdo. Os juízes 
forneceram cinco sugestões, as 
quais foram pertinentes e acatadas 
pelos pesquisadores. A maioria delas 
esteve relacionada aos requisitos de 
organização, clareza e vocabulário. 

A primeira sugestão, referente 
a Tela 2 de conteúdo (avaliar pulso 
e respiração). Um juiz sugeriu que 
os pesquisadores propusessem uma 
forma de registrar o tempo que o 
aluno gasta para responder o ques-
tionamento sobre avaliação de pulso 
e respiração. Tendo em vista, o jogo já 
possuir um cronometro que iniciou 
na primeira tela, os pesquisadores 
optaram por acrescentar um segundo 
cronometro (subcronômetro), quando 
a questão fosse ativada.

Em relação a isso, as novas 
diretrizes da American Heart 
Association (2015) recomendam que 
os profissionais de saúde avaliem 
a respiração e o pulso simultanea-
mente em menos de 10 segundos, com 
a intenção de minimizar atrasos no 
início das compressões e incentivar 
a rapidez e a eficiência na avaliação 
e na resposta simultâneas, em vez 
de uma abordagem lenta, metódica, 
passo a passo (LIN et al., 2017). 

Na Tela 4 de conteúdo (iden-
tificar a frequência/ritmo das 
compressões torácicas) e a Tela 9 

(reiniciar compressões torácicas) 
receberam sugestões semelhantes. 
Os pesquisadores acharam muito 
pertinente a orientação de um 
juiz da possibilidade de incluir a 
música “Stayin Alive” do Bee Gees, 
no momento de realização das 
compressões torácicas (animação), 
na perspectiva de contribuir no 
processo de aprendizado e na perma-
nência da taxa de compressão entre 
100 e 120 por minuto (AHA, 2015).

Na Tela 5 de conteúdo 
(identificar a profundidade das 
compressões torácicas), um juiz 
sugeriu acrescentar as consequências 
da inefetividade das compressões no 
feedback das alternativas erradas. 
Considera-se que a profundidade 
adequada das compressões torá-
cicas é um determinante muito 
importante do resultado da parada 
cardíaca (AHA, 2015).

Quanto a estranheza do juiz 
relativo a animação que surge no 
final da Tela de 7 de conteúdo “Agora 
o reanimador tira da bolsa um DEA”, 
os pesquisadores encontraram que 
no Brasil, várias cidades e estados 
brasileiros já possuem legislação 
referente à obrigatoriedade da exis-
tência de DEA em locais públicos e/
ou eventos de grande circulação de 
pessoas. No entanto, pesquisa retrata 
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que essa ainda é uma realidade 
distante no País e que mesmo com 
as dificuldades do sistema de saúde 
Brasileiro, os SAMU são os que efeti-
vamente circulam com DEA a serviço 
da população (SOARES et al., 2016). 

Deve-se salientar que nenhum 
item foi considerado inadequado 
pelos juízes, apresentando o OVA um 
valor médio de 0,95 na análise feita 
pelo IVC e 0,81 de Kappa. Na avaliação 
pela escala de likert, o OVA recebeu 
nota média de 9,67, sendo considerado 
em todas as análises um excelente 
conteúdo para um OVA no formato 
de jogo educativo simulado em SBV. 

Conclusão 

O OVA constituiu uma estratégia 
pedagógica aprovada por especia-
listas na área que pode favorecer aos 
alunos a aproximação com a prática 
profissional, a participação ativa, 
a autorreflexão e a reflexão sobre 
a atuação profissional. Assim, essa 
estratégia apoiada em referenciais 
atualizados da American Heart 
Association e na teoria pedagógica da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel 
pode permitir a vivência em uma situ-
ação semelhante à da vida real. 

Quanto as sugestões dos 
juízes, verificou-se que das cinco 
realizadas, todas foram pertinentes 
e acatadas pelos pesquisadores 
sendo que a maioria delas esteve 
relacionada aos requisitos de orga-
nização, clareza e vocabulário. 

Deve-se considerar ainda que, 
nenhum item foi considerado inade-
quado pelos juízes, apresentando o 
OVA um valor médio de 0,95 de IVC 
e 0,81 de Kappa. Na avaliação pela 
escala de likert, o OVA recebeu nota 
média de 9,67, sendo considerado 
em todas as análises um excelente 
conteúdo para um OVA no formato 
de jogo educativo simulado em SBV. 

Sugere-se que outros testes de 
validade possam ser realizados em 
estudos futuros para confirmar suas 
propriedades psicométricas, após 
sua aplicação clínica. Espera-se que o 
OVA em SBV válido em seu conteúdo 
possa apoiar o ensino de urgência 
(nessa temática) para acadêmicos e 
profissionais de saúde, assim, como 
estimular o desenvolvimento de 
estratégias de ensino como essa, em 
outros cenários a fim de avançarmos 
no delineamento dos processos 
formativos em saúde. 
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Resumo
O presente artigo visa detalhar o 
desenvolvimento da Rede PEPSUS, 

ferramenta de auxílio ao Curso de 
Especialização em Saúde da Família 
que permite que os trabalhos desen-
volvidos pelos alunos no decorrer 
do curso sejam compartilhados 
automaticamente para toda a rede 
mundial. A Rede trabalha através 
de um web service entre o AVASUS 
e a Rede PEPSUS, tornando a comu-
nicação totalmente transparente. 
Para que o objetivo fosse alcançado, 
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foi necessário adaptar uma atividade 
já existente no AVASUS, adicionando 
requisitos necessários para apro-
vação do texto antes da postagem. 
Assim como também, permitindo 
a sua comunicação com o portal 
Rede PEPSUS através do padrão de 
autenticação entre sistemas OAuth 2.

Abstract
This article aims to detail the deve-
lopment of the PEPSUS Network, 
an aid tool for the Specialization 
Course in Family Health, which 
allows the work developed by the 
students during the course to be 
shared automatically for the whole 
world network. The Network works 
through a web service between 
AVASUS and the PEPSUS Network, 
making communication totally 
transparent. In order to achieve this 
goal, it was necessary to adapt an 
existing activity in AVASUS, adding 
necessary requirements for approval 
of the text before the posting. As 
well, allowing its communication 
with the PEPSUS Network portal 
through the authentication standard 
between OAuth 2 systems.

Introdução

O Programa de Educação 
Permanente em Saúde da Família 
(PEPSUS) é um ambiente de aprendi-
zagem pedagógicas e metodológicas. 

Tem como foco qualificar o 
profissional de Atenção Básica à 
Saúde. De acordo com a PEPSUS:

[...] profissional que atua na Atenção 

Primária à Saúde (APS) se qualificar 

por meio de módulos de extensão, 

cursos de aperfeiçoamento e de 

especialização em Saúde da Família, 

construindo, com autonomia, o seu 

itinerário formativo e ampliando a 

possibilidade de mudanças positivas 

no Acesso e na Qualidade da Atenção 

Primária à Saúde. (PEPSUS, 2018).

Assim, após a carga horária de 
conteúdos, é requisitado aos alunos 
um Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), este baseado na vivência 
ao longo do programa e nos eixos 
mencionados anteriormente. 

Em outros cursos de especia-
lização, é comum os alunos apenas 
realizarem a construção dos seus 
TCCs, deixando o conhecimento 
adquirido aprisionado apenas na 
mente daqueles que o vivenciou.
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Foi a partir desse e outros 
fatores surgiu a Rede PEPSUS. Em 
cada um dos módulos do curso o 
aluno produz relatos das experi-
ências das micro intervenções e, 
ao final, o conjunto desses relatos 
tornam-se um TCC. Porém, antes, 
os alunos teriam seus relatos publi-
cados como atividades do curso de 
especialização, volvendo-se a só mais 
um exercício, negligenciando sua 
devida importância. 

Já hoje, é na Rede que são 
realizadas as postagens dos relatos 
das experiências vivenciadas no 
decorrer dos três eixos, ficando 
disponíveis para qualquer usuário 
ler e além disso, avaliar com até 
cinco estrelas. Como diz em sua 
página, “a Rede PEPSUS é um Portal 
fascinante onde todos os alunos do 
PEPSUS irão compartilhar as suas 
experiências realizadas nos módulos 
do Curso de Especialização em Saúde 
da Família.” (PEPSUS, 2018). Dessa 
forma, ao realizar o compartilha-
mento, a ferramenta ganha uma 
extrema utilidade pública, abran-
gendo um bom número de pessoas, 
que sem ela, não seriam atingidas.

Metodologicamente falando, 
foi construído um website utilizando 
o wordpress para condensar as 
experiências em formato de relato 

e deixar acessível para qualquer 
pessoa. Além disso, para realizar as 
publicações mencionadas anterior-
mente, foi escolhido o formato diário 
( journal) como modelo de atividade, 
facilitando a correção do professor 
e tornando o processo mais prático.

Sobretudo, tendo em vista 
o desenvolvimento tecnológico, a 
ferramenta foi capaz de unificar expe-
riências de diversas pessoas em um só 
lugar,  proporcionando um compar-
tilhamento de dados para quaisquer 
usuário externo, além de auxiliar os 
tutores da Rede com a simplicidade 
para avaliamento do aluno.

Procedimento metodológico

O objetivo da Rede PEPSUS 
é compartilhar para toda a comu-
nidade através da internet suas 
experiências realizadas ao longo de 
todo o Curso de Especialização em 
Saúde da Família. As experiências, 
chamadas Relatos de Experiência, 
serão desenvolvidas através de ativi-
dades no AVASUS, estas, por sua vez, 
serão corrigidas pelos tutores facili-
tadores, que farão suas correções e 
tornarão o relato apto à publicação.
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Para que o objetivo final seja 
atingido, temos então dois objetivos 
específicos definidos:

I. Implementação de um website para 
a Rede PEPSUS no formato de Blog 
para que sejam expostos para a 
comunidade os relatos dos cursistas;

II. Escolha e Integração automática 
da atividade no AVASUS com a 
Rede PEPSUS, para que se comu-
niquem de forma transparente ao 
usuário final.

A solução apresentada ao 
primeiro objetivo, o portal da Rede 
PEPSUS, foi a instalação e utilização 
do CMS Wordpress. O Wordpress é um 
CMS (Content Management System) 
desenvolvido desde 2003 utilizando 
a linguagem de programação PHP e o 
SGBD MySQL. É licenciado pela GPLv2 e 

atualmente responde por 31% dos sites 
de toda a internet (WORDPRESS, 2018).

Para solucionar o segundo 
objetivo, a atividade escolhida para 
que os relatos fossem escritos e corri-
gidos, foi o Diário ( Journal). Porém, 
seria necessário ainda uma interface 
de comunicação entre a atividade no 
AVASUS e a Rede PEPSUS, através de 
um web service. Um web service nada 
mais é do que um sistema designado 
a suportar interação máquina-a-má-
quina através da internet (W3C, 2018). 

Para funcionar corretamente, a 
atividade Diário também deverá sofrer 
adição uma nova funcionalidade: 
permitir ao tutor facilitador poder 
validar a publicação dos seus alunos, 
tornando-a apta à publicação na Rede 
PEPSUS, para que relatos não conclu-
ídos ou que precisem de correções não 
sejam postados sem autorização.

O fluxograma final, então, será 
o representado na figura 1 abaixo:
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I. Primeiramente o cursista posta 
ou edita o seu relato na atividade 
Diário.

II. O tutor facilitador fará suas 
correções e sinalizará se o relato 
está apto para publicação na Rede 
PEPSUS, ou seja, o cursista fina-
lizou o seu relato, ou não. Caso o 
relato não esteja pronto, o cursista 
poderá continuar editando. Caso 
contrário, o relato estará pronto 
para publicação.

III. O cursista seleciona a opção 
de publicar a atividade na Rede 
PEPSUS.

IV. Os sistemas AVASUS e Wordpress 
se comunicam entre si e o relato é 
adicionado à Rede PEPSUS.

Resultados e discussões

O curso de Especialização em 
Saúde da Família qualifica profissio-
nais ligados aos cuidados da saúde 
primária por meio de módulos de 

Figura 1: Fluxograma de publicação na Rede PEPSUS

Fonte: Elaborada pelos autores
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extensão e cursos de aperfeiçoa-
mento. Há três eixos que o aluno 
deve concluir durante o período 
de 48 semanas, com carga horária 
total de 360 horas, sendo 15 horas 
presenciais e 345 horas a distância.

Os módulos exigem interven-
ções que consistem em: investigar e 
implementar ações tendo por base 
o Programa de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ/AB). Os eixos são organizados 
nos seguintes módulos de estudo:

• Eixo I: Investigação em Atenção 
Primária
Há três módulos obrigatórios, 
o aluno faz uma observação na 
Unidade de Saúde, investigando 
as políticas públicas de saúde e a 
reforma sanitária, como também 
analisa estratégia de saúde da 
família e territorialização. 

• Eixo II: Itinerários Formativos na 
Atenção à Saúde  
O aluno cursa sete módulos 
obrigatórios e escolhe mais um 
optativo entre os 33 disponíveis, 
no módulo denominado “Tópicos 
Especiais em Saúde da Família” 
- estudando atenção à saúde do 
idoso, saúde mental, planejamento 
reprodutivo e etc.

• Eixo III: Gestão em Atenção 
Primária em Saúde
O aluno monitora e avalia o 
impacto de todas as intervenções 
realizadas nos eixos anteriores, 
f inal izando o Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), que foi 
construído longitudinalmente no 
curso e o exibe no Seminário de 
Apresentação do TCC, cumprindo 
as 15 horas presenciais.

Toda a trajetória do aluno 
durante o curso é acompanhado 
pelos “Facilitadores Pedagógicos” 
que são profissionais preparados 
para orientar o aluno (PEPSUS, 2018).

Para que a Rede PEPSUS 
tornasse realidade, solucionamos 
os dois objetivos elencados no 
capítulo anterior.

O primeiro deles foi a imple-
mentação do website. Nela, foi feita 
a instalação e customização do 
Wordpress, organizando de acordo 
com a necessidade do curso. O resul-
tado é apresentado na figura 2:
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Com o website pronto, o 
segundo objetivo pode ser solucio-
nado, consistindo em: escolher e 
integração automática da atividade 
no AVASUS com a Rede PEPSUS, para 
se comunicarem de forma transpa-
rente ao usuário final. Conforme dito 
anteriormente, a atividade escolhida 
foi o Diário ( Journal). A partir daí, 
foi iniciada a implementação do 

web service de comunicação entre o 
AVASUS e a Rede PEPSUS.

Para isso, foi implementado 
um plugin para o Wordpress que 
serviria de ponte de comunicação 
entre o AVASUS e a postagem na Rede 
PEPSUS. O plugin utiliza o protocolo 
de autenticação OAuth 2.0. OAuth é 
um padrão aberto para autorização 
que permite a aplicações cliente 
acessar recursos do servidor em 

Figura 2: Página inicial da Rede PEPSUS

Fonte: Elaborada pelos autores
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nome de um proprietário de recurso 
específico. OAuth também permite 
proprietários de recursos (usuários 
finais) autorizar acesso limitado 
a terceiros aos seus recursos sem 

compartilhar suas credenciais 
(ORACLE, 2018).

A figura 3 abaixo representa 
o funcionamento de autorização 
através do OAuth:

Figura 3: Autorização e acesso através do OAuth 2.0

Fonte: (ORACLE, 2018)
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A partir de validada, a opção 
de “publicar na Rede PEPSUS” 
ficará disponível ao aluno, que ao 
selecionar estará enviando sua 
postagem para a Rede. Caso seja 
a primeira vez, seu usuário será 
criado automaticamente e seu 
relato será postado, caso já exista 

usuário, ele apenas inclui a nova 
publicação. As publicações utilizam 
o padrão “Nome_da_Atividade de 
Nome_do_cursista”.

Com a implementação final-
izada, os usuários puderam então 
iniciar suas publicações. Os relatos 
publicados ficam organizados de 

Figura 4 - Validação de postagem pelo tutor facilitador

Fonte: Elaborada pelos autores

Por fim, a atividade Diário foi 
modificada para que o facilitador 
pudesse validar a publicação dos 
alunos. Só a partir de validado é que 
o relato poderá ser exportado para 

a Rede PEPSUS. Na figura 4 abaixo, 
temos um exemplo de correção por 
parte do tutor, e o checkbox que deve 
ser marcado para validar a postagem.



REDE PEPSUS: PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS

Nátaly Enne da Costa Gonçalo, Flávia 
Maria Costa Sena, Arthur Henrique 

Garcia Rêgo, José Adailton Silva

439

Figura 5: Página inicial da Rede PEPSUS

Fonte: Elaborada pelos autores

duas formas na página inicial: 
relatos mais recentes e relatos 
mais votados, como podemos ver 
na figura 5 abaixo. Além disso, 
também é possível visualizar todos 
os relatos na aba superior ou no 

botão no final da página inicial. Os 
relatos começaram a ser publicados a 
partir de maio de 2018 e, atualmente, 
o curso possui 352 alunos inscritos e 
1.079 relatos publicados.
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Figura 6: Página de Relatos

Fonte: Elaborada pelos autores

A página de categoria relatos 
(figura 6 abaixo) fornece o título e 
a introdução assim como na página 
inicial. O usuário ou visitante pode 
ver o preview dos trabalhos e caso 

se interesse em algum é só clicar no 
botão do lado direito “ler mais”. Ele 
pode votar antes de fazer a leitura 
completa ou depois, no final do 
trabalho estendido.

Esses relatos trouxeram não 
só experiências práticas, como a 
fixação de cada módulo no ambiente 
de trabalho dos alunos e a perpe-
tuação das tarefas realizadas com 
a divulgação dos relatos no portal 
Rede PEPSUS. Os profissionais de 
saúde dão seus primeiros passos 
à qualificação profissional com os 
recursos captados pelo PEPSUS. A 
formulação dos relatos de cada eixo 
concluído é um deles.

Levando a plataforma à 
Agenda 2030, pode-se fazer um 
elo com o objetivo 11, o de cidades 
e comunidades sustentáveis. A 
rede, além de suprir os objetivos 
esperados, realiza-os de forma 
sustentável, assim como os cursos 
ofertados pelo AVASUS baseados 
na educação a distância (EAD). 
Sustentabilidade esta adquirida 
quando a rede consegue cumprir 
com seus deveres sem poluir e sem 
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devastar o meio ambiente, tudo por 
meio da internet.

Em suma, a Rede PEPSUS 
trouxe resultados capazes de  
inspirar ações de outros profissionais 
que atuam na APS. Além disso, 
os relatos publicados no PEPSUS 
estão diretamente relacionados a 
processos de trabalho das equipes de 
saúde, conforme recomendações do 
PMAQ, e espera-se que a rede sirva 
como uma importante ferramenta 
de análise de experiências exitosas, 
favorecendo a melhoria da qualidade 
da atenção à Saúde da população. 
Outro resultado importante tem 
relação com a gestão participativa 
do Curso de Especialização de modo 
a garantir a divulgação imediata 
dos resultados alcançados, por meio 
dos relatos, possibilitando maior 
transparência e impacto social.

Considerações finais

Tendo em vista a importância 
da inovação tecnológica em saúde 
para os países em desenvolvimento, 
ao passo que o PEPSUS mostra-se 
um instrumento capaz de levar às 
pessoas, principalmente às mais 
afastadas dos centros urbanos, o 

direito ao conhecimento e à especia-
lização, a rede PEPSUS apresenta-se 
como uma aliada a tudo isso, tendo 
enfoque na divulgação dos trabalhos 
desenvolvidos na forma de relatos de 
experiência, sendo estes de grande 
utilidade pública, podendo inspirar 
muitos outros profissionais que 
atuam na Atenção Primária à Saúde. 

A integração entre a Rede 
PEPSUS e o AVASUS ocorreu de 
maneira satisfatória, minimizando 
assim as dificuldades que os usuá-
rios poderiam encontrar, dada a 
quantidade de relatos postados com 
sucesso, e suas avaliações.

Como trabalhos futuros, foram 
iniciadas novas pesquisas visando 
melhorar a interação por parte dos 
tutores facilitadores, pois, nesta 
primeira versão, o foco principal foi os 
cursistas. O objetivo será utilizar uma 
nova ferramenta para a atividade, 
que irá concentrar toda a discussão 
entre aluno e facilitador, bem como as 
correções e validação para postagem. 
Dessa maneira, a quantidade de 
passos entre a postagem por parte 
do cursista, correção e validação 
por parte do facilitador, e por fim a 
postagem na Rede PEPSUS pelo aluno, 
serão reduzidos.
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Resumo 
O CEFOPE em parceria com o LAIS 
passou a adotar o Sistema de Gestão 
Acadêmica (SGA) a partir do ano 
de 2018 a fim de gerir o trabalho 
acadêmico. Assim, o objetivo deste 
estudo é relatar a experiência 
vivenciada pela equipe técnica 
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do CEFOPE na utilização desse 
sistema. Trata-se de um estudo do 
tipo relato de experiência, ao qual 
utilizou-se a sistematização das 
etapas vivenciadas pelos autores 
pautada na ‘metodologia de relato de 
experiência proposta por Holliday 
(2006). Inicialmente, no ano de 2017, 
ocorreram diálogos entre a equipe 
do CEFOPE e o LAIS em um processo 
inicial de identificação das possibili-
dades que o sistema oferece e quais 
turmas poderiam ser contempladas 
para uma experiência piloto. Após 
isso, o sistema vem sendo operaciona-
lizado com uma turma piloto do curso 
de Especialização Técnica em Atenção 
Psicossocial para o município de São 
José de Mipibu- RN, com 30 alunos. O 
SGA proporciona inúmeras contribui-
ções, tais como: agilidade na busca de 
informações dos cursos ofertados na 
escola e seus componentes, desburo-
cratização para o fornecimento de 
declarações e outros documentos, 
controle na frequência dos alunos, 
transparência nas atividades reali-
zadas pelos docentes, como também 
segurança no armazenamento de 
informações, visto que, todos os 
registros do sistema SGA, atualmente 
estão armazenados no banco de dados 
do LAIS e serão direcionados para o 
Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS). Destarte, compreende-se 
que a tecnologia na área da saúde 
proporciona inovação, confiabilidade, 
segurança e agilidade dos registros, 
contribuindo de forma significativa 
para organização escolar almejando 
uma formação de qualidade.

Abstract 
CEFOPE, in partnership with LAIS, 
started to adopt the Academic 
Management System (SGA) from the 
year 2018 in order to manage the 
academic work. Thus, the objective 
of this study is to report the expe-
rience experienced by the CEFOPE 
technical team in the use of this 
system. It is a study of the type of 
experience report, which was used 
to systematize the stages lived by the 
authors based on the methodology 
of experience report proposed by 
Holliday (2006). Initially, in 2017, 
dialogues took place between the 
CEFOPE team and the LAIS in an 
initial process of identifying the 
possibilities that the system offers 
and which groups could be contem-
plated for a pilot experience. After 
this, the system has been operated 
with a pilot group of the Technical 
Specialization Course in Psychosocial 
Care for the municipality of São José 
de Mipibu-RN, with 30 students. The 
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SGA provides numerous contribu-
tions, such as: agility in the search 
for information about the courses 
offered in the school and its compo-
nents, debureaucratization for the 
provision of statements and other 
documents, control of the students’ 
attendance, transparency in the 
activities carried out by teachers, 
as well as security in the storage 
of information, since all records 
of the SGA system are currently 
stored in the LAIS database and 
will be directed to the Department 
of Information Technology of SUS 
(DATASUS). Thus, it is understood 
that health technology provides 
innovation, reliability, safety and 
agility of records, contributing 
significantly to school organization 
aiming for quality training.

Introdução

O Centro de Formação de 
Pessoal para os Serviços de Saúde 
Dr. Manoel da Costa Souza - CEFOPE, 
através da Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio Grande do Norte - SESAP, 
tem o compromisso da Formação 
Profissional dos Trabalhadores 
de Nível Médio e habilitação dos 

trabalhadores do SUS (LIMA, 2013). 
A escola é instituição integrante 
da Rede de Escolas Técnicas do SUS 
- RETSUS, pertencente ao Projeto 
Larga Escala ratificado durante a I 
Conferência Nacional de Recursos 
Humanos em 1986.

Sendo assim, desde a fundação 
do CEFOPE já foram qualificados 
cerca de 18.579 profissionais do 
SUS nas oito regiões de saúde 
descentralizadas no Estado do Rio 
Grande do Norte, através de cursos 
de Especialização Técnica em Rede 
de Atenção ao Cuidado em Urgência 
e Emergência e Psicossocial, 
Tecnologia da Informação em 
Saúde, Técnico em Análises Clínicas, 
Técnico em Enfermagem, Técnico 
em Nutrição e Dietética, Técnico em 
Vigilância em Saúde, entre outros.

A fim de registrar as atividades 
dos alunos, realizar as matrículas, 
emitir declaração de vínculo, entre 
outras necessidades, o CEFOPE, 
desde seu início, adotou o uso de 
ferramentas convencionais, para 
registros escolares, a exemplo do 
Diário de classe e as fichas de matrí-
cula impressos. Mas com o volume de 
documentos e o aumento da necessi-
dade de espaço físico para armazenar 
todos os dados, surge a necessidade 
de adotar novas formas de arquivar 
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as informações produzidas pela 
escola ao longo desses 30 anos.

Por isso, a partir do ano de 2018 
o CEFOPE passou a adotar o Sistema 
de Gestão Acadêmica (SGA) desen-
volvido pelo Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS) para 
gerir o trabalho acadêmico tendo 
como objetivo o gerenciamento de 
documentos, cadastro e controle 
de cursos ofertados pela escola, 
escalas de aula, fornecimento de 
certificados e declarações. Além 
disso, a opção de “acompanhamento 
pedagógico” possibilita o monitora-
mento frequente dos discentes e, 
consequentemente, a visualização da 
evasão em suas diversas situações.

O estudo justifica-se pela 
necessidade de debates acerca da 
inovação tecnológica em saúde 
e, conforme afirmam Berto e 
Nakano (2013), a utilização de 
recursos tecnológicos proporciona 
condições necessárias para o 
desenvolvimento de atividades 
educacionais, além de desenvolver 
novas formas de comunicação entre 
a escola-docente-aluno.

Diante do exposto, o objetivo 
deste estudo é relatar a experiência 
vivenciada pela equipe técnica do 
Centro de Formação de Pessoal – 
CEFOPE no que tange a utilização 

do Sistema de Gestão Acadêmica e 
justifica-se por se tratar de um tema 
que reflete inovação no processo de 
educação em saúde no âmbito das 
escolas técnicas do SUS.

Procedimento metodológico

Trata-se de estudo do tipo 
relato de experiência. Estudos 
desse tipo, segundo Holliday (2006), 
necessitam ser sistematizados a fim 
de evidenciar de forma mais precisa 
a realidade vivenciada. De forma 
simples, podemos resumir as múlti-
plas possibilidades e utilidades da 
sistematização de diversos modos e, 
um deles é ter uma compreensão mais 
profunda das experiências que reali-
zamos e como realizamos, com o fim 
de melhorar nossa própria prática.

Diferente de outros esforços 
reflexivos, a sistematização permite 
entender a relação entre as dife-
rentes etapas de um processo, que 
elementos foram mais determi-
nantes que outros e porque, e quais 
foram os momentos significativos 
que marcaram o desenvolvimento 
posterior de uma experiência e que 
deram determinadas viradas ao seu 
encaminhamento (HOLLIDAY, 2006). 
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Ou seja, a partir da sistematização 
é possível perpassar por todas as 
etapas que foram necessárias no 
processo de construção do SGA de 
acordo com as necessidades acadê-
micas e administrativas do CEFOPE. 

Isso denota um processo único e 
que permeia o desenvolvimento do 
trabalho da equipe.

A fim de descrever as etapas 
apresentadas no sistema durante seu 
desenvolvimento, segue figura abaixo.

Figura 1: Fluxograma do SGA.

Fonte: Autores.

Na figura 1, pode-se verificar 
umas das fases do fluxograma de 
desenvolvimento do SGA. No perfil 
Diretor, por exemplo, serão inseridas 

as informações institucionais, das 
quais estão o Regimento Escolar, 
Projeto Político-Pedagógico e Projeto 
de Desenvolvimento Institucional, 
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documentos legais, editais, perfis de 
formação de saúde, regiões de saúde 
e seus instrumentos de vinculação, 
além do cadastro de informações 
administrativas.

Sendo assim, a partir desse 
perfil, as demais atividades esco-
lares serão descentralizadas para as 
demais equipes (técnica, adminis-
trativa, financeira, entre outros), 
permitindo uma gestão democrática 
de forma que todos os envolvidos 
participem ativamente do processo, 
além da realização de forma cons-
trutiva das atividades referentes a 
cada equipe.

À medida que o processo de 
desenvolvimento avança, novas 
etapas foram adicionadas a partir 
da colaboração dos profissionais 
do CEFOPE, possibilitando uma 
gestão democrática. Essas novas 
tarefas surgiram de acordo com 
as demandas da escola. Como por 
exemplo, a possibilidade de inclusão 
de turmas anteriores ao uso do SGA 
e a junção de turmas em caso de 
evasão escolar alta.

Considerando esse processo 
e entendendo que a gestão demo-
crática possibilita a construção 
coletiva e permanente, alguns desa-
fios se colocam para sua efetivação 
nos sistemas de ensino. Nessa direção, 

os processos formativos escolares que 
acontecem em todos os espaços da 
escola revelam a construção de uma 
nova gestão pautada pela efetivação 
de canais de participação, de descen-
tralização do poder e, portanto, de 
exercício de cidadania (BRASIL, 2012).

Resultados e discussões

O Sistema de Gestão Acadêmica 
vem sendo discutido pela Secretaria 
de Educação à Distância (SEDIS) da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e o CEFOPE, desde 
2017, onde no contexto do referido 
ano, a escola seria referência para 
implantação do SGA. No entanto, 
apenas no ano 2018 iniciaram-se as 
capacitações para os colaboradores 
do CEFOPE, por parte da equipe do 
LAIS em parceria com SEDIS/UFRN. 
As capacitações foram focadas na 
operacionalização do SGA pela equipe 
do CEFOPE, com simulações de perfis 
e turmas para aplicação prática e 
esclarecimento de dúvidas.

Após isso, o sistema tem sido 
implantado a partir do curso de 
Especialização Técnica em Atenção 
Psicossocial para a turma de São 
José de Mipibu. Concomitantemente, 
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identificaram-se as adequações do 
sistema de acordo com a necessidade 
dos setores técnico, pedagógico, 
administrativo e financeiro, tais 
como: possibilidade de cadastro de 
turmas que foram encerradas no 
período anterior ao sistema, acesso 
dos alunos à declaração de vínculo, 
entre outros. Além disso, foram 
sendo inseridas no sistema as novas 
turmas, bem como, as anteriores à 
sua implantação, de forma que foi 
necessário resgatar informações para 
serem também registradas dentro da 
proposição de turmas concluídas.

Corroborando com este 
trabalhado, Dantas Neto et al. (2018) 
afirma que:

O Sistema de Gestão Acadêmica 

fornece suporte integral para as 

funcionalidades acadêmicas das 

escolas, ofertando um ecossistema 

completo para gerenciamento de 

cursos, turmas e matrículas. Além 

disso, disponibiliza a comunicação 

por notícias e emails, o qual facilita 

o contato direto entre docentes 

e discentes e até mesmo entre os 

funcionários da instituição (DANTAS 

NETO et al., 2018).

Logo abaixo, podemos observar 
a página de acesso principal do SGA, 
nesta tela temos a opção de selecionar 
o tipo de perfil que deseja acessar.

Figura 2: Tela de acesso ao SGA.

Fonte: Autores.

A partir da seleção do perfil, 
é possível acessar as atividades e 
informações inerentes à função 
de quem está utilizando o sistema. 

Por exemplo, no perfil professor é 
possível acessar o Diário de Classe 
para lançar notas, frequências 
e faltas. Já no perfil Secretário 
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Acadêmico, é possível realizar as 
matrículas, acessar os dados dos 
alunos de acordo com o curso, além 
de cadastrar novas turmas.

Já na Figura 3, conforme 
demonstrada a seguir, está expressa 
a tela de um perfil de Diretor. 
Observa-se que o sistema apresenta 

funções como: biblioteca, comu-
nicações, consultas dos alunos 
cadastrados, documentos institu-
cionais, estrutura organizacional, 
Recursos Humanos (RH), instrumento 
de vinculação, relatórios a partir de 
diversos filtros, sala de situação, 
perfis de formação e tutoriais de uso.

Figura 3: Tela do perfil de diretor.

Fonte: Autores.

Gestão educacional é um 
processo de gerir a dinâmica do 
sistema de ensino como um todo, 
com princípios de democracia e 
com métodos que organizem e 
criem maneiras de se obter um 

ambiente educacional autônomo, de 
participação e compartilhamento 
com tomada de decisão efetiva, 
acompanhamento e avaliação com 
retornos de informações, além de 
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transparência com demonstração de 
processos e resultados (LÜCK, 2017).

A partir disso, podemos 
perceber que nenhuma ação setorial 
realizada por si só, é capaz de gerar 
avanços sólidos e duradouros, mas 
sim mudanças localizadas. Somente 
com uma gestão educacional descen-
tralizada e aliada à tecnologia e com 
visão de conjunto é possível maxi-
mizar os resultados (LÜCK, 2017). E 
é nesta perspectiva que o SGA vem 
sendo desenvolvido, considerando 
a formação dos profissionais envol-
vidos, que são capazes de desenvolver 
e implementar as mudanças necessá-
rias no sistema da escola.

Dessa maneira, associando 
o uso das tecnologias, podemos 
contribuir com o acesso universal 
da educação, com a igualdade, 
ofertando qualidade de ensino e 
aprendizagem, e o desenvolvimento 
profissional. Criando, dessa maneira, 
uma nova relação entre alunos, 
docentes e a escola, possibilitando o 
acesso à informação de forma mais 
ágil (SILVA, SILVA, COELHO, 2016).

Além do mais, como produtos 
da turma piloto é possível alcançar: 
agilidade na entrega dos diários, 
registro digital dos cursos em 
desenvolvimento, redução de 
material impresso, informatização 

de dados acadêmicos, produção 
de relatório que norteia a tomada 
decisão para aberturas de novas 
turmas. É importante destacar que 
turmas em andamento e outras já 
realizadas estão sendo inseridas no 
sistema, dentre elas, pertencentes 
aos cursos: Especialização Técnica 
de Nível Médio em Enfermagem 
em Linhas do Cuidado - Urgência 
e Emergência; Capacitação dos 
Agentes do Combate às Endemias 
e Demais Agentes que Atuam na 
Vigilância em Saúde; Especialização 
Técnica em Enfermagem em Linhas 
do Cuidado - Atenção Psicossocial; 
Tecnologia da Informação em Saúde 
(TIS) e Técnico em Enfermagem.

Salienta-se que o Sistema 
está em fase de implantação e que, 
mesmo diante das dificuldades da 
implementação inicial, a equipe 
do LAIS e do CEFOPE encontram-se 
em constante comunicação para 
estreitar laços, identif icar e 
apontar melhorias. Como resultado 
imediato, possibilitará a redução de 
espaço físico no armazenamento 
de registros impressos de turmas 
anteriores executadas, bem como 
uma resposta rápida às solicitações 
de informações referentes a dados 
acadêmicos dos cursos.
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Diante do exposto, é possível 
perceber a grandiosidade de um 
sistema desse porte, visto que ele 
trabalha com diversos aspectos que 
permitem o gerenciamento coletivo 
de registro, implicando em benefícios 
para organização e gestão escolar. Em 
linhas gerais, a lógica da utilização 
do SGA no CEFOPE, é orientada 
pelos princípios democráticos e é 
caracterizada pelo reconhecimento 
da importância da participação cons-
ciente, efetiva e coletiva.

Considerações finais

Ao f inal deste trabalho, 
podemos concluir que são neces-
sárias diversas modificações no 
contexto da gestão escolar, a fim 
de que a instituição e seus alunos 
possam oferecer uma maior parti-
cipação (consciente e esclarecida) 
na gestão técnico-científica, além 
de usufruir de seus benefícios como 
parte integrante de um movimento 
que é internacional (LÜCK, 2017).

Destarte, é notória a contri-
buição do SGA para a gestão 
acadêmica do CEFOPE. Enquanto 
principal desafio pode-se citar a 
utilização desse sistema por toda a 

equipe da escola, tanto pela equipe 
técnica, como pelos docentes, secre-
taria e setor administrativo. Como 
limitação observa-se atualmente: 
dificuldade no gerenciamento dos 
diários, visto que o sistema não 
permite o cadastramento de mais de 
um componente para o mesmo dia; 
assim como o uso de salas de aulas 
e disponibilidade do docente em 
período concomitante com outros 
componentes ofertados; criação de 
declaração de atestado de matrícula 
que conste o cronograma de aulas do 
curso; ausência de botões de seleção 
que agilizem os filtros de buscas, dos 
componentes e cursos, disponíveis 
no menu acadêmico do perfil secre-
tário geral e, por fim, mudanças de 
acesso em perfis que se adequem ao 
fluxograma da escola. Entretanto, 
é válido ressaltar que, em reuniões 
constantes realizadas pela equipe de 
produção do LAIS com a equipe do 
CEFOPE, essas limitações vêm sendo 
analisadas a fim de solucioná-las 
para atender as demandas.

E, diante de tais desafios, 
encontram-se as sugestões para 
novos estudos, especialmente, no 
tocante aos impactos da implantação 
do SGA para os usuários. A utili-
zação contínua do sistema permite 
identificar as reais necessidades dos 
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usuários do sistema para aprimorar 
os recursos de registros da escola, 
permitindo assim, pesquisas com 
foco na percepção dos usuários, tais 
como: docentes, equipe administra-
tiva e secretaria escolar.

Por fim, podemos compreender 
que a tecnologia na área da saúde 
proporciona inovação, confiabilidade, 
segurança e agilidade dos registros, 
contribuindo de forma significativa 
para organização escolar almejando 
uma formação de qualidade.
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Resumo
Objetivo: Descrever sobre a aplica-
bilidade e benefícios bem como as 
indicações e contraindicações da 
Terapia por Pressão Negativa no 
tratamento de feridas complexas. 

Método: Trata-se de uma Revisão 
Integrativa da literatura sobre o 
tratamento de feridas complexas 
com a Terapia por Pressão Negativa. 
Resultados: As feridas complexas 
representam um grande problema 
pela dificuldade de cicatrização, 
tempo prolongado de internação 
e promove um alto custo pelo 
tratamento. Além disso, a terapia 
estimula a granulação e diminui o 
tempo de internação. Conclusão: 
Os resultados mostram a evidência 
crescente dos benefícios que a 
terapia trás como adjuvante no 
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tratamento de Feridas Complexas, 
favorece saúde e bem estar e melhor 
qualidade de vida.

Abstract
Objective: To describe the appli-
cability and benefits as well as 
indications and contraindications 
of Negative Pressure Therapy in the 
treatment of complex wounds. 
Method: This is an Integrative 
Review of the literature on the 
treatment of complex wounds with 
Negative Pressure Therapy. 
Results: Complex wounds represent 
a major problem due to the difficulty 
of healing, prolonged hospitalization 
time and a high cost for the treatment, 
the therapy stimulates the granula-
tion, shorten the hospitalization time. 
Conclusion: The results show the 
increasing evidence of the benefits 
that the therapy provides as adju-
vant in the treatment of Complex 
Wounds, favors health and well 
being and better quality of life.

Introdução

A tecnologia em saúde se 
caracteriza como toda inovação 
por meio de procedimentos, 

equipamentos, materiais e medi-
camentos bem como o processo 
educacional e protocolos assisten-
ciais nos quais a atenção a saúde são 
prestados à população. A inovação 
tecnológica, sem dúvida, é um dos 
elementos de extrema importância 
para o desenvolvimento econômico 
quando associado ao progresso 
científico (BRASIL, 2014). 

No Brasil o setor de tecno-
logia em saúde tem feito um 
progresso considerável, empresas 
privadas e institutos controlados 
pelo governo se comprometem no 
desenvolvimento e pesquisa de 
novas tecnologias. Em dezembro de 
2005, a portaria nº 2.510/GM institui 
a Política Nacional de Gestão de 
Tecnologias em Saúde (PNGTS). 
A referida política incentivou a 
construção da rede brasileira de 
avaliação de tecnologias em saúde 
(Rebrats), inaugurada em 2008 e 
formalmente instituída em 2011 
(BRASIL, 2014).

É importante ressaltar, que os 
agentes públicos e privados estejam 
unidos para que haja a produção do 
conhecimento cientifico e que se 
transforme em produtos que supram 
às necessidades da população, possi-
bilitando à retomada do crescimento 
e desenvolvimento. Nessa ótica, a 
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agenda 2030 criada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), em uma 
reunião ocorrida em setembro de 
2015, traçou objetivos para o desen-
volvimento sustentável de forma 
pertinente ao terceiro objetivo que 
referencia saúde e bem estar e asse-
gura uma vida saudável (ONU, 2015).

No âmbito hospitalar as 
feridas constituem um problema de 
saúde pública, sendo a cicatrização 
de tecidos o principal objetivo 
da intervenção clínica. A pele é o 
maior órgão do corpo, para manter 
a integridade ocorrem processos 
fisiológicos importantes os quais se 
dividem em proteção, imunidade e 
termorregulação, também participa 
do metabolismo do cálcio através da 
ativação da vitamina D e atua como 
barreira contra os microorganismos. 
O conhecimento produzido acerca 
dos mecanismos de lesão e reparo 
tecidual, associado ao rápido desen-
volvimento tecnológico, tem trazido 
grandes contribuições para o desen-
volvimento de inúmeras alternativas 
no tratamento de feridas, proporcio-
nando melhor qualidade de vida para 
o indivíduo (MILCHESKI et al.,2017). 

As novas tecnologias para 
o tratamento de feridas crônicas 
oferecem o processo mais rápido da 
cicatrização, e a Terapia de Pressão 

Negativa (TPN) é uma delas. A terapia 
é um tipo de tratamento ativo da 
ferida que promove sua cicatrização 
em ambiente úmido, por meio de uma 
pressão subatmosférica controlada e 
aplicada localmente. É composto por 
material de interface (espuma ou 
gaze), um tubo de sucção adaptado 
a um dispositivo computadorizado, 
possui alarme sonoro que indica 
eventual vazamento de ar pelo cura-
tivo (LIMA; COLTRO; JUNIOR, 2017).

Justif ica-se o estudo de 
tal temática pelo interesse em 
aprofundar o entendimento e  
discutir os benefícios da  Terapia de 
Pressão Negativa (TPN) em feridas 
complexas, bem como o uso dessa 
inovação tecnológica como adju-
vante ao conhecimento cientifico. 

Diante do exposto, o presente 
estudo busca responder a seguinte 
questão: qual a aplicabilidade e bene-
fícios da Terapia por Pressão Negativa 
no tratamento de feridas complexas? 
Tem como objetivo descrever sobre a 
aplicabilidade e benefícios da Terapia 
por Pressão Negativa no tratamento 
de feridas complexas.
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Metodologia

Trata-se de uma Revisão 
Integrativa (RI), que configura-se 
como tipo de revisão da literatura, que 
reúne achados e estudos desenvolvidos 
mediante diferentes metodologias, 
permitindo aos revisores sintetizar 
resultados sem ferir a filiação epis-
temológica dos estudos empíricos 
incluídos (SOARES,2014), sobre TPN. O 
desenvolvimento desta revisão seguiu 
as etapas para o seu andamento, 
quais sejam: 1) elaboração da questão 
norteadora, 2) busca ou amostragem 
na literatura, 3) categorização, 4) 
análise críticas dos estudos incluídos, 
5) discussões dos resultados e 6) 
síntese da revisão integrativa.

A busca foi realizada entre os 
meses de agosto de 2018 a setembro 
de 2018, e para seleção da amostra 
do estudo, foi realizado um levan-
tamento dos artigos científicos 
nas bases de dados eletrônicas: 
Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO) e a Base de 
Dados bibliográficos especializados 
na de Enfermagem (BDENF). Foram 
utilizados palavras para a estratégia 
de busca escolhido após a decisão 
do tema: ‘Feridas Complexas” (1), 

“ Tratamento” (2), “Terapia por 
Pressão Negativa” (3), “ Curativos” 
(4), “Tecnologia em Saúde” (5).

 Os critérios de inclusão 
adotados foram: estudos publicados 
na língua portuguesa de forma 
gratuita, completo, online, e que 
compartilhassem da temática e 
objetivo proposto. Quanto aos 
critérios de exclusão, destacam-se: 
texto em inglês e espanhol, resumos, 
monografias, teses, dissertações, 
textos indisponíveis para acesso de 
todo seu conteúdo, carta ao editor 
e estudos que não compartilharam 
com a temática exposta. Os artigos 
duplicados foram contabilizados 
apenas uma vez.

A escolha dos artigos inicial-
mente foi feita a partir do título 
sugestivo que remetia ao tema. Como 
também, pela leitura do resumo 
do texto e, por conseguinte, uma 
análise dos textos completos, sinteti-
zando as informações para discussão 
sobre o tema proposto.

Análise e discussão 
dos resultados

A Terapia  por  Pressão 
Negativa (TPN) fornece pressão 
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subatmosferica uniforme no leito 
da ferida e seu mecanismo de 
ação envolve efeitos biológicos e 
físicos pode ser administrados de 
forma continua (sem interrupções) 
intermitentes (ciclo intercalados), a 
instalação pode ser feita em regime 
domiciliar ou exigem hospitalização, 
a recomendação é que a troca do 
curativo seja feita a cada 48 a 72 
horas. A aplicação da T.P.N sobre 
uma ferida provoca uma deformação 
do citoesqueleto celular, responsável 
por desencadear potente estimulo à 
proliferação celular e à angiogenese 

aumentando a vascularização local, 
promovendo tecido de granulação 
(LIMA; COLTRO; JUNIOR, 2017)

Após levantamento nas 
bases de dados foram identificados 
inicialmente 100 artigos, a seleção 
por título e resumo resultou em 
24 artigos. Durante o processo de 
leitura na íntegra e análises dos 
artigos, ocorreu a seleção de 09 
artigos. O quadro 1 apresenta as 
indicações e contraindicações da 
terapia por pressão negativa. E o 
quadro 2 apresenta os benefícios da 
terapia por pressão negativa.

Quadro 1- Indicações e Contra indicações da TPN- Natal 2018

TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA

INDICAÇÕES CONTRA INDICAÇÕES

Feridas complexas; Necrose sobre o leito da ferida;

Enxerto de pele; Presença de tecido com malignidade;

Abdômen aberto; Osteomelite sem tratamento;

Prevenção de complicações em incisões 
fechadas;

Fistulas não entérica ou não explorada;

Instilações de soluções em feridas 
contaminadas ou infectadas.

Exposição de vasos, nervos, órgãos ou 
sítios de anastomoses.

A Terapia de Pressão Negativa 
(TPN) promove a drenagem e reduz 
a população bacteriana, aumenta o 

fluxo sanguíneo local e estimula a 
cicatrização. Essa terapia tornou-se 
ferramenta importante e eficaz 



TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA: UMA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS

Jaciely Duarte França, João Paulo Vicente 
Souza, Luana Richelly Vitaliano da Silva, 
Roseane Christine Fernandes dos Santos

461

Quadro 2- Benefícios da Terapia por Pressão Negativa – Natal 2018.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
EM SAÚDE

BENEFÍCIOS

TERAPIA POR PRESSÃO 
NEGATIVA

(TPN/ TPNI)

Menor tempo de internação;

Promove diminuição do custo com o tratamento;

Pouco aderente ao leito da ferida e menos dolorida;

Melhora a qualidade de vida;

Diminuição da morbimortalidade;

Retorno mais rápido a vida social.

no combate a infecção de grandes 
feridas, índice baixo de complica-
ções e proporciona maior conforto 
a equipe, reduz o uso de antibióticos 
e as trocas de curativos. (OLIVEIRA; 
MELO; ALBUQUERQUE, 2017a).

Na l iteratura é possível 
encontrar diversas indicações 
para aplicação da TPN com bons 
resultados relatados. Segundo 
Lima, Coutro, Junior (2017) nas FC 
promovem a melhora das condições 
locais estimulando a formação do 
tecido de granulação, reduz na 
complexidade da opção de recons-
trução. Apresenta redução na taxa 
de mortalidade, as feridas associadas 

a infecção obtiveram grandes 
benefícios.

A TPN pode ser prejudicial ao 
paciente caso não seja observado 
suas contra indicações, apesar 
dessas contra indicações, há relatos 
da aplicação da terapia sobre vísceras 
expostas, porém com proteção dessas 
estruturas do contato direto com a 
espuma de poliuretano. Essa proteção 
pode ser realizada por um curativo 
não aderente ou por uma película 
multiperfurada. Além disso, a relatos 
da aplicação da TPN como adjuvante 
no fechamento da ulcera brônquica 
(LIMA; COLTRO; JUNIOR, 2017).

As feridas complexas (difíceis 
de tratar) vêm aumentando devido 
ao envelhecimento da população 

e aos traumas nos grandes centros 
urbanos, essas feridas aumentam os 
custos e acarreta maior tempo de 
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internação. Em âmbito hospitalar, as 
feridas complexas (FC) representam 
um grande problema pela dificul-
dade de resolução e pelo tempo 
prolongado de internação promo-
vendo um alto custo pelo tratamento 
(LIMA, 2017; MILCHESKI, 2017).

Segundo Milcheski et al., 
(2017) a TPN apresenta uma solução 
tendo em vista as suas propriedades 
multiplicas e estudadas, tais como 
estimulo a granulação da ferida, 
diminuição do edema, diminuição 
do excesso de líquido e debris da 
ferida com diminuição bacteriana, 
proporcionando menor tempo 
de internação. (OLIVEIRA; MELO; 
ALBUQUERQUE, 2017a)

 Ribeiro et al., (2017) relata que 
a TPN auxilia a cicatrização de feridas 
de difícil fechamento, aplicando uma 
pressão negativa sob as margens da 
ferida. Esse mecanismo acelera a 
formação de tecido granulado, colá-
geno, fibroblasto. A TPN vem sendo 
utilizada com sucesso em diversos 
países, o objetivo é preparar o leito da 
ferida até seu fechamento definitivo.

De acordo com Passoni et 
al., (2015) esta técnica apresenta 
bastante eficácia quando comparada 
com as técnicas tradicionais de cura-
tivos, diminui os custos tanto com as 
internações hospitalares quanto em 

relação a utilização de técnicas com 
produtos industrializado.

Recentemente foi introduzida 
a combinação da pressão negativa 
com a instilação de agentes tópicos, 
os quais beneficiam no tratamento 
de feridas infectadas, quando 
combinados tem o potencial de 
atuar como tratamento adjuvante 
de grandes feridas e no preparo para 
o fechamento da ferida, desse modo 
percebe-se uma baixa no tempo de 
internação com diminuição de custo 
e melhor qualidade de vida para o 
paciente. A TPN com instilação 
aumenta a limpeza da ferida através 
da remoção de debris e combate a 
infecção, por ser pouco aderente 
ao leito da ferida se torna menos 
dolorida e é fácil de ser removida, 
aumenta o tecido de granulação 
permitindo o fechamento mais 
precoce ( MILCHESKI et al.,2017).

O tratamento de feridas é um 
enorme desafio para os profissionais 
de saúde, as principais etiologia estão 
relacionadas a doença de base, o 
funcionamento normal da pele pode 
ser afetado com o surgimento de uma 
ferida principalmente as crônicas, 
por trata-se de feridas de difícil 
cicatrização. A TPN drena os fluidos 
da ferida, remove o substrato para 
o crescimento de microorganismo, 
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desse modo promove uma cicatri-
zação mais rápida, leva o cliente 
a uma permanência menor de 
hospitalização e retorno mais 
rápido a vida social, reduzindo a 
morbimortalidade (OLIVEIRA; MELO; 
ALBUQUERQUE, 2017a).

Conclusão

As feridas constituem um 
grave problema de saúde pública 
que atingem a todas as camadas 
da população, é um desafio para 
os profissionais da área da saúde e 
para o sistema de saúde, contudo 
o emprego da Terapia por Pressão 
Negativa em Feridas Complexas é 
altamente vantajoso, os resultados 
mostram a evidência crescente dos 
benefícios que a terapia trás como 
adjuvante no tratamento de Feridas 
Complexas, sobretudo por facilitar 
a formação de um tecido de cica-
trização ausente de infecção local, 
promovendo a diminuição no tempo 
de internação, favorecendo saúde e 
bem estar e melhor qualidade de 
vida. Em contrapartida, por ser um 
procedimento de alto custo, há uma 
grande parcela da população que 
ainda não tem acesso. Espera-se que 

o trabalho possa contribuir  para á 
ampliação da TPN em diversos níveis 
socioeconômicos.  

Ressalta-se, que houve algumas 
limitações durante o desenvolvi-
mento do presente trabalho, foram 
poucos artigos encontrados, obser-
vou-se que apesar de ser uma técnica 
estudada na literatura mundial nos 
últimos 20 anos aproximadamente, 
é uma terapia que vem trazendo 
inovações e ótimos resultados, desta-
cando-se na tecnologia em saúde.

Acredita-se, que os resultados 
demonstrados venham a contribuir 
para o desenvolvimento de ações 
que viabilizem a busca por novos 
conhecimentos voltados a aplicabi-
lidade do uso da Terapia por Pressão 
Negativa em feridas Complexas.
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Resumo
Com o desenvolvimento tecnológico o 
emprego da TIC (Tecnologia de infor-
mação e comunicação), encontra-se 
cada vez mais presente na prática de 
ensino e aprendizagem, possibilitando 

diversos benefícios, dentre eles, uma 
maior flexibilidade e retém maior 
atenção e envolvimento do parti-
cipante, como também beneficia 
atividades relacionadas à promoção e 
prevenção, englobando o desenvolvi-
mento processos, produtos e serviços 
em saúde. Dessa forma, o presente 
estudo teve como objetivo a partir 
do uso da metodologia na prática 
experiencial, demonstrar e despertar 
em um público jovem a sensação de 
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uma perda auditiva provocada pelo 
uso excessivo do estéreo pessoal. 
Para o desenvolvimento do material 
experiencial, foi utilizado o videoclipe 
de música pop brasileira e foram 
retirados os fonemas fricativos /f/, 
/v/, /s/, /Ş/ e /z/, também foram 
realizadas diminuições na inten-
sidade nas frequências entre dois 
e quatro mil hertz e adicionado o 
Zumbido do tipo “apito” associado a 
música, com intuito de demonstrar a 
sensação de uma perda auditiva por 
uso excessivo de estéreos pessoais. 
O público atingido pelo material 
experiencial foi de 150 estudantes 
da Universidade Federal da Paraíba, 
com idades de 18 a 25 anos de ambos 
os gêneros. Os participantes tiveram 
a experiência a partir do vídeo e no 
próprio fone de ouvido de como é a 
audição de um indivíduo que já possui 
uma perda auditiva, o que despertou 
questionamentos e autorreflexão 
acerca dos seus hábitos auditivos 
inadequados. O público atingido 
mostrou-se preocupado e sobressal-
tado quanto aos impactos que uma 
dificuldade auditiva poderia causar 
na sua qualidade de vida.

Abstract
With the technological develop-
ment and the use of Information 

and Communication Technology 
(ICT), it is increasingly present in 
teaching and learning practice, 
allowing several benefits, among 
them, greater flexibility and retains 
greater attention and involvement 
of the participant , but also benefits 
from activities related to promotion 
and prevention, encompassing the 
development of health processes, 
products and services. In this way, 
the present study had as objective, 
from the use of the methodology 
in the experiential practice, to 
demonstrate and arouse in a young 
public the sensation of a hearing 
loss caused by the excessive use 
of the personal ear stereo. For the 
development of the experiential 
material, the Brazilian pop music 
video was used and the fricative / f 
/, / v /, / s /, /Ş/ and / z / phonemes 
we real so removed, also decreases 
in frequency intensity between two 
and four thousand hertz and added 
the “whistle” tinnitus associated 
with music, in order to demonstrate 
the sensation of a hearing loss due 
to the excessive use of personal ear 
stereos. The participated reached 
by the experiential material was 
150 students from the Federal 
University of Paraíba, aged 18 to 25 
of both genders. Participants had 
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experience from the video and on 
the itself earphone how the hearing 
of an individual who already has a 
hearing loss aroused question sand 
self-reflection about their inade-
quate auditory habits. The affected 
public was worried and starts led 
about the impacts that a hearing 
impairment could have on their 
quality of life.

Introdução

O desenvolvimento tecno-
lógico vem crescendo de forma 
acelerada desde a revolução indus-
trial, proporcionando benefícios a 
todas as áreas da sociedade. Essa 
tecnologia, criada pelo homem a 
serviço do homem, tem favorecido 
bastante a resolução de problemas 
antes julgados sem solução e 
consequentemente melhorando a 
qualidade de vida da população. Vale 
mencionar que a inovação tecnoló-
gica independe da tecnologia possuir 
ou não alto nível de sofisticação, 
porém é necessário originalidade 
(BARRETO, 2012).

Para Kormelink (2018), o 
processo de inovação tecnológica 
não é um bem em si mesmo, nunca é 

neutro, mas imbuído de valores que 
devem ser orientados para resolução 
de desafios. A Organização das 
Nações Unidas - ONU (2015) em seus 
apontamentos sobre os 17 objetivos 
sustentáveis, fornece uma lista de 
objetivos morais urgentes para a 
inovação e a ciência aplicada em 
escala global, com implementação 
solicitada para todos os países até 
2030. Em saúde, considerar esta 
responsabilidade conduz o desenvol-
vedor para o bem comum. O emprego 
da Tecnologia de informação e comu-
nicação (TIC), abrangendo tecnologia 
multimídia, encontra-se cada vez 
mais presente na prática de ensino 
e aprendizagem, transformando 
de gerenciada para autodirigida. 
Esse método por sua vez possibilita 
diversos benefícios, dentre eles, 
maior f lexibilidade bem como a 
retenção atenção e envolvimento do 
participante (GUPTA; GUPTA, 2016).

Atualmente, a preocupação 
de professores, palestrantes e 
outros profissionais não se encontra 
centrada somente em relação ao 
conteúdo que será ministrado, 
mas também o método utilizado 
para disseminar tais informações 
ao público. Recursos para o enri-
quecimento das experiências de 
aprendizado estão sendo cada vez 
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mais utilizados como as TICs envol-
vendo ferramentas tecnológicas que 
utilizem realidade virtual, recursos 
baseados em vídeos, áudio e gráficos, 
que abrem possibilidades de maiores 
expectativas educacionais (GUPTA; 
GUPTA, 2016). 

É notória a grande vulnerabi-
lidade ainda enfrentada na educação 
em saúde, na qual o público alvo 
recebe o conhecimento de forma 
passiva, ou seja, não possui parti-
cipação direta na construção do 
saber, tornando o ensino rudimentar 
e frequentemente vedado para 
novas perspectivas metodológicas 
(COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012). Nos 
últimos anos tem-se observado a 
contribuição do avanço tecnológico 
em saúde, não apenas em desen-
volvimentos de equipamentos ou 
máquinas de ultima geração, mas 
também para o surgimento de novos 
métodos de ensino na academia, 
além de beneficiar as atividades rela-
cionadas à promoção e prevenção 
englobando processos, produtos e 
serviços em saúde (DA SILVA SOUZA; 
IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). 

As mudanças da sociedade 
atual têm exposto em pauta os 
aspectos referentes à formação 
profissional, principalmente na área 
da saúde. Essas discussões ganharam 

contornos próprios, na medida em 
que é essencial o trabalho conjunto 
entre teoria e prática, a visão inte-
gral do homem e a ampliação da 
concepção de cuidado se tornaram 
essenciais para o adequado desem-
penho laboral.

Assim, considerando a impor-
tância da inovação tecnológica de 
educação em saúde, o presente 
estudo teve como objetivo a partir do 
uso da metodologia na pratica expe-
riencial, demonstrar e despertar em 
um público jovem a sensação de uma 
perda auditiva provocada pelo uso 
excessivo do estéreo pessoal.

Metodologia

Para a formatação do produto, 
foi utilizado o programa Adobe 
Premiere Pro CC 2017 no qual foi utili-
zado o videoclipe da música Bang 
da cantora Anitta com o intuito de 
atrair a atenção maior do público 
jovem. No vídeo foram retirados 
os fonemas fricativos /f/, /v/, /s/, 
/Ş/ e /z/, também foram realizadas 
diminuições na intensidade nas 
frequências entre dois e quatro mil 
hertz e adicionado o Zumbido do tipo 
“apito” associado a música. Com isso 
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foi possível simular uma perda audi-
tiva induzida por uso inadequado de 
estéreos pessoais e longa exposição a 
sons intensos. Além disso, o Zumbido 
(sintoma mais referido e temido 
pelos usuários de fones de ouvido) 
foi utilizado para causar um impacto 
maior não só pelo uso inadequado e 
a perda auditiva, mas também pelos 
sintomas auditivos que esse uso pode 
desencadear.

O material experiencial foi 
exposto ao público no dia sete de 
novembro de dois mil e dezessete no 
estacionamento da biblioteca central 
da Universidade Federal da Paraíba, 
com o público de 150 estudantes de 
todos os cursos da UFPB. A exposição 
foi realizada durante todo o dia com 
duração média de oito horas. Os 
estudantes que participaram da ação 
no primeiro momento passaram pela 
a exposição do vídeo e receberam 
informações acerca dos riscos e uso 
correto do fone de ouvido. Logo após 
tiveram a oportunidade de vivenciar 
diretamente em seu estéreo pessoal 
a experiência de uma perda auditiva 
induzida pelo seu uso excessivo, 
além do fornecimento de dicas e 
orientações sobre a higiene correta 
e a quantidade de horas e o volume 
permitido pela a Organização 
Mundial de Saúde no que se refere 

ao uso de fones de ouvido. O mês de 
novembro foi escolhido estrategica-
mente por ser o mês da campanha 
de conservação auditiva, pois é de 
extrema preocupação o aumento 
exorbitante de perda auditiva em 
jovens e os impactos que ela pode 
causar na sua qualidade de vida. 
A ação contou com a presença 
da equipe da TV UFPB, que deu 
cobertura jornalística durante toda 
exposição, além de publicar no jornal 
online e impresso a repercussão que 
o material experiencial provocou 
nos estudantes. 

Resultados e discussão

O público alcançado pelo 
material experiencial foi de 150 
estudantes da Universidade Federal 
da Paraíba, com idades entre 18 e 25 
anos de ambos os gêneros. O local 
escolhido para exposição foi pensado 
estrategicamente, visto que esse 
público representa maiores usuários 
de estéreos pessoais e estão propícios 
a desenvolver uma perda auditiva 
devido o seu uso excessivo. O estudo 
de Gonçalves Dias (2014) corrobora 
com o presente estudo quando cita 
que os problemas auditivos deixaram 
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de ser preocupação apenas para os 
idosos e passaram a fazer parte da 
vida de muitos jovens que ficam por 
longos períodos com equipamentos 
de amplificação portáteis em seus 
ouvidos, geralmente com o controle 
de volume em alta intensidade, numa 
tentativa de se isolar ou competir 
com o ruído externo. 

Segundo o estudo de Melo 
(2014), 90% dos jovens usa fone de 
ouvido, sendo que 50% deles utilizam 
seus dispositivos móveis uma a três 
horas por dia e 6,8% dos jovens que 
participaram da pesquisa sempre 
ouvem músicas no limite máximo 
dos seus aparelhos móveis. Dessa 
forma, se observa a necessidade de 
disseminar informações a respeito 
dos malefícios ocasionados pela 
exposição em grande intensidade ao 
ruído, tanto nas atividades de lazer, 
como também no uso excessivo de 
estéreos pessoais. 

O material experiencial foi um 
vídeo no qual foi representada frequ-
ências similares a uma perda auditiva 
induzida por ruído, ocasionada pelo 
uso de fone de ouvido, além disso, 
os participantes tiveram a experi-
ência no próprio fone de ouvidode 
como é a audição de um indivíduo 
que já possui uma perda auditiva, o 
que despertou questionamentos e 

autorreflexão acerca dos seus hábitos 
inadequados. O público atingido 
mostrou-se preocupado e espantado 
quanto aos impactos que uma difi-
culdade auditiva poderia causar na 
sua qualidade de vida.

Muito se tem discutido sobre o 
método utilizado para disseminação 
de informações tanto acadêmicas 
como também para a sociedade, por 
exemplo, como prática de promoção 
e prevenção. Tal discussão dá lugar 
a crescente busca de metodologias 
inovadoras e ativas, que propor-
cione uma prática de conhecimento 
completa, crítica, reflexiva e trans-
formadora, ultrapassando os limites 
do treinamento puramente técnico, 
para efetivamente alcançar os 
objetivos almejados saúde (DA SILVA 
SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). 

Ao observar o direito à 
educação, uma parte que chama muita 
atenção, é garantir que a educação 
tenha qualidade suficiente para 
gerar resultados de aprendizagem 
relevantes, equitativos e eficientes 
em todos os níveis e contextos. Dessa 
forma, faz se necessário o uso de 
métodos e conteúdos relevantes de 
ensino e aprendizagem que façam 
uso de abordagens pedagógicas 
adequadas e apoiem-se em tecnolo-
gias da informação e comunicação 
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(TIC) apropriadas. Nessa perspectiva, 
a metodologia ativa permite que o 
ouvinte seja o protagonista na aqui-
sição do seu conhecimento, passando 
a exercer uma atitude crítica e cons-
trutiva no processo de aprendizagem. 
Proporciona uma exposição sistemá-
tica, pró-ativa e controlada, além de 
permitir o, fortalecimento acerca das 
peculiaridades de aprendizado e suas 
relações com a sociedade e também da 
apropriação de novos recursos tecno-
lógicos de informação e comunicação 
(DE SOUZA; PÉRISSÉ; MOURA, 2015). 

O uso da metodologia na 
prática experiencial assume um 
importante papel na construção 
do saber, visto que a partir da 
experimentação ativa o indivíduo 
desenvolve uma experiência 
concreta, uma observação reflexiva 
e a conceptualização abstrata do 
conteúdo administrado e consequen-
temente ocorre a transformação 
alcançada pela extensão e intensão 
(VILLARDI; VERGARA, 2011). 

Segundo Villardi e Vergara 
(2011), a experimentação ativa está 
associada com a sensação da expe-
riência prática,proporcionando um 
conhecimento concreto e se distingue 
da observação reflexiva, porque seu 
processo transformador implícito é a 
ação ampliada que segue a experiência 

aprendida. O estudioso americano 
John Dewey relacionou a educação 
e experiência, reconhecendo a exis-
tência de uma íntima e necessária 
relação entre a experiência real e a 
educação para ele o engajamento ativo 
e interação com o ambiente ajuda os 
alunos a obterem conhecimentos apli-
cados e não abstratos. Dewey defende 
que sem experiência pessoal direta 
algo foi perdido da compreensão de 
um aprendiz, ainda chama atenção 
que para a educação seja mais eficaz, 
o conteúdo deve ser apresentado em 
maneiras que permitiram ao aluno 
relacionar informações a priori 
experiências. Dessa forma, o papel 
do preceptor não é apenas repassar 
conhecimento e verdades, mas 
orientar e auxiliar os aprendentesa-
través de experiências significativas. 
(YARDLE; TEUNISSEN; DORNAN, 2012). 

O material experiencial, 
repre sent a  e sp ec i f ic a mente 
perdas auditivas nas frequências 
de 4000Hz a 6000Hz e intensidade 
aproximadamente de 25dBNA, o 
que caracteriza uma perda induzida 
por ruído. Somado a isso, foi exibido 
outros sintomas auditivos como o 
zumbido, que pode estar associado 
a esse tipo de perda. A exposição 
ao ruído intenso causa danos às 
células ciliadas que se encontram na 
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cóclea, causando perda progressiva 
e irreversível da audição, patologia 
conhecida como perda auditiva indu-
zida pelo ruído (PAIR). Ainda como 
manifestação auditiva, o zumbido 
pode vim associado, sendo definido 
como uma sensação sonora não 
relacionada com uma fonte externa 
de estimulação (DE SOUZA; PÉRISSÉ; 
MOURA, 2015). Segundo a OMS uma 
perda auditiva induzida por ruído 
se caracteriza por rebaixamentos 
dos limiares auditivos nas frequên-
cias de 4000Hz a 6000Hz, podendo 
causar tanto efeitos auditivos, como 
também os extra auditivos. 

Considerações finais

Visto os benefícios prove-
nientes do uso de metodologias 
ativas na educação mediada por 
tecnologia aplicada à saúde, o 
presente estudo buscou a partir 
do uso da metodologia na prática  
ex per i ment a l  demonst ra r  e 
despertar em um público jovem a 
sensação de uma perda auditiva 
provocada pelo uso excessivo 
do estéreo pessoal. Observou-se 
o grande impacto dos jovens 
ao passarem pela experiência 

proporcionada pelo vídeo, muitos 
relataram o desconforto e o medo 
ao saberem que estão susceptíveis 
ao problema apresentado. Após a 
exposição do material experiencial, 
informações acerca dos costumes 
inadequados, importância da 
limpeza do estéreo pessoal e a forma 
correta da higiene, como também 
considerações sobre riscos e vulne-
rabilidade foram esclarecidos, o que 
proporcionou no público atingido a 
conscientização e autorreflexão da 
necessidade de mudanças de hábitos 
sobre saúde auditiva. Com isso, se 
observa a relevância da utilização de 
recursos tecnológicos para facilitar 
uma prática de aprendizagem cada 
vez mais dinâmica e concisa seja 
nas academias, como também em 
atividades relacionadas à prevenção 
e promoção em saúde, além disso, 
devem-se desenvolver estudos nos 
diversos campos da fonoaudiologia  
e bem como nas demais áreas da 
saúde para o desenvolvimento  e 
inserção de novos recursos, visando 
melhores condições de vida e 
bem estar da população mundial, 
como previsto pelos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
proposto pela ONU em 2015. 



USO DE METODOLOGIA EXPERIENCIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE AUDITIVA

Hionara Nascimento Barboza, Ana Loísa de 
Lima e Silva Araújo, Joyce Eveliane Pereira dos 

Santos, Rubens Jonatha dos Santos Ferreira

474

Referências

BARRETO, Aldo de Albuquerque. A Transferência 
de Informação, o Desenvolvimento Tecnológico e a 
Produção de Conhecimento. Informare: Cadernos 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação, [s. L.], v. 1, n. 2, p.2-10, jul./dez. 1995.

COLOMÉ, Juliana Silveira; OLIVEIRA, Dora Lúcia Leidens 
Corrêa de. Health education: by whom and for whom? 
The vision of nursing undergraduates students. Texto & 
Contexto-Enfermagem, v. 21, n. 1, p. 177-184, 2012.

DA SILVA SOUZA, Cacilda; IGLESIAS, Alessandro Giraldes; 
PAZIN-FILHO, Antônio. Estratégias inovadoras para 
métodos de ensino tradicionais– aspectos gerais. Medicina 
(Ribeirão Preto. Online), v. 47, n. 3, p. 284-292, 2014.

DE SOUZA, Tatiana Cristina Fernandes; PÉRISSÉ, André 
Reynaldo Santos; MOURA, Marisa. Noise exposure and 
hypertension: investigation of a silent relationship. BMC 
Public Health, v. 15, n. 1, p. 328, 2015.

GONÇALVES, Carolina Lemos; DIAS, Fernanda Abalen 
Martins. Achados audiológicos em jovens usuários de fones 
de ouvido. Revista Cefac, v. 16, n. 4, p.1097-1108, ago. 2014.

GUPTA, Vivek K.; GUPTA, Veer B. Using technology, 
bioinformatics and health informatics approaches to 
improve learning Experiences in optometry education, 
research and practice. In: Healthcare. Multidisciplinary 
Digital Publishing Institute, 2016. p. 86.



USO DE METODOLOGIA EXPERIENCIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE AUDITIVA

Hionara Nascimento Barboza, Ana Loísa de 
Lima e Silva Araújo, Joyce Eveliane Pereira dos 

Santos, Rubens Jonatha dos Santos Ferreira

475

KORMELINK, J. G. Responsible Innovation: Ethics, 
Safety and Technology. Faculty of Technology, 
Policy and Management. Holanda do Sul, 2018.

MELO, Tatiana. Perfil audiológico de jovens usuários 
de dispositivos de escuta pessoal. Rev. Distúrbios da 
Comunicação, São Paulo, v. 2, n. 26, p.337-347, jun. 2014.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando 
Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Disponível em < http://nacoesunidas.org/wp-content/
uploads/2015/09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em :11 out. 2018.

UNESCO. Educação 2030: Declaração de INCHEON e marco de ação 
da educação. 2016. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002432/243278POR.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2016.

VILLARDI, Beatriz Quiroz; VERGARA, Sylvia Constant. 
Implicações da aprendizagem experiencial e da reflexão 
pública para o ensino de pesquisa qualitativa e a formação 
de mestres em administração. Revista de Administração 
Contemporânea, [s.l.], v. 15, n. 5, p.794-814, out. 2011.

YARDLEY, Sarah; TEUNISSEN, Pim W.; DORNAN, 
Tim. Experiential learning: AMEE Guide No. 
63. Medical Teacher, v. 34, n. 2, p.102-115,2012. 



UTILIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO 
VIA TELEFONE PARA PESSOAS COM 
ESTOMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

USE OF PHONE ACCOMPANYING FOR PEOPLE 
WITH STOMY: EXPERIENCE REPORT

Luana Souza Freitas
manalua_sf@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Breno Wagner Araújo Cosme Silva
brenoaraujo_@hotmail.com.br

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Lorena Brito do O
lorena_ito@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Isabelle Katherinne Fernandes Costa
isabellekfc@yahoo.com.br

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Palavras-chave: Inovação Tecnológica 
em Saúde, Telenfermagem, Estomia, 
Adaptação, Enfermagem.

Key words: Technological Innovation 
in Health, Telenursing, Ostomy, 
Adaptation, Nursing.

Resumo
O uso de tecnologias aplicadas à 
saúde colabora na assistência de 

diversos profissionais. A utilização da 
assistência por telefonia pelo enfer-
meiro auxilia no acompanhamento 
complementar e permite assistir 
todos os indivíduos que necessitam 
de seu cuidado, inclusive pessoas 
que moram distante dos centros de 
atendimento. A pessoa com estomia 
beneficia-se do uso dessa tecnologia 
à medida que recebe orientações 
importantes para promoção do 
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autocuidado e desenvolvimento do 
processo adaptativo mediante uma 
assistência à distância e de baixo 
custo que esclarece suas dúvidas e 
soluciona suas dificuldades advindas 
do procedimento cirúrgico. Por isso 
objetivou-se identificar as principais 
dificuldades adaptativas das pessoas 
com estomia e realizar o acompanha-
mento via telefone para auxiliá-las 
na resolução dessas necessidades. 
O estudo trata-se de um relato de 
experiência de abordagem quali-
tativa desenvolvido na perspectiva 
da telenfermagem realizado com 9 
pessoas estomizadas. A partir das 
falas dos entrevistados durante 
a intervenção via telefônica, foi 
possível conhecer as principais alte-
rações consequentes da confecção do 
estoma e sua atual situação na busca 
por adaptação à nova realidade. 
Identificou-se que as modificações 
mais predominantes estão relacio-
nadas à vida social, imagem corporal, 
mudança no vestuário, interrupção 
de atividades de lazer e laborais, 
produção de gases intestinais e o 
manejo do estoma e dispositivo 
coletor. Após as orientações reali-
zadas via contato telefônico os 
entrevistados declararam melhorias 
em suas atividades e atribuíram à 
assistência telefônica o progresso no 

autocuidado, ressaltando o benefício 
desta intervenção na construção de 
seu processo de adaptação.

Abstract
The use of technologies applied in 
health collaborates in the attention 
of professionals. The usefulness 
of care by auxiliary nurse in 
follow-up is complementary and 
can be consulted at all levels of 
care, including people who live in 
the care centers. The person with 
the stoma benefits from the techno-
logy as they receive the important 
measures to promote self-care 
and the development of adaptive 
processes in the form of assistance 
and low cost that are their doubts 
and solutions in their difficulties 
arising from the surgical procedure. 
Because it was aimed to identify 
as main difficulties of adaptation 
to the people and to carry out the 
monitoring by telephone to assist 
them to the measure of these needs. 
The study is an experience report 
of a qualitative approach deve-
loped from the perspective of the 
telephone interview with 9 stomped 
persons. From the interviewees’ 
statements during the telephone 
intervention, it was possible to know 
the main consequent changes in the 
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manufacture of the stoma and its 
current situation in the search for 
a new reality. Identified by more 
predominant alterations are related 
to social life, body image, without 
clothes, interruption of leisure and 
work activities, production of intes-
tinal gases and the management of 
the stoma and the collecting device. 
After the classes carried out through 
the telephone program, the respon-
dents declared improvements in 
their activities and attributed to the 
telephone assistance the progress 
not self-care, highlighting the effect 
of this intervention in the construc-
tion of their adaptation process.

Introdução

O uso de tecnologias aplicadas 
à saúde permite o apoio à organização 
de informações, armazenamento e 
análise de dados, a fim de colaborar 
na assistência ao cuidado dos profis-
sionais (GUIMARÃES; GODOY, 2012). 
A utilização da assistência por tele-
fonia é apresentada como recurso 
complementar significativo para 
assistência à saúde, ressaltando sua 
vantagem de ser uma modalidade de 
baixo custo que possibilita o reforço 

das orientações, esclarecimento 
de dúvidas emergentes do cuidado 
domiciliar e redução da desordem 
psicológica (MATA et al, 2014).

Quando esse acompanha-
mento é realizado pelo enfermeiro 
apresenta-se como um dos tipos de 
comunicação chamada de telenfer-
magem, a qual consiste na interação 
enfermeiro-paciente, mediada 
por dispositivos que superem as 
barreiras da distância e do tempo. 
Seu uso justifica-se na importância 
do desenvolvimento de intervenções 
que colaborem na continuidade do 
cuidado (BARBOSA, 2016).

A realização das intervenções 
está pautada nas demandas apre-
sentadas pelos pacientes. Nota-se 
que algumas ações de cuidado 
não exigem a presença física do 
profissional e a conduta pode ser 
orientada por dispositivos de acesso 
remoto, auxiliando principalmente 
as pessoas que residem distantes 
dos grandes centros de assistência à 
saúde (OLIVEIRA et al, 2014).

Diversos públicos podem 
se beneficiar com o emprego/
aplicação dessa técnica, a exemplo 
das pessoas com estomias de elimi-
nação. Esse indivíduo é submetido 
a um procedimento cirúrgico para 
construção de um estoma que tem 
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a finalidade de eliminar conteúdo 
intestinal e/ou urinário para um 
dispositivo coletor fixado a parede 
abdominal (BARTLE, 2013).

A presença da estomia 
ultrapassa consequências a nível 
biológico, repercutindo também a 
esfera psicológica, o paciente passa a 
sentir-se diferente e emergem senti-
mentos de tristeza, ódio, repulsa, 
inutilidade e medo de rejeição. 
Diante desses enfrentamentos, o 
estomizado tem a necessidade de 
encontrar uma base que proporcione 
suporte emocional, destacando 
assim, a importância da equipe de 
saúde na prestação de um cuidado 
individual, holístico e contínuo 
(SOUZA et al, 2016).

Assim o emprego da técnica 
via contato telefônico mostra-se 
inovador no acompanhamento das 
pessoas estomizadas que necessitam 
de apoio e seguimento profissional 
para encarar os novos desafios e faci-
litar o ajustamento da circunstância 
vigente. Atingindo a cobertura do 
maior número possível de pessoas 
estomizadas, incluindo o acesso 
destas aos serviços de saúde essen-
ciais ao seu cuidado e qualificados à 
suas necessidades, viabilizando uma 
vida saudável e bem-estar para todos.

Diante do exposto objetivou-se 
identificar as principais dificuldades 
adaptativas das pessoas com estomia 
e realizar o acompanhamento via 
telefone para auxiliar na resolução 
dessas necessidades.

Procedimento metodológico

A fim de alcançar os obje-
tivos propostos, essa pesquisa 
desenvolveu-se na perspectiva 
da telenfermagem e consiste na 
execução da intervenção de acom-
panhamento via contato telefônico 
como assistência complementar 
e de baixo custo com o objetivo de 
fornecer aconselhamento e auxílio 
na promoção da adaptação de 
pessoas com estomias intestinais.

Estudo elaborado na forma de 
relato de experiência de abordagem 
qualitativa, produzido no Centro 
Especializado em Reabilitação e 
Habilitação do Rio Grande do Norte 
(CERHRN) local que realiza entrega 
de dispositivos coletores e outros 
materiais necessários ao manejo do 
estoma e fornece atendimento multi-
profissional para os estomizados.

O recrutamento dos esto-
mizados obedeceu aos seguintes 
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critérios de inclusão: ser maior de 18 
anos, possuir capacidade cognitiva 
para responder aos questiona-
mentos, ser estomizado intestinal, 
com tempo de realização da cirurgia 
≤ 12 meses e possuir contato telefô-
nico residencial ou celular.

Excluiu-se pessoas que não 
atenderam as ligações, não comple-
taram o instrumento, pessoas 
privadas de liberdade e indivíduos 
sob efeito de álcool/drogas ilícitas. A 
amostra conta com 9 pessoas estomi-
zadas que compareceram ao serviço.

Após verificar o tempo de 
estomia ≤ 12 meses e consentimento 
para participar da pesquisa, o 
entrevistado foi esclarecido sobre 
os objetivos, importância à aplicação 
do instrumento, a privacidade e o 
destino dos dados e o modo como as 
informações são coletadas no estudo.

Após a formalização da 
concordância com assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), os participantes 
respondiam a um questionário 
sobre aspectos sociodemográficos 
e clínicos, questões sobre manejo 
do dispositivo coletor e sentimento 
de ad aptação a lém de u ma 
questão aberta sobre as principais 
dificuldades adaptativas e uma 
escala de verificação da adaptação, 

a Escala do Nível de Adaptação do 
Estomizado (ENAE) para identificar 
o nível de adaptação e os modos 
adaptativos mais afetados a partir 
dos escores gerados. Em posse 
dessas informações realizou-se o 
planejamento de acompanhamento 
via telefone voltado para as neces-
sidades do estomizado baseado nas 
respostas da ENAE.

A ENAE é um instrumento com 
32 itens, com escala do tipo likert, 
baseado no Modelo de Adaptação de 
Roy contendo seus modos adaptativos 
(fisiológico, autoconceito, função de 
papel e interdependência), gerando 
o escore da seguinte forma, quando 
trata-se de sentença positiva à 
adaptação do estomizado a resposta, 
concordo totalmente = 4; concordo 
parcialmente = 3; indiferente = 2; 
não concordo parcialmente = 1 e não 
concordo totalmente = 0, quando a 
sentença for negativa esses valores 
são invertidos, tendo o escore total, 
a pontuação mínima de zero e a 
máxima de 128 (XAVIER, 2018).

O conteúdo discutido nas 
ligações focou nas dificuldades 
adaptativas levantadas baseadas nas 
respostas a ENAE e abordaram ques-
tões de educação para os cuidados 
com a estomia, acesso aos cuidados 
com a estomia, encorajamento do 
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autocuidado, adequação de vestuário, 
atividades da vida diária e problemas 
pós-operatórios tais como complica-
ções com estoma e pele periestomal.

Utilizou-se a estatística 
descritiva para analisar as diversas 
variáveis e o escore total de adaptação 
do grupo. O impacto e benefícios 
da intervenção são considerados 
mediante uma análise documental 
dos elementos contidos nos discursos 
das pessoas entrevistadas.

Resultados e discussões

A análise dos dados apontou 
que a maioria dos entrevis-
tados são homens (66,7%), com 
faixa etária menor de 60 anos 
(66,7%), aposentados (33,3%), com 
companheiro (77,8%), com renda de 
até 1 salário mínimo (66,7%), grau 
de escolaridade de ensino médio a 
superior (55,5%), católicos (55,5%), 
com colostomia (88,9%), de caráter 
temporário (88,9%), utilizando 
dispositivo de 1 peça (77,8%), com 
diagnóstico de câncer (33,3%), com 
hiperemia de pele periestomal e 
vazamento como principais compli-
cações (22,2%). Quando questionados 

sobre a adaptação à situação, 55,5% 
referem está adaptado.

Quanto aos modos adaptativos 
observa-se uma média de 71,11 no 
escore total e verificou-se que os 
melhores resultados encontram-se 
no modo autoconceito, seguido do 
modo função de papel, fisiológico e 
por último o modo interdependência.

A partir das falas dos entre-
vistados durante a intervenção via 
telefônica, foi possível conhecer as 
principais alterações consequentes 
da confecção do estoma e sua atual 
situação na busca por adaptação à 
nova realidade.

Identificou-se que as modifi-
cações mais predominantes estão 
relacionadas à vida social, imagem 
corporal, mudança no vestuário, 
interrupção de atividades de lazer 
e laborais, produção de gases 
intestinais e o manejo do estoma e 
dispositivo coletor.

A presença do estomia causa 
ansiedade e sentimentos de negação, 
vergonha e constrangimento, difi-
cultando a adaptação e predispondo 
ao isolamento social (SOUZA et al, 
2016; MOTA; GOMES; PETUCO, 2016). 
O afastamento do convívio em 
sociedade foi relatado por grande 
parte dos participantes do estudo, 
o temor do vazamento de gases e 
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conteúdo intestinal e visualização 
do dispositivo coletor causa receio 
de exposição em público temendo a 
estigmatização social. Diante dessas 
dificuldades, realizou-se orientações 
sobre a prevenção do vazamento ou 
descolamento do dispositivo coletor e 
foi fornecido amparo emocional para 
enfrentamento da nova condição.

Alguns estomizados referiram 
sentir-se incomodados com certos 
olhares e comentários, mas essas 
situações não impossibilitaram o 
desempenho de suas atividades 
sociais, entretanto outros partici-
pantes evitam sair de casa para que 
os amigos não percebam a presença 
do estoma. As abordagens realizadas 
por telefone aconselharam a utili-
zação de roupas que disfarçassem 
a bolsa coletora e trabalhou-se na 
dimensão psicológica considerando 
princípios de aceitação e elementos 
do processo adaptativo.

Quanto à transformação 
da imagem corporal é possível 
destacá-la como um dos grandes 
desafios que os indivíduos precisam 
enf rentar para adaptar-se a 
nova condição de estomizado 
(BANNAGA; SELINGER, 2015). A 
forma como a pessoa enxerga a sua 
imagem interfere em seus hábitos 
de vida refletindo na construção 

da autoestima do sujeito e reper-
cutindo em suas relações sociais 
(LEONIDAS; SANTOS, 2013).

Os participantes da pesquisa 
declararam que percebem o distúrbio 
em sua imagem e não sentem-se 
confortáveis ao ver seu reflexo no 
espelho, pois a visualização do estoma 
causa sentimentos de estranhamento 
e repulsa. As orientações fornecidas na 
intervenção telefônica abordaram os 
aspectos psicológicos e emocionais de 
aceitação à nova conformação física.

No que diz respeito às 
mudanças no vestuário, verifica-se 
que as pessoas com estomia evitam 
utilizar peças ajustadas ao corpo 
para que o volume do dispositivo não 
seja notado por outras pessoas. A 
mudança na forma de vestir reflete na 
insatisfação com a imagem do corpo, o 
disfarce permite manter-se “normal” 
perante a sociedade e aceito por ela 
(COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013).

Desta forma, uma parte dos 
participantes do estudo mencionou a 
preferência por roupas mais largas e 
maiores que escondam o dispositivo 
coletor, enquanto outros entrevis-
tados utilizam cintas que diminuam 
o volume da bolsa coletora. Como 
estratégia de disfarce, aconselhou-se 
também a utilização de dispositivos 
opacos para os indivíduos que 
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sentiam-se incomodados com a 
visualização do conteúdo intestinal 
nas bolsas transparentes.

O trânsito gastrointestinal 
habitual possibilita à pessoa controle 
de evacuações e requer cuidados 
mínimos de limpeza em locais 
convenientes, entretanto os estomi-
zados não possuem o controle das 
eliminações e têm essa função exibida 
numa bolsa que necessita de um 
manejo mais apropriado e contínuo 
em lugares adaptados para higiene 
adequada (NASCIMENTO et al, 2011).

Diante das dificuldades encon-
tradas, a pessoa prefere afastar-se das 
atividades laborais e de lazer a passar 
por situações constrangedoras pelas 
condições que o cuidado com o estoma 
impõe. As instruções concedidas 
nessa perspectiva versaram sobre 
possuir um kit de cuidado contendo 
todos os materiais indispensáveis 
para a limpeza ou troca de uma bolsa 
quando for realizar atividades fora de 
casa a fim de evitar imprevistos como 
vazamento ou descolamento da bolsa.

As modificações nos hábitos 
alimentares foram citadas como 
necessárias para diminuição na 
formação de gases e episódios de 
diarreia ou constipação. Durante 
o contato telefônico as explicações 
apresentadas informaram que o 

tipo de alimento e sua quantidade 
alteram a consistência do conteúdo 
intestinal produzido como também 
a produção de odores, por isso 
alguns alimentos são evitados, pois 
sabidamente ocasionam efeitos desa-
gradáveis, todavia cada organismo 
reage de maneira distinta e por 
isso determinado alimento pode 
ter comportamento diferente em 
pessoas diferentes.

A construção do estoma impõe 
mudanças no cotidiano da pessoa obri-
gando-a a readequar suas atividades 
para o autocuidado a fim de manter 
sua autonomia e qualidade de vida, 
para tanto faz-se necessário o manejo 
adequado do estoma e dispositivo 
coletor (MIRAND et al, 2014). Um 
paciente relatou descontentamento 
com a bolsa que estava recebendo, 
e por isso foi orientado a procurar o 
atendimento do profissional enfer-
meiro para verificar a possibilidade de 
substituição da bolsa, após a consulta 
com o profissional, o estomizado 
referiu grande satisfação e agradeceu 
pelo aconselhamento.

Outros participantes possuíam 
dúvidas a respeito dos diversos 
cuidados com estoma e pele peries-
tomal. Nessas situações a assistência 
via telefone, esclareceu dúvidas e 
instruiu exposição de pele periestomal 
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à luz solar, recorte adequado ao 
tamanho do estoma, utilização de 
adjuvantes corretos, monitoramento 
efetivo para ocorrência de compli-
cações, modo apropriado de realizar 
limpeza e troca da bolsa e outras ativi-
dades pertinentes à gestão do estoma.

Em contatos posteriores, os 
entrevistados declararam melhorias 
em suas atividades e atribuíram à 
assistência telefônica o progresso no 
autocuidado, ressaltando o benefício 
desta intervenção na construção do 
processo de adaptação.

Considerações finais

A construção de uma estomia 
intestinal faz com que o recém esto-
mizado enfrente várias mudanças 
referentes às atividades cotidianas 
realizadas anteriormente, sendo 
necessária uma adaptação a essa 
nova realidade. A partir disso, é 
importante que a enfermagem parti-
cipe da assistência a esse paciente, 
recorrendo a todos os recursos 
tecnológicos para a promoção da 
adaptação a essa pessoa, principal-
mente aqueles que passaram por 
essa mudança há pouco tempo e 

ainda não estão habituados às novas 
necessidades de sua condição.

Das principais dificuldades que 
as pessoas ostomizadas enfrentam, 
destaca-se a troca das bolsas cole-
toras e o autocuidado com a pele 
periostomal bem como, modificações 
relacionadas à imagem corporal e 
auto imagem, mudanças no vestuário, 
produção de gases intestinais e alte-
ração ou interrupção das atividades 
de lazer e laborais.

A intervenção telefônica, 
segmento da telenfermagem conse-
guiu atingir os objetivos propostos, 
identificando as principais dificul-
dades adaptativas das pessoas com 
estomia e auxiliando com orientações 
e educação em saúde, promovendo 
assim a resolução de muitas das 
necessidades encontradas, e insti-
tuindo maior vínculo entre paciente 
e profissional. Além disso, ressalta-se 
suas vantagens em ser uma estratégia 
de fácil execução, simples, de baixo 
custo e que oferece grandes benefí-
cios no acompanhamento adequado 
ao estomizado e em seu processo 
adaptativo. Destarte, acredita-se ser 
fundamental o desenvolvimento de 
estudos posteriores referentes a efeti-
vidade da utilização das intervenções 
telefônicas no incentivo a promoção da 
saúde e qualidade de vida das pessoas.
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Resumo
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um 
dos maiores sistemas de atendimento 

médico público do mundo, criado 
em 1988 com a promulgação da nova 
Constituição Federal, que determina 
que o acesso à saúde é direito de todo 
cidadão. Nesse sentido, ressalta-se 
o papel central de políticas públicas 
para o desenvolvimento do Complexo 
Industrial da Saúde (CIS). A cons-
trução de um sistema universal de 
saúde, que atenda à demanda sanitária 
da população, pressupõe o crescimento 
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da base produtiva da saúde no país, 
o que inclui a constituição de uma 
dinâmica endógena de inovação em 
saúde. As políticas, programas e ações 
construídos para o CIS visam o seu 
fortalecimento, de forma a garantir e 
promover os avanços necessários para 
atendimento às demandas prioritárias 
do SUS, contribuindo, desta forma, a 
ampliação do acesso e na redução da 
sua vulnerabilidade. No período de 
2015 até a elaboração deste estudo, o 
Governo Federal não instituiu nova 
Política Industrial. Entretanto, as 
ações para o CIS continuaram a ser 
implementadas com a intenção de dar 
robustez e consolidação de sua atuação 
para o setor da saúde. O lançamento 
da Política Nacional de Inovação 
Tecnológica na Saúde (PNITS), insti-
tuída pelo Decreto nº 9.245, de 20 de 
dezembro de 2017, pode promover a 
segurança jurídica necessária para o 
fortalecimento do CIS e desenvolvi-
mento sustentável da Agenda 2030.

Abstract
The Health Unic System (SUS) is one 
of the largest public medical care 
systems in the world, created in 1988 
with the promulgation of the Federal 
Constitution, which establishes 
that access to health is the right 
of every citizen. In this sense, the 

central role of public policies for the 
development of the Health Industrial 
Complex (CIS) is highlighted. The 
construction of a universal health 
system, which meets the popula-
tion’s health demand, presupposes 
the growth of the country’s health 
production base, which includes the 
creation of an endogenous dynamics 
of health innovation. The policies, 
programs and actions developed for 
the CIS are aimed at strengthening 
them, in order to guarantee and 
promote the necessary advances to 
meet the priority demands of SUS, 
thus contributing to broadening 
access and reducing their vulne-
rability. In the period of 2015 until 
the elaboration of this study, the 
Federal Government did not insti-
tute new Industrial Policy. However, 
actions for the CIS continued to be 
implemented with the intention of 
strengthening and consolidating 
its actions in the health sector. The 
launch of the National Policy on 
Technological Innovation in Health 
(PNITS), instituted by Decree 9.245, 
of December 20, 2017, can promote 
the legal security necessary to 
strengthen the CIS and sustainable 
development of Agenda 2030.
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Introdução 

Conforme previsto em seus 
artigos 196 e 198 da Constituição 
Federal, a saúde é um direito funda-
mental, social e de caráter universal. 
Desta forma, este direito universal 
e dever do Estado, considerado na 
Carta Magna, permite o acesso 
integral a produtos e serviços de 
saúde de forma equânime e integral. 
Consoante a esta obrigatoriedade, o 
próprio Estado reconhece seu papel 
(Brasil, 1988), em conformidade com 
sua realidade, na promoção e acesso 
à saúde pela população.

Diante desta normativa, o 
Estado torna-se imprescindível na 
formulação, proposição e execução 
de ações na área da saúde, integran-
do-as com o sistema de produção, 
inovação e desenvolvimento, desti-
nando seus esforços à ampliação do 
acesso, à promoção da saúde e quali-
dade de vida da população brasileira.

Assim, nos últimos anos foram 
registrados avanços expressivos nas 
estratégias do Ministério da Saúde 
direcionadas ao Complexo Industrial 
da Saúde (CIS). Para Gadelha et al. 
(2013) o CIS é formado por setores 
(Indústria Farmacêutica e Indústria 
de Equipamentos e Materiais). Neste 
conjunto os setores são compostos 

por subsistemas delimitados da 
seguinte forma: 

“- subsistema de base química e 

biotecnológica, envolvendo a indústria 

farmacêutica, de vacinas, hemoderi-

vados e reagentes para diagnóstico;

- subsistema de base mecânica, eletrô-

nica e de matérias, englobando as 

indústrias de equipamentos médico-

-hospitalares e de materiais médicos;

- subsistema de serviços, abrangendo 

a produção hospitalar, laboratorial e 

serviços de diagnóstico e tratamento”.

As políticas, programas e ações 
construídos para o CIS visam o seu 
fortalecimento, de forma a garantir e 
promover os avanços necessários para 
atendimento às demandas prioritárias 
do SUS, contribuindo, desta forma, a 
ampliação do acesso e na redução da 
sua vulnerabilidade. Esta condição 
está diretamente relacionada ao 
crescimento acelerado das demandas 
geradas pelo sistema de saúde e 
implica atuação efetiva do Ministério 
da Saúde (MS) no âmbito do CIS. 

Neste sentido, o Departamento 
do Complexo Industrial e Inovação 
em Saúde (DECIIS) atua na propo-
sição, implementação e avaliação 
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das políticas voltadas à estratégia 
nacional de fomento, fortalecimento, 
desenvolvimento e inovação no 
contexto do CIS, contribuindo para 
a garantia do acesso integral à saúde 
e para a redução da vulnerabilidade 
do SUS. O modelo de gestão exercido 
pelo DECIIS permite que as estraté-
gias de atuação sejam alinhadas 
a uma visão de futuro possibili-
tando que o planejamento da ação 
governamental se utilize de uma 
perspectiva mais abrangente das 
políticas públicas contemplando suas 
diversas interfaces. Neste estudo, 
a proposta é apresentar a evolução 
da importância do CIS nas políticas 
públicas considerando os avanços na 
normatização e execução das ações 
destinadas ao seu fortalecimento e 
sua consolidação. 

Nesta perspectiva, o MS 
tem envidado esforços para uma 
atuação convergente entre as 
Políticas de Saúde, Industrial e de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, em 
especial no que tange a racionali-
zação e otimização do uso do poder 
de compra, redução dos custos de 
aquisição para o SUS e ampliação do 
acesso, como também permitindo o 
desenvolvimento de competências 
tecnológicas estratégicas para o País.

Procedimento metodológico

Pa ra  con s t r uç ão  des te 
trabalho foi realizado um levan-
tamento das informações em 
documentos técnicos elaborados 
pelo DECIIS/MS e instrumentos 
normativos vigentes relativos às 
políticas, programas e ferramentas 
destinadas ao CIS. Por meio de 
consultas ao sitio eletrônico do 
Ministério da Saúde, foram pesqui-
sados os conteúdos relacionados 
ao CIS, com objetivo de levantar os 
principais programas, ferramentas 
e ações que subsidiam a execução da 
política do CIS pelo Governo Federal. 

Visando subsidiar a reflexão, 
objetivou-se avaliar os avanços das 
políticas que contemplaram o CIS. 
Para tal foram levantados os prin-
cipais instrumentos normativos 
das referidas ações para que fosse 
possível verificar sua relevância e 
continuidade. 

Dentre os principais docu-
mentos analisados neste estudo está 
o Relatório Anual de Gestão (RAG), 
que é o instrumento de gestão com 
elaboração anual, que permite ao 
gestor apresentar os resultados 
alcançados com a execução da 
Programação Anual de Saúde e 
orienta eventuais redirecionamentos 
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que se fizerem necessários no 
Plano de Saúde. Cabe destacar que 
o referido relatório é elaborado 
por determinação do disposto na 
Instrução Normativa TCU nº 63, de 
1º de setembro de 2010, da Decisão 
Normativa TCU nº 161, de 01 de 
novembro de 2017, e nas orientações 
do órgão de controle interno.

Quanto à análise dos instru-
mentos normativos vigentes, foram 
levantados os trabalhos realizados 
na construção da Política Nacional 
de Inovação Tecnológica na Saúde 
(PNITS), incluindo os registros 
das reuniões do Grupo Executivo 
do Complexo Industrial da Saúde 
(GECIS), realizadas no período de 
2016 e 2017. Em consonância às ações 
de incentivo à inovação e a pesquisa 
científica e tecnológica foi analisado 
o trabalho de regulamentação da Lei 
nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, 
por meio do Decreto nº 9.283, de 07 
de fevereiro de 2018. 

Foram priorizadas para esse 
estudo, as ferramentas previstas 
na Política Nacional de Inovação 
Tecnológica estratégicas na Agenda 
de Desenvolvimento Sustentável 2030. 

O estudo considerou as estra-
tégias e iniciativas pertinentes ao 
Objetivo 3 – Saúde e Bem-Estar: 
Assegurar uma vida saudável e 

promover o bem-estar para todas e 
todos, em todas as idades.

Desta forma e diante dos crité-
rios estabelecidos, o estudo discutirá 
a seguinte frente:
• Instrumentos estratégicos da 

Política Nacional de Inovação 
Tecnológica e suas potencialidades 
para atingimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Resultados e discussões 

Segundo a Portaria nº 1.419, 
de 08 de junho de 2017, compete 
ao Departamento do Complexo 
Industrial e Inovação em Saúde, 
ações destinadas à ampliação do 
acesso da população a produtos 
estratégicos e ao desenvolvimento 
de competências tecnológicas estra-
tégicas para o País.

Diante destas atribuições 
inst itucionais o DECIIS vem 
atuando na construção de políticas, 
programas e ações para o fortale-
cimento do CIS. Historicamente, 
as políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento tecnológico e 
inovação no âmbito do CIS vem sendo 
contempladas.  Segundo, Gadelha e 
Costa (2013), a vinculação estratégica 
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da saúde nas políticas prioritárias do 
Governo inicia em 2013: 

A institucionalização do caráter estra-

tégico da saúde pode ser observada 

a partir da retomada das ações de 

política industrial para a área e, em 

2003, é lançada a Política Industrial 

e Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE), que situa a cadeia produtiva 

farmacêutica como estratégica, dado 

articular tecnologias portadoras de 

futuro, a exemplo da nanotecnologia, 

biotecnologia e química fina. Além 

disto, o lançamento na Política 

Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde, em 2004, também 

reflete o protagonismo da saúde, 

que, entretanto, passa a ter sua 

importância reconhecida de forma 

mais sistemática a partir de 2007. 

Observou-se, na época, grande conver-

gência nas orientações macropolíticas 

do governo. (Gadelha e Costa, 2012b) .

Em 2007, o CIS passa a compor 
o eixo 3 do Programa Mais Saúde, 
sendo definidas diretrizes e medidas 
para o fortalecimento do Complexo. 
Em 2008, retomando a Política 
Industrial, Tecnológica e de Comércio 
Exterior (PITCE), cuja vigência foi de 
2003 a 2007, foi lançada a Política 
de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP), com vigência de 2008 a 2010, 
na qual o CIS é classificado como 
área estratégica. Criado em 2011, 
a Política Industrial denominada 
Plano Brasil Maior (2011-2014), divi-
dida em Diretrizes Estruturantes, 
classificou o Complexo da Saúde 
como um dos 19 setores estratégicos 
da política com foco na inovação e 
na competitividade das respectivas 
cadeias produtivas. 

No período de 2015 até a 
elaboração deste estudo, o Governo 
Federal não instituiu nova Política 
Industrial. Entretanto, as ações para 
o CIS continuaram a ser implemen-
tadas com a intenção de dar robustez 
e consolidação de sua atuação para 
o setor da saúde. Neste escopo 
destaca-se, a publicação do novo 
Marco Legal da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, instituído pela Lei nº 
13.243, de 11 de janeiro de 2016, e 
regulamentado pelo Decreto nº 9.283, 
de 07 de fevereiro de 2018.

Cumpre destacar, ainda, o 
lançamento da Política Nacional 
de Inovação Tecnológica na Saúde 
(PNITS), instituída pelo Decreto nº 
9.245, de 20 de dezembro de 2017. 
Este normativo regulamenta o 
uso do poder de compra do Estado 
em contratações e aquisições que 
envolvam produtos e serviços 
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estratégicos para o SUS no âmbito 
do CIS e dispõe sobre o Grupo 
Executivo do Complexo Industrial 
da Saúde - GECIS e o Fórum 
Permanente de Articulação com a 
Sociedade Civil (FPAS).

A PNITS contempla, ainda, três 
instrumentos estratégicos: Parcerias 
para o Desenvolvimento Produtivo, 
Encomendas Tecnológicas na Área da 
Saúde e Medidas de Compensação na 
Área da Saúde.

Em relação ao ODS iden-
tif icado para alinhamento ao 
presente estudo: Saúde e Bem-Estar 
(Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todas 
e todos, em todas as idades), mais 
especificamente a meta que visa 
a cobertura universal de saúde, 
incluindo a proteção do risco finan-
ceiro, o acesso a serviços de saúde 
essenciais de qualidade e o acesso a 
medicamentos e vacinas essenciais 
seguros, eficazes, de qualidade e a 
preços acessíveis para todos, se faz 
oportuno destacar os instrumentos 
estratégicos previstos na PNITS.

A s  P a r c e r i a s  p a r a  o 
Desenvolvimento Produtivo (PDP) 
envolvem a cooperação mediante 
acordo entre instituições públicas 
e entre instituições públicas 
e  ent id a d e s  pr iva d a s  p a r a 

desenvolvimento, transferência e 
absorção de tecnologia, produção, 
capacitação produtiva e tecnoló-
gica do país. De 2009 a 2018, 109 
PDP foram estabelecidas, as quais 
abarcaram diferentes tipos de 
produtos – vacinas (4,8%), medica-
mentos (87,15%) e produtos para 
saúde (8,2%) e, portanto, envolvem 
níveis de complexidade distintos de 
transferência e absorção de tecno-
logia (Brasil, 2018). As indicações 
terapêuticas dos produtos também 
são variadas, incluindo produtos 
para doenças raras, doenças 
negligenciadas e doenças crônicas 
não-transmissíveis.

As Encomendas Tecnológicas 
na Área da Saúde (ETCS) e Medidas 
de Compensação na Área da Saúde 
(MECS), que ainda não dispõem de 
regulamentação específica, mas são 
conceituadas da seguinte forma: 

“Art. 13. A ETECS, à qual se aplica o 

disposto no art. 20 da Lei nº 10.973, 

de 2 de dezembro de 2004, e no 

inciso XXXI do caput do art. 24 da 

Lei nº 8.666, de 1993, e de sua regu-

lamentação, tem como objetivo a 

contratação de ICT, de entidades de 

direito privado sem fins lucrativos 

ou de empresas, isoladamente ou em 

consórcios, voltadas para atividades 
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de pesquisa e de reconhecida 

capacitação tecnológica no setor, 

para a realização de atividades 

de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação que envolvam risco 

tecnológico, para solução de 

problema técnico específico ou para 

a obtenção de produto, serviço ou 

processo inovador na área de saúde.

Art. 15. As MECS, no âmbito da PNITS, 

às quais se aplica o disposto no § 11 do 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, e de sua 

regulamentação, priorizarão o desenvol-

vimento e a capacitação tecnológicos no 

País relacionados aos produtos e serviços 

estratégicos para o SUS”.

Destaca-se ainda a instituição 
do Grupo de Trabalho para elaborar 
proposta de portaria interministe-
rial para a implementação da Política 
Nacional de Inovação Tecnológica na 
Saúde – PNITS, por meio da Portaria 
nº 2.680/2018, cujo um dos objetivos 
é estabelecer o marco legal para 
definição de aplicação das ETECS e 
MECS, além de revisar a normativa 
vigente das PDP. 

Considerações finais 

A regulamentação, implemen-
tação, difusão e uso da PNITS podem 
promover a segurança jurídica 
necessária para o fortalecimento do 
CIS e desenvolvimento sustentável 
da Agenda 2030.

AS PDP têm sido um impor-
tante instrumento para a indução 
de um desenvolvimento sustentável, 
identificam-se ainda outros desafios 
a serem enfrentados para a implan-
tação efetiva das PDP, portanto, 
alterações no formato com objetivo de 
aprimorar o desempenho das parce-
rias são desejáveis. Como também 
possibilidades de melhorias no marco 
normativo atual, para que o acesso a 
medicamentos estratégicos por parte 
da população seja concretizado. 

Assim, podem ser necessárias 
adequações no modelo atual, como as 
identificadas pelos atores envolvidos 
com a iniciativa – especialização  
de laboratórios públicos em plata-
formas produtivas; conjugação 
de produtos de alto e baixo valor 
agregado e articulação a outros 
incentivos financeiros – ou a implan-
tação de novas estratégias, como o 
desenvolvimento de PDP de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.
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As ETCS têm papel de destaque 
como ferramenta para desenvolvi-
mento sustentável, já que oportunizam 
a contratação de serviços tecnológicos 
que podem promover a capacidade 
de absorção de tecnologias e geração 
de conhecimentos, além de mudar a 
lógica do fomento a partir da necessi-
dade da demanda assistencial. 

Os instrumentos previstos 
na PNITS podem colaborar com a 
ampliação da capacidade de desen-
volvimento produtivo e de novas 
soluções para os enfretamentos 
globais de saúde.
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Resumo
Dentre as temáticas que permeiam 
as pautas de discussão dos níveis de 

gestão nas organizações hospita-
lares, o desenvolvimento e a inserção 
e de novas tecnologias aos processos 
já existentes sejam de ordem assis-
tencial ou administrativa se fazem 
cada vez mais presentes e requerem 
uma análise criteriosa das demandas 
que na atualidade chegam a invadir 
as unidades, em virtude do avanço 
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tecnológico pelo qual passa a socie-
dade. Sendo assim este estudo tem 
como objetivo relatar a experiência 
da reestruturação do núcleo de 
avaliação tecnológica em saúde do 
hospital universitário Onofre Lopes 
(HUOL), compreendendo a relevância 
da temática para consolidação do 
avanço do sistema de saúde de forma 
segura e com sustentabilidade. 
Trata-se de um estudo descritivo 
de natureza qualitativa na moda-
lidade de relato de experiência. A 
proposta de reestruturação parte 
do princípio da reorganização de 
sua composição, construção do 
regimento interno, elaboração de 
formulários específicos e das instru-
ções de trabalho. Além da definição 
de instrumentos para o acompa-
nhamento da efetividade das ações 
promovidas pelo núcleo e de seus 
indicadores. Considera-se a restru-
turação no NATS, não só como um 
cumprimento de uma meta dentro 
do planejamento estratégico, mas 
sim como uma estratégia de avanço 
no processo de avaliação de tecno-
logias em saúde, no que diz respeito 
à inclusão de novas tecnologias, 
avaliação de tecnologias difundidas 
e seu uso racional, bem como a 
exclusão de tecnologias existentes 
quando necessário no HUOL.

Abstract
Among the themes that permeate 
the guidelines for the discussion 
of management levels in hospital 
organizations, the development and 
insertion and new technologies to 
existing processes are of a care or 
administrative order if they make 
more and more Present and require 
a careful analysis of the demands that 
nowadays invade the units, due to the 
technological advancement through 
which society passes. Thus, this 
study aims to report the experience 
of the restructuring of the nucleus of 
technological evaluation in Health of 
the University Hospital Onofre Lopes 
(Huol), comprising the relevance of 
the theme to consolidate the advan-
cement of the health system of Safely 
and sustainably. This is a descriptive 
study of a qualitative nature in the 
modality of experience reporting. 
The restructuring proposal is part 
of the principle of reorganization of 
its composition, construction of the 
bylaws, drafting of specific forms and 
working instructions. Besides the 
definition of instruments to monitor 
the effectiveness of the actions 
promoted by the nucleus and its indi-
cators. It is considered restructuring 
in Nats, not only as a fulfillment of 
a goal within the strategic planning, 



A REESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO TÉCNOLÓGICA EM SAÚDE DE UM HOSPITAL DE ENSINO

Tatiana Maria Nóbrega Elias, Ricardo Alexsandro 
de Medeiros Valentim, Ana Katarine de 

Oliveira Caldeira, Agnaldo Souza Cruz

502

but rather as a strategy of advance-
ment in the process of evaluating 
health technologies, with regard to 
the inclusion of new technologies, 
evaluation of Widespread technolo-
gies and their rational use, as well as 
the exclusion of existing technologies 
when necessary in Huol.

Introdução 

O hospital universitário é uma 
organização de saúde primordial 
tanto para o ensino e formação de 
profissionais e tecnologia para a área 
da saúde quanto para prestação de 
assistência à saúde direta da comu-
nidade universitária e dos usuários 
em geral, integrando os sistemas 
regulatórios do Sistema Único de 
Saúde (SUS) (MARTINS, 2011). 

No Brasil, existem 45 Hospitais 
Universitários Federais (HUF), os 
quais são vinculados a 31 universi-
dades. Esses HUF estão passando por 
reformulações em seus processos de 
gestão, operacionais e assistenciais, 
para melhorar seu desempenho e 
oferecer serviços com qualidade à 
população (BRASIL, 2013).

Os recursos para a saúde são 
escassos em todo o mundo (YANG, 

2009). Dados brasileiros demonstram 
que os gastos no setor representam 
8% do Produto Interno Bruto do país, 
e que 60% desse montante são dispen-
didos em hospitais (RIBEIRO, 2009). 

Desta forma deve existir 
uma preocupação constante com a 
gestão financeira destas unidades, 
entendendo que esse fator tem uma 
relação direta com a manutenção 
de seus processos e o alcance da 
missão do serviço.

Dentre as temáticas que 
permeiam as pautas de discussão dos 
níveis de gestão nas organizações 
hospitalares, o desenvolvimento e a 
inserção e de novas tecnologias aos 
processos já existentes sejam de ordem 
assistencial ou administrativa se fazem 
cada vez mais presentes e requerem 
uma análise criteriosa das demandas 
que na atualidade chegam a invadir as 
unidades, em virtude do avanço tecno-
lógico pelo qual passa a sociedade.

Em 2011, através da Portaria 
MS/GM nº 2915 foi instituída a 
Rede Brasileira de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde – REBRATS, 
responsável por est imular a 
geração e a síntese de evidências 
científicas no campo de Avaliação 
de Tecnologias em Saúde –ATS. 

Considerando que os HU se 
compõem como espaços ativos e 
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estratégicos na produção do conhe-
cimento, ações e processos. Visto 
que, são campos da prática para o 
ensino, pesquisa e incorporação de 
tecnologias em saúde, baseada em 
evidências. Logo, torna-se imprescin-
dível, a difusão da cultura de ATS nos 
hospitais de ensino, através de ações 
permanentes colaborando para um 
sistema de saúde de qualidade.

Considerando o contexto 
apresentado o Hospital Universitário 
Onofre Lopes – HUOL, seguindo 
uma tendência nacional, decidiu 
implantar o Núcleo de Avaliação 
de tecnologias em Saúde (NATS) em 
2010, uma vez que pelas diretrizes do 
Ministério da saúde a implantação 
dos núcleos fortalece e dissemina as 
avaliações de tecnologias em saúde 
dentro dos hospitais, auxiliando 
os gestores na tomada de decisão. 
(NUNES, et. Al., 2013)

Em 2018, por ocasião da 
formulação de seu planejamento 
estratégico, e levando em conside-
ração a importância do NATS para a 
gestão dos Hospitais Universitários a 
governança do HUOL decide reestru-
turar o núcleo, afim de maximizar 
a atuação deste setor e contribuir 
com o desenvolvimento do hospital 
e a melhoria de seus processos.

Sendo assim este estudo tem 
como objetivo relatar a experiência 
da reestruturação do NATS do 
HUOL, compreendendo a relevância 
da temática para consolidação do 
avanço do sistema de saúde de forma 
segura e com sustentabilidade.

Procedimento metodológico 

Trata-se de um estudo descri-
tivo de natureza qualitativa na 
modalidade de relato de experiência 
que objetiva relatar a reestruturação 
do NATS do HUOL, vinculado Setor 
de Gestão de Pesquisa e Inovação 
Tecnológica -SGPIT da Gerência de 
Ensino e Pesquisa – GEP, que servirá 
como campo de desenvolvimento, 
ensino e pesquisa em tecnologia em 
saúde para as unidades da universi-
dade, do hospital e da Rede Ebserh. 

O HUOL é um hospital de 
ensino que pertence à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN, certificado pelos Ministérios 
da Saúde e da Educação. Desenvolve 
atividades de formação de recursos 
humanos, pesquisa, extensão e assis-
tência e está inserido no SUS como 
referência de alta complexidade em 
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diversas áreas para todo o estado do 
Rio Grande do Norte.

Até o ano de 2013, o HUOL 
caracterizava-se como uma das 
unidades suplementares da UFRN. 
Porém, nesse mesmo ano, com a 
adesão à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), 
por meio do contrato n° 055/2013, 
firmado em 29 de agosto de 2013, a 
gestão do HUOL passou a ser feita 
pela referida empresa.

Ele é o maior centro esta-
dual de formação de especialistas 
mediante a oferta de programas de 
residência em saúde, totalizando 33 
programas credenciados. Dentre 
eles, programas de residência 
médica, programas de residência 
multiprofissional. 

O HUOL  possui 251 leitos, 
sendo 23 leitos de UTI adulto e 5 de 
UTI pediátrica, possui ainda mais 
de 100 consultórios ambulatoriais e 
12 salas cirúrgicas, e um centro de 
diagnóstico por imagem  onde são 
disponibilizados todos os serviços 
de imagem e de métodos gráficos,  
como ressonância magnética 1.5 
TESLA; tomógrafo computadorizado 
helicoidal; hemodinâmica digital; 
ultrassonografia ; ecocardiógrafos; 
videocolonoscópios digestivos; 
broncoscópios; eletrocardiógrafos; 

eletroencefalógrafos; esteira ergo-
métrica, dentre outros.

Os dados deste estudo foram 
coletados nos meses de agosto 
e setembro de 2018 durante as 
reuniões da comissão de reestrutu-
ração do NATS, através de observação 
em campo e análise documental do 
acervo do núcleo.

A análise documental consiste 
em identificar, verificar e apreciar 
os documentos com uma finalidade 
específica (GOMES; DUARTE, 2018). 
Entretanto, a análise documental 
não possibilita a aproximação com 
o cotidiano para a melhor compre-
ensão do objeto de estudo (MAIA; 
TEIXEIRA; NAGINA, 2016). Assim, 
com o propósito de minimizar essa 
limitação, complementando as 
informações coletadas, utilizou-se 
da observação. A observação tem 
como principal objetivo registrar 
e acumular informações, possi-
bilitando um contato pessoal e 
estreito com o fenômeno pesquisado 
(MARCONI, 2011).

Para o registro das infor-
mações obtidas utilizou-se um 
caderno de campo, que auxiliou na 
organização e análise constante e 
minuciosa dos elementos coletados. 
Os registros obtidos a partir da 
análise documental geraram uma 
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atenção mais dirigida para que 
investigações fossem direcionadas 
aos documentos já construídos e 
validados pelo serviço.

Os dados recolhidos foram 
organizados e condensados. A análise 
dos dados consistiu em comparar os 
resultados obtidos nas coletas com 
os requisitos descritos e exigidos na 
regulamentação vigente para a exis-
tência e o funcionamento do NATS.

Não houve a necessidade de 
aprovação do estudo pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Instituição, em 
decorrência da autorização concedida 
pelo superintendente do hospital.

Resultados e discussão 

A Estruturação do Núcleo de 
Avaliação Tecnológica em Saúde 

A Gerência de Ensino e 
Pesquisa – GEP do HUOL é respon-
sável pelas atividades relacionadas 
ao ensino, pesquisa e extensão 
realizadas no âmbito do HUOL, aten-
dendo as principais diretrizes da 
UFRN, no que tange a sua função de 
agente formador junto à sociedade. 

é composta por uma unidade de 
Telessaúde e o Setor de Gestão da 
Pesquisa e Inovação Tecnológica – 
SGPIT e o Setor de Gestão do Ensino, 
este último composto por 2 unidades 
a de Gerenciamento das Atividades 
de Graduação e Ensino Técnico, e a 
de Gerenciamento de atividades de 
Pós-Graduação.

O SGPIT, tem a como compe-
tência primordial planejar, coordenar 
e supervisionar as ações relacionadas 
a pesquisa e inovação no âmbito do 
HUOL, assim como analisar e viabilizar 
a execução de propostas de pesquisa 
e inovação, por esses atributos foi o 
seu escolhido pela superintendência 
para a missão de reestruturar o NATS 
de forma a contemplar esse novo 
momento sob a gestão da Ebserh.

Desde 2010, o HUOL/UFRN 
comporta um NATS que foi inicial-
mente estruturado pela gerência 
de ensino e pesquisa. No entanto, 
em agosto de 2018 a governança do 
hospital reconheceu a necessidade 
de reestruturação do serviço, afim 
de que processos fossem refinados, 
possibilitando o avanço do núcleo 
e de seus resultados, uma vez que 
baseado na documentação e registros 
localizados o núcleo se dispersou por 
alguns de seus membros terem sido 
direcionados a outras demandas.
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Tal contexto é compatível com 
os achados da literatura interna-
cional que refere que a utilização da 
ATS no campo hospitalar se encontra 
em fase inicial. O cenário é bastante 
propício para a composição dos 
núcleos haja vista o contexto tecno-
lógico que esses serviços albergam, 
seja nas diversas categorias de 
tecnologias, inclusive nos procedi-
mentos assistenciais, técnicas de 
acolhimento e acompanhamento de 
pacientes (MARTELLIA et.al., 2013)

A proposta de reestruturação 
parte do princípio da reorganização 
de sua composição, construção do 
regimento interno, elaboração de 
formulários específicos e das instru-
ções de trabalho e divulgação do 
serviço. Além da definição de instru-
mentos para o acompanhamento da 
efetividade das ações promovidas 
pelo núcleo e de seus indicadores.

A composição do NATS

Diante do processo de rees-
truturação, o órgão encontra-se 
vinculado à Superintendência 
do HUOL e à GEP, e sob a gestão 
direta do SGPIT. De acordo com o 
Regimento, no seu artigo 3º, “O NATS 
tem por finalidade assessorar o 

HUOL/UFRN/Ebserh no processo de 
avaliação de tecnologias em saúde 
(ATS), por meio da utilização de 
evidências disponíveis para auxiliar 
o gestor hospitalar a tomar decisões 
quanto à inclusão de novas tecno-
logias, à avaliação de tecnologias 
difundidas e ao seu uso racional”. 

De acordo com a sua estru-
tura organizacional, O NATS, 
segundo o seu artigo 5º, define que 
“Para execução de suas atividades, 
é formado por um Núcleo Executivo 
e um Consultivo, podendo formar 
Grupos de Trabalho de Avaliação 
de Tecnologias em Saúde – GT/
ATS, estruturados segundo tipo de 
demanda e finalidades especifi-
cadas. A composição desses grupos 
será específica para a avaliação 
demandada, mediante sugestão  
dos membros do NATS e da gover-
nança do HUOL/UFRN/Ebserh, e 
sua atividade se extinguirá com o 
término da avaliação

O NATS passa a possuir um 
comitê executivo composto por quatro 
profissionais, sendo um coordenador, 
um vice-coordenador, um secretário e 
um assistente administrativo.  Conta, 
ainda, em sua composição um núcleo 
consultivo, representado por um 
assessor e um corpo técnico formado 
por docentes, técnicos do HUOL/
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UFRN/Ebserh, representantes das 
áreas críticas no uso de tecnologias, 
assim como membros indicados 
por outras instituições associadas 
ao NATS, vinculados a convênios e 
projetos de ATS.  

Além das suas atividades 
operacionais o NATS tem como um 
dos seus objetivos capacitar profis-
sionais e estudantes acerca das 
temáticas que envolvam tecnologia 
em saúde, a fim de possibilitar a 
disseminação do conteúdo e favo-
recer as boas práticas no serviço e 
no sistema de saúde como um todo, 
por tratar-se de um hospital escola 
com amplo potencial de formação.

A construção do regimento Interno

Sob a coordenação do SGPIT, 
o comitê executivo se reuniu sema-
nalmente por um período de 45 dias 
para a construção do regimento 
interno do NATS, baseado em 
modelos já existentes no serviço e 
em de outros núcleos do Brasil. 

Os membros do comitê 
fizeram várias leituras de artigos 
que tratavam da temática, além 
de visitas a sites que expusessem 
o funcionamento dos núcleos. 
Nesta etapa os achados eram 

registrados e amplamente discutidos. 
Evidenciou-se uma heterogeneidade 
nas construções documentais dos 
núcleos espalhados pelo Brasil.

Deu-se preferência a adoção 
de referenciais que se reportavam 
a atual conjuntura de gestão dos 
hospitais universitários no país, ou 
seja, aos documentos construídos 
pelos hospitais federais vinculados 
a rede EBSERH,

A construção do regimento se 
deu de forma coletiva, foi revisado 
pelo comitê e encaminhado ao coor-
denador do SGPIT, para apresentação 
do mesmo ao superintendente do 
HUOL com fins de aprovação e trami-
tação burocrática necessária.

Considerações finais

Considera-se a restruturação 
no NATS, não só como um cumpri-
mento de uma meta dentro do 
planejamento estratégico, mas sim 
como uma estratégia de avanço no 
processo de avaliação de tecnolo-
gias em saúde, no que diz respeito 
à inclusão de novas tecnologias, 
avaliação de tecnologias difundidas 
e seu uso racional, bem como a 
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exclusão de tecnologias existentes 
quando necessário no HUOL. 

Em face do cenário atual, 
faz-se necessário o desenvolvimento 
de processos de gestão transpa-
rentes, eficientes e inovadores que 
possibilitem a consecução de ações 
de saúde e educação qualificadas, 
baseadas na mais alta evidência 
científica, de forma a resguardar o 
rigor técnico a ser exercido em um 
hospital de ensino.

Concluindo, entende-se que os 
resultados a serem obtidos a partir 
da avaliação de tecnologias em saúde 
pelo núcleo irão subsidiar a tomada 
de decisões no nível estratégico, 
tático e operacional dos processos 
de ensino, pesquisa, extensão e 
assistência à saúde no âmbito do 
HUOL, proporcionando a construção 
de planos de ação para melhoria da 
qualidade e segurança da assistência 
aos usuários do SUS, assim como aos 
planos relacionados a sustentabili-
dade operacional e financeira, sendo 
ainda suporte à iniciativas de incre-
mento de receitas nas dimensões da 
assistência, do ensino e da pesquisa.

Acredita-se que estudos dessa 
natureza contribuem de forma 
significativa para o avanço cientifico 
da inovação tecnológica e gestão em 
saúde, onde retratam as experiências 

que fazem parte do contexto dos 
hospitais universitários no Brasil.
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Resumo
Os implantes biomédicos surgiram 
para solucionar diversos problemas 
na área da saúde, principalmente na 
reabilitação de pacientes, através de 
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Implantes Odontomédicos, melho-
rando a qualidade de vida. Na busca 
por superfícies de implantes que 
supram a necessidade de obter uma 
rápida osseointegração em áreas de 
baixa densidade óssea, pesquisas têm 
sido desenvolvidas para modificar a 
morfologia superficial e diminuir o 
custo do tratamento de superfície. 
Sendo assim, foi utilizado o trata-
mento de superfície Oxidação por 
Plasma Eletrolítico (PEO). Tratou-se 
18 cilindros de titânio grau II, com 
3 mm de diâmetro e 25 mm de 
comprimento, foram tratados por 
1, 8 e 16 minutos. Após a formação 
do revestimento, as amostras foram 
caracterizadas por Fluorescência de 
Raios-X (FRX), Difração de Raios-X 
(DRX), Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV), Microscopia de 
Força Atômica (AFM) e ensaios de 
molhabilidade. Identificou-se neste 
trabalho através do FRX e DRX 
presença do TiO2 na superfície da 
amostra e mais compostos orgânicos 
do eletrólito. Verificou-se no MEV que 
os revestimentos exibem porosidade, 
apresentando uma interface bem 
aderida ao titânio e sem presença de 
espaços vazios. Nas imagens do AFM 
observou-se que com o aumento do 
tempo de tratamento houve uma 
maior rugosidade e aumento da 

homogeneidade da distribuição dos 
cristais cerâmicos na superfície. 
Nos ensaios de molhabilidade apre-
sentaram um melhor ângulo de 
molhamento com maior tempo de 
tratamento. Conclui-se que a técnica 
por PEO nos tempos tratados, prin-
cipalmente a partir de 8 minutos, 
foram eficazes para deposição de uma 
superfície porosa e homogênea em 
Titânio, com ótima molhabilidade.

Abstract
Biomedical implants emerged to 
solve various health problems, 
mainly in patient rehabilitation, 
through dental implants, improving 
the quality of life. In the search for 
implant surfaces that support the 
need for rapid osseointegration in 
areas of low bone density, research 
has been developed to modify surface 
morphology and decrease the cost 
of surface treatment. Therefore, 
the surface treatment Electrolytic 
Plasma Oxidation (PEO) was used. 18 
grade II titanium cylinders, 3 mm 
in diameter and 25 mm in length, 
were treated for 1, 8 and 16 minutes. 
After the formation of the coating, 
the samples were characterized by 
X-Ray Fluorescence (XFR), X-Ray 
Diffraction (XRD), Scanning Electron 
Microscopy (SEM), Atomic Force 
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Microscopy (AFM) and wettability 
tests. It was identified in this work 
through the XFR and XRD presence 
of TiO2 on the surface of the sample 
and more organic compounds of the 
electrolyte. It was verified in the 
SEM that the coatings exhibit poro-
sity, presenting an interface well 
adhered to the titanium and without 
presence of empty spaces. In the AFM 
images it was observed that with the 
increase of the treatment time there 
was a greater roughness and an 
increase in the homogeneity of the 
distribution of the ceramic crystals 
on the surface. In the wettability 
tests they presented a better wetting 
angle with a longer treatment time. 
It was concluded that the technique 
by PEO in the treated times, mainly 
from 8 minutes, were effective for 
deposition of a porous and homo-
geneous surface in Titanium, with 
great wettability.

Introdução

Os implantes biomédicos 
surgiram para solucionar diversos 
problemas na área da saúde, princi-
palmente na reabilitação de pacientes, 
através de implantes odontomédicos, 

melhorando a qualidade de vida. 
Porém o custo do tratamento super-
ficial de implantes ainda é elevado e 
impacta no preço final do implante 
fabricado para indústria. 

A aplicação de revestimentos 
sobre a superfície de metais, para 
melhorar propriedades como 
aparência, resistência ao desgaste 
e corrosão, aderência entre outras, 
é uma solução viável e bastante 
empregada (RAJ e MUBARAK, 2009). 
Os implantes odontomédicos se 
tornaram a melhor ferramenta para 
a reabilitação de pacientes desde a 
década de 70. Na odontologia esses 
implantes foram produzidos para 
seguir um rígido protocolo cirúr-
gico que permite o tratamento dos 
indivíduos com ausências totais ou 
parciais dos dentes, e continuam 
sendo utilizados até os dias de 
hoje. Embora a taxa de sucesso dos 
implantes dentais seja alta, ainda há 
ocorrências de falhas. Atualmente 
tem-se buscado uma melhor e 
rápida osseointegração, visto que os 
implantes ficam em contato direto 
com o meio biológico (WISMEYER, 
WASS e VERMEEREN, 1995)

Para uma melhor osseointe-
gração, muitas tecnologias têm sido 
desenvolvidas no sentido de poten-
cializar as propriedades químicas, 
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mecânicas e biológicas dessas super-
fícies, introduzindo uma reparação 
óssea rápida, guiada, possibilitando 
uma função duradoura (PULEO e 
NANCI, 1999) (PARFENOV, 2015).

Dentre os biomateriais utili-
zados, o titânio comercialmente 
puro (cpTi), as ligas de titânio com 
alumínio e vanádio (Ti-Al6-V4) se 
tornaram os materiais metálicos 
mais utilizados para a confecção de 
implantes dentais e ortopédicos, por 
inúmeras propriedades que estes 
metais apresentam (PIRES, BIERHALZ 
e MORAES, 2015). No entanto, eles 
não formam uma ligação química 
extremamente satisfatória com o 
tecido ósseo. Para isso, os estudos 
tentam modificar e ainda melhorar 
suas propriedades de superfície e 
aumentar o grau de biocompatibi-
lidade do implante em relação ao 
tecido ósseo, para promover uma 
melhor osseointegração (BECK, 
LANGE e NEUMANN, 2007).

Muitas pesquisas apontam 
que o processo de osseointegração 
acontece mais rapidamente com 
a texturização da superf ície 
do implante, pelo aumento da 
molhabilidade da superfície pelo 
o líquido biológico e não somente 
a rugosidade, como se acreditava 
anteriormente. A molhabilidade 

superficial inf luencia proteínas, 
moléculas e células que chegam 
posteriormente à água (KASEMO, 
2002) (SILVA et al, 2013).

O desenvolvimento da inter-
face osso-implante é complexo e 
envolve numerosos fatores, dentre 
eles pode-se citar a forma, topografia 
e química de superfície, mas também 
a carga mecânica, técnica cirúrgica, 
e as variáveis do paciente como 
estado do leito receptor, quantidade 
e qualidade óssea (PULEO e NANCI, 
1999 e BECKER et al, 2013).

Das técnicas utilizadas hoje 
para acelerar a osseointegração, 
tem-se as que utilizam tecnologia 
por plasma (DEHNAVI et al, 2013). 
Em laboratório o plasma pode ser 
produzido através da aplicação de 
uma diferença de potencial entre 
dois eletrodos (ALVES JR et al, 2005) 
(DZHURINSKIY et al, 2015). 

Para a obtenção de revesti-
mentos que acelerem e melhorem a 
adesão tecido ósseo ao titânio a um 
baixo custo, a oxidação por plasma 
eletrolítico (Plasma electrolytic 
oxidation - PEO) vem sendo empre-
gada. O processo PEO utiliza um meio 
líquido (eletrólito) e a composição 
do revestimento pode ser contro-
lada pelo ajuste da composição do 
eletrólito (SRINIVASAN, BLAWERT e 
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DIETZEL, 2009). Esta técnica consiste 
em imergir a amostra em uma 
solução eletrolítica aquosa, e aplicar 
uma diferença de potencial entre o 
catodo e o anodo, para formar um 
revestimento cerâmico resistente à 
corrosão e ao desgaste. Como conse-
quência dessa técnica espera-se uma 
melhoria na qualidade química e 
morfológica da superfície, potencia-
lizando a osseointegração e reduzir o 
custo do tratamento superficial.

Procedimentos metodológicos

Foram ut i l izados nesse 
trabalho 18 cilindros de Titânio cp 
grau II, com 3 mm de diâmetro e 25 
mm de comprimento. Até o trata-
mento superficial por Oxidação à 
Plasma Eletrolítico (PEO) as amostras 
foram submetidas a vários processos e 
caracterizadas posteriormente como 
apresentado no Fluxograma abaixo 
(Figura 1), em 3 etapas: a primeira, a 
preparação das amostras, a segunda, 
os tratamentos por PEO e a terceira, 
as caracterizações das amostras.

Figura 1 – Fluxograma com o processo para tratamento de superfície 
por Oxidação por Plasma Eletrolítica (Autoria própria).
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Os ci l indros de Titânio 
pa ssa ra m pelo  processo  de 
limpeza para eliminar impurezas 
na superfície. Através da solução 
diluída de ácidos fluorídrico (HF) e 
nítrico (HN), 5 ml de HF em 100 ml 
de água deionizada e 5 ml de HN 
O3 em 100 ml de água destilada, 
as amostras f icaram imersas 
durante 30 segundos (WANG et 
al, 2014). Após essa etapa as amos-
tras foram limpas em ultrassom 
(PlanaTC - CBU 100/3L) com acetona 
e água destilada durante 10 minutos, 
respectivamente.

Foram preparados 6 litros de 
solução eletrolítica nas seguintes 
proporções dos reagentes: 10 g/l de 
Fosfato de Sódio Tribásico P.A. (TSOP, 
Na3PO4 · 12H2O), 2 g/l de Hidróxido 
de potássio (KOH) em 1 litro de água 
destilada. Foram adicionados 3 g/l 
de Tris Hidroximetil Aminometano 

(C4H11NO3) ao eletrólito base como 
aditivo, para possibilitar um 
revestimento aderente e favorável 
a osseintegração (HARIPRASAD et 
al, 2016). Para cada amostra tratada 
foi utilizado 600 ml de solução e, 
para garantir que as condições de 
igualdade de tratamento fossem 
mantidas, a solução eletrolítica foi 
trocada a cada experimento.

A Figura 2 (a) representa o 
aparato experimental utilizado 
para tratar as amostras de Titânio. 
O equipamento possui três reatores 
de revestimento PEO, agitador 
magnético, sistema de recirculação 
do eletrólito, válvula de controle 
de vazão e termopar digital Tic 
17RGTI (-50 à 105o C), como mostra a 
Figura 2 (b). As amostras de titânio 
e o tubo de aço inoxidável foram 
utilizados como ânodo e cátodo, 
respectivamente.
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As amostras limpas foram 
colocadas nos reatores do equipa-
mento PEO e imersas em um béquer 
de 600 ml com 400 ml de solução 
eletrolítica. Os tratamentos foram 
realizados nos tempos de 1, 8 e 16 
min, submetidos à uma tensão de 
290 V em corrente contínua (CC), 
escolhida por ser a melhor condição 
encontrada para este processo. Para 
cada tempo adotado nesse trabalho, 
foram realizados três posiciona-
mentos (P1, P2 e P3) e, tratando 1, 
2 ou 3 amostras ao mesmo tempo, 
respectivamente.

 Para análise de Microscopia 
Eletrônica de Varredura, algumas 
amostras após tratamento foram 

selecionadas para corte em seção 
transversal, a 4 mm da extremidade. 
Após esta etapa, foram embutidas à 
quente em baquelite, e lixadas com 
as lixas de carbeto de silício com 
granulometria 120, 220, 360, 600, 
1000 e 1200 mesh, e polidas com 
sílica coloidal composta de 60 % de 
peróxido de hidrogênio (H2O2) e 40 % 
de sílica coloidal 0,06 µm. Após essa 
etapa as superfícies foram limpas 
com água e acetona e secadas por 
secador de ar quente comercial.

As amostras foram submetidas 
as caracterizações de Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV), 
equipamento Shimadzu por elétrons 
retroespalhados, Microscopia de 

Figura 2 – (a) Equipamento para tratamento por Oxidação por Plasma Eletrolítico 
(PEO) e (b) Reatores, sistema de controle de vazão e termopar (Autoria própria).
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Força Atômica (Shimadzu) no modo 
dinâmico (não contato) e a Difração 
de Raio-X por equipamento Shimadzu 
de varredura nos ângulos de 5° à 80°.

As medidas de molhabilidade 
dos revestimentos após o tratamento 
foram realizadas por um goniômetro 
fabricado pelo Laboratório de Plasma 
(LabPlasma) da UFRN utilizando o 
software Pinacle. As amostras cilín-
dricas foram fixadas na horizontal. 
Foi utilizada uma micropipeta de 
volume fixo, posicionada perpen-
dicular ao plano horizontal das 
amostras, depositando 5 µl de água 
destilada sobre a superfície em 
estudo (ALVES, JR et al, 2005).

Resultados e discussões

O equipamento mostrou-se eficaz 
na deposição de uma camada cerâmica.  
Em todos os tempos de tratamento 
ocorreram o revestimento cerâmico 
sobre a superfície do titânio. Durante 
o estágio de anodização geral, forma-se 
uma película de óxido porosa na 
superfície da liga de titânio assim como 
descrito por Gowthan et al, 2016. As 
amostras apresentaram revestimento 
homogêneos e semelhantes, como 
visto no exemplo de uma amostra com 
tratamento na Figura 3 (a) uma colo-
ração branca e aparência fosca devido 
a deposição do óxido. Já a amostra sem 
tratamento, Figura 3 (b), apresenta-se 
lisa aspecto visual normal do titânio.

Figura 3 – Hastes de Titânio com tratamento superficial por 
PEO (a) e sem tratamento (b) (Autoria própria).

a

b
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O processo por PEO provoca 
picos de temperatura que funde os 
materiais presentes no meio e que 
quando são arrefecidos de forma 
rápida pelo eletrólito, faz com que 
o óxido derretido se solidifique na 
superfície do substrato. Devido ao 
processo de fusão e solidificação 
repetidos, induzido pelas descargas, 
a temperatura permitiu à cristali-
zação e transformações da fase do 
óxido de titânio (TiO2) de anatase 
para rutilo, descrito por Yeung 
et al, 2013. Também identificados 
neste trabalho através das análises 
químicas pela Fluorescência de 
Raios-X, o TiO2 além dos elementos 
dos compostos que constituem a 

solução eletrolítica (TSOP, Na3PO4 · 
12H2O), (KOH), ((HOCH2) 3CNH2).

 Através das análises de por 
Microscópio Eletrônico de Varredura 
de amostras com cortes transver-
sais (Figuras 4), pode-se observar a 
formação da camada cerâmica depo-
sitada com eletrólitos da solução 
eletrolítica. A deposição se deu 
para todas as amostras entre 1 e 8 
minutos com espessura aproximada 
de 11 µm, sendo que com tempo 
as acima de 8 minutos a espessura 
aproximada foi de 21 µm. Não houve 
aumento significativo da espessura 
de camada quando o tempo fica 
acima de 8 minutos de tratamento, 
devido à alta resistência elétrica

Figura 4 - Micrografias por Microscópio Eletrônico de Varredura 
com aumento de 1200 x para os tempos de tratamento: a – 1 
minuto; b – 8 minutos; c – 16 minutos (Autoria própria).

Todos os revest imentos 
exibem uma característica comum de 
um processo PEO, apresentando, uma 
estrutura porosa na camada externa, 

apresentando uma interface Titânio 
e camada de revestimento, bem 
aderida e sem presença de espaços 
vazios, o que propicia uma maior 
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resistência ao desgaste da camada, 
assim como no estudo realizado por 
Hariprasad et al, 2016. Com a adição 
do Tris Hidroximetil Aminometano 
(C4H11NO3) foi possível promover o 
aumento da condutividade do eletró-
lito e, que dessa forma, diminuiu a 
resistência dielétrica entre os polos 
e, consequentemente, aumentou-se 
a densidade das descargas para o 
mesmo valor de tensão fornecido que 
por sua vez favorece as descargas 
que resulta numa maior porosidade 
(BAYATI, MOSHFEGH e GOLESTANI-
FARD, 2010). Observa-se que com 
o maior de tempo de tratamento 
houve um aumento da densidade de 
poros (Figuras 5, 6 e 7).

Figura 5 – Micrografia por Microscopia 
Eletrônica de Varredura de 1 
minuto de tratamento na escala 
de 500x (Autoria própria).

Figura 6 – Micrografia por Microscopia 
Eletrônica de Varredura de 8 
minutos de tratamento na escala 
de 500x (Autoria própria).

Figura 7 – Micrografias por 
Microscopia Eletrônica de Varredura 
de 16 minutos de tratamento na 
escala de 500x (Autoria própria).

As imagens de Microscopia de 
Força Atômica (Figura 8) apresen-
taram uma variação de rugosidade 
e textura pela deposição cerâmica, 
que viabiliza a propriedade de 
molhabil idade na superf ície. 
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Observa-se que com o aumento do 
tempo de tratamento houve uma 
maior rugosidade e aumento da 

homogeneidade da distribuição dos 
cristais cerâmicos na superfície.

Figura 8 - Micrografias por Microscópio de Força Atômica para: a – 1 minuto de 
tratamento; b – 8 minutos de tratamento; c – 16 minutos de tratamento 
 (Autoria própria).

Bayati, Moshfegh e Golestani-
Fard (2010) descreve que com o 
aumento da tensão elétrica no trata-
mento, um filme é formado em toda 
a superfície e simultaneamente novas 
camadas se desenvolvem de forma 
paralela, ocupando mais da superfície 
à medida que o tempo de tratamento 
aumenta. A deposição cerâmica 
(formação da camada de TiO2) e 
compostos orgânicos ocorreram 
de forma gradativa com o aumento 
do tempo, porém as descargas vão 
diminuindo acima de 8 minutos, 

pelo aumento da camada cerâmica, 
que por sua vez é mais isolante que 
a haste de Titânio. Observa-se nas 
imagens de AFM estas superfícies 
com grãos arredondados para este 
tipo de deposição, com uma morfo-
logia propícia a formação de poros.

Os testes de molhabilidade 
apresentaram uma diminuição signi-
ficativa do ângulo de molhamento 
para as amostras com o tratamento 
por PEO, mudança mais evidente nos 
tempos de 8 e 16 minutos de trata-
mento (Tabela 4 e Figura 10).
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S e g u nd o  o s  p e s q u i s a -
dores Gowtham, Arunnellaiappan e 
Rameshbabu (2016) uma superfície 
hidrofílica apresenta-se como um 
fator necessário para mostrar bioa-
tividade favorável. Os ensaios de 
molhabilidade apresentaram resul-
tados muito promissores em questão 
de boa molhabilidade para a superfície 
cerâmica depositada. Comparando 
com a literatura, o ângulo de molha-
mento, quanto mais próximo de 180 
graus, mais molhável é a superfície, 
fator necessário para mostrar bioa-
tividade favorável, e favorecendo 
a superfície para osseointegração. 
Observou-se que com o aumento do 
tempo de tratamento acima de 8 maior 
foi o ângulo de molhamento, podendo 
ser explicado pala grande presença de 
porosidade e rugosidade na superfície 
consequente do revestimento por PEO.

Wheeler et al, (2010) reve-
laram que revestimento de eletrólito 
contendo fosfato, apresenta um grau 

de porosidade em maior escala na 
sua superfície. Desta forma todas 
as condições realizadas obtiveram 
resultados de ângulos de contato 
maiores a amostra de referência 
(sem tratamento). Estes resultados 
indicam que os revestimentos PEO 
produzem superfícies hidrofílicas. 
Isso pode ser explicado pelo aumento 
da porosidade com o aumento do 
tempo de tratamento.

Considerações finais

Conclui-se que a técnica por 
Oxidação por Plasma Eletrolítico 
mostrou-se eficaz na deposição de 
uma camada cerâmica na superfície 
da liga de titânio. Identificou-se 
através da análise química pela 
Fluorescência de Raios-X a presença 
do TiO2 na superfície da amostra. 
Através das análises por Microscópio 

Tabela 4 – Teste de molhabilidade para amostra sem tratamento e para 
1, 8 e 16 minutos de tratamento por PEO (Autoria própria).

No Amostra Ângulo de molhamento (°)

1 Sem tratamento 42

2 Com 1 min de tratamento 30

3 Com 8 min de tratamento 12

4 Com 16 min de tratamento 9

about:blank
about:blank
about:blank
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Eletrônico de Varredura pode-se 
observar uma deposição para todas 
as amostras para 1 minuto com 
espessura aproximada de 11 µm. E 
para os tempos de 8 e 16 minutos, 
observou-se uma espessura apro-
ximada de 21 µm.  Nas imagens de 
MEV os revestimentos exibem uma 
interface sugestiva de boa aderência 
sem presença de espaços vazios. As 
imagens de Microscopia de Força 
Atômica mostraram que com o 
aumento do tempo de tratamento de 
1 para 8 minutos, houve uma maior 
rugosidade e aumento da homoge-
neidade da distribuição dos cristais 
cerâmicos na superfície. Os ensaios 
de molhabilidade apresentaram 
um ângulo de molhamento menor 
para as amostras com o tratamento 
por PEO para os tempos de 8 e 16 
minutos, sendo assim, apresentando 
uma superfície de característica 
hidrofílica. Podemos concluir que 
através da técnica por Oxidação 
por Plasma Eletrolítico, nos tempos 
tratados, depositou-se revestimentos 
cerâmicos com características que 
melhoram a qualidade da super-
fície para aplicação em implantes 
odontomédicos.
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Resumo
Muito esforço é investido no desen-
volvimento de métodos de economia 
de tecido sadio dos dentes em odon-
tologia. A limpeza e esterilização de 
tecido infectado em uma cavidade 
dentária ou em um canal radicular 
pode ser realizada usando-se técnicas 
mecânicas ou a laser. No entanto, em 
ambas abordagens, o aquecimento e a 
destruição de tecido saudável podem 
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ocorrer. Recentemente, a técnica de 
plasma por Descarga em Barreira 
Dielétrica (DBD) à pressão atmos-
férica vem sendo pesquisada com 
o objetivo de encontrar uma forma 
menos destrutiva (sem fraturas e sem 
remoção de material desnecessário), 
e menos doloroso (sem aquecimento) 
para preparar cavidades dentárias. O 
plasma é uma fonte eficaz de vários 
radicais, que são capazes de descon-
taminação bacteriana, operando a 
temperatura ambiente e, portanto, 
não causa destruição em massa 
dos tecidos. Primeiramente, foram 
usados meios eletrônicos para uma 
revisão bibliográfica sendo estudadas 
formas de obtenção de plasma DBD, 
na busca de um protótipo ideal de 
acordo com o objetivo do trabalho, 
sendo construídos protótipos com 
uma distância fixa entre eletrodos 
e um protótipo onde é possível 
variar a distância entre os eletrodos. 
Buscou-se uniformidade na formação 
do plasma, além do uso de um 
dielétrico adequado. Assim, foram 
confeccionados protótipos para 
testes iniciais. Conclui-se ser viável 
implementar adequações à tecno-
logia do plasma tornando-a uma 
nova técnica bastante promissora 
na remoção de cáries. Isso acontece 
pela sua capacidade de manter a 

integridade de tecidos saudáveis e 
permitir que as estruturas irregu-
lares bem como os canais estreitos 
dentro do dente não saudável sejam 
alcançados e esterilizados.

Abstract
Much effort has been invested in the 
development of methods of saving 
healthy tooth tissue in dentistry. 
Cleaning and sterilization of infected 
tissue in a dental cavity or endo-
dontic treatment may be performed 
using mechanical or laser techniques. 
However, adopting both approaches, 
heating and destruction of healthy 
tissue may occur. Recently, a plasma 
technique consisting of nonthermal 
atmospheric pressure Dielectric 
Barrier Discharge (DBD) has been 
developed aiming a less destructive 
approach (without fractures and 
without removal of unnecessary 
material), and less painful (without 
heating) to prepare the cavities of 
teeth. Plasma is an effective source 
of many reactive chemical species, 
which are capable of bacterial 
decontamination, operating at room 
temperature and therefore do not 
cause mass destruction of tissues. 
Firstly, the world wide web was used 
for reviewing the literature concer-
ning the DBD technique. Methods of 
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obtaining DBD plasma were studied 
focusing on an ideal prototype. 
Therefore two basic model of proto-
types were constructed with a fixed 
distance between electrodes and also 
a prototype model where it is possible 
to vary the distance between the 
electrodes, seeking for uniformity 
in plasma generation, in addition to 
the use of a suitable dielectric. Thus, 
several prototypes were made for 
initial tests. The conclusion is that 
plasma technology can certainly be 
adapted to become a promising new 
technique to treat tooth decay. This 
is due to its capacity of keeping tissue 
integrity, allowing irregular struc-
tures and narrow channels cells to be 
reached within the unhealthy tooth 
cavity and to perform sterilization.

Introdução

A odontologia é considerada 
muito importante para a saúde 
em geral e abrange práticas muito 
complexas e delicadas relacionadas à 
cavidade oral. Em clínicas odontoló-
gicas, as infecções orais mais comuns 
são cárie dentária, doença perio-
dontal e estomatite (Kim et al., 2014). 
Uma variedade de métodos diferentes 

tem sido usada para matar as bacté-
rias que causam essas infecções, 
como antibióticos, terapia com laser 
e tratamento endodôntico (técnicas 
de instrumentação quimiomecânica 
e medicamentos intracanal).

No entanto, esses métodos 
têm suas próprias limitações e a 
eliminação completa das bactérias, 
sem remoção de material a granel, 
é difícil de obter. Durante a perfu-
ração mecânica e o tratamento a 
laser, o aquecimento ocorre à maior 
parte do tempo podendo atingir a 
polpa dentária, matando o dente. 
O uso de perfuração com brocas 
de alta rotação surgem inevitáveis 
vibrações e, consequentemente, o 
aparecimento da sensação de dor 
no paciente (Banerjee e Kidd, 2000). 
Ambas metodologias são muitas vezes 
destrutivas. Por exemplo, na remoção 
mecânica um excesso de material, 
englobando tecido ainda saudável, 
deve ser removido para garantir que 
a cavidade esteja livre de bactérias.

Um método alternativo para 
a remoção das infecções orais vem 
sendo estudado. O uso de plasma 
atmosférico DBD no tratamento 
é foco de uma pesquisa multi-
disciplinar desafiadora no LAIS 
(Laboratório de Inovação em Saúde 
da UFRN), que requer conhecimentos 
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de engenharia, física do plasma 
e odontologia. Neste trabalho 
objetiva-se conceber, desenvolver e 
fabricar um protótipo de dispositivo 
que gere plasma para a inativação e 
remoção de infecções orais, substi-
tuindo os métodos tradicionais.

O plasma, é o estado de matéria 
mais dominante no universo sendo 
cerca de 99% constituído do mesmo. Foi 
identificado por Sir Crooke em 1879, e 
denominado “plasma” por Langmuir 
em 1929. Após uma longa fase ador-
mecida desde que usou-se a primeira 
descarga de plasma para criar ozônio 
no final da década de 1850, a pesquisa 
com plasma evoluiu recentemente a 
um ritmo acelerado e estendeu-se aos 
campos biomédico, ambiental, aeroes-
pacial e agrícola (Heinlin et al., 2011).

Plasma é caracterizado como 
um gás contendo espécies neutras 

e eletricamente carregadas com 
elétrons, íons positivos/negativos, 
átomos e moléculas (Alves Jr, 1995). 
O plasma pode ser, também, um 
conjunto de partículas que exibem um 
comportamento coletivo (Nascimento 
Neto, 2013). Para a aplicação na odon-
tologia é possível fazer uso do plasma 
DBD (Figura 1), que ocorre quando 
uma alta tensão é aplicada na região 
entre dois eletrodos metálicos quando 
pelo menos um dielétrico é inserido 
entre os mesmos para formar o plasma 
(Laroussi e Akan, 2007). Quando a 
diferença de potencial é aplicada entre 
os eletrodos, cargas elétricas acumu-
lam-se na superfície do dielétrico até 
romper a rigidez dielétrica do gás e do 
tubo, provocando um grande número 
de microdescargas (Nascimento Neto, 
2013), formando um jato de plasma.

Figura 1 - Desenho esquemático de dispositivos de jato de plasma 
DBD (Lu, Laroussi e Puech, 2012; Nascimento Neto, 2013).
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Estima-se que o tratamento 
com plasma tem potencial para 
obter economia de tecido saudável, 
permitindo que as estruturas irre-
gulares e os canais estreitos dentro 
do dente sejam integralmente alcan-
çados e esterilizados.

Procedimento metodológico

Para um melhor enten-
d i me nt o  o s  p ro c e d i me nt o s 
metodológicos foram divididos em 
quatro etapas. Na primeira etapa 
foi dada a problemática do trabalho, 
sendo a substituição da caneta 
de alta rotação por tratamento 
a plasma. Na segunda etapa foi 

realizado uma revisão bibliográfica 
em busca de trabalhos existentes. 
Na terceira etapa foi desenvolvida 
a montagem das partes mecânicas 
do protótipo realizando algumas 
análises como a interferência da 
distância entre eletrodos para a 
formação do plasma. Na quarta 
etapa analisou-se a influência da 
tensão, frequência e posição dos 
eletrodos na formação do jato de 
plasma. Também, serão realizados 
tratamentos com o plasma na super-
fície das amostras (dentes) para 
verificação dos efeitos. Por fim, serão 
feitas caracterizações elétricas, 
avaliações no comprimento dos jatos 
e caracterizações das amostras para 
verificar as possíveis modificações.



DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO GERADOR DE PLASMA POR DESCARGA EM BARREIRA DIELÉTRICA

Ricardo Anderson da Cruz, Ângelo Roncalli 
Oliveira Guerra, Custódio Leopoldino de Brito 

Guerra Neto, Liane Lopes de Souza Pinheiro

532

Foram usados os seguintes 
meios eletrônicos de pesquisa, US 
National Library of Medicine National 
Institutes of Health (PubMed), 
Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), SCOPUS, National Center 
for Biotechnology Information (NCBI), 
Portal Periódicos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) e Portal 
Periódicos da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) foram 
pesquisadas no período de janeiro a 
setembro de 2018. Com palavras-
-chave utilizadas sendo “plasma” 
ou “plasma technology”, “plasma in 
dentistry” e “discharge by dielectric 
barrier” em combinação com “biome-
dical applications”.

Aplicou-se os seguintes 
parâmetros para a busca e seleção 
dos estudos: artigos científicos 
publicados em periódicos entre 
2000 e 2018, disponíveis no idioma 

inglês/português e que atendessem 
a pelo menos duas palavras-chave, 
“plasma” ou “plasma tecnology”. 
Foram excluídos do estudo, textos 
não disponíveis na íntegra. Para a 
seleção das publicações, realizou-se 
a leitura do resumo, introdução e da 
conclusão de cada artigo encontrado, 
verificando sua correspondência 
com as palavras-chave.

Foram estudadas formas de 
obtenção de plasma DBD, na busca 
de um protótipo ideal de acordo 
com o objetivo do trabalho desejado, 
sendo construídos protótipos com 
uma distância fixa entre eletrodos 
e um protótipo onde é possível 
variar a distância entre os eletrodos, 
buscando uma uniformidade na 
formação do plasma, com o uso de 
um dielétrico adequado e diferentes 
diâmetros de eletrodo. Assim, foram 
confeccionados protótipos para 
testes iniciais (Figura 2).
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O protótipo com distância 
variável (Figura 3), é constituído de 
um tubo de vidro (dielétrico), com 
um eletrodo fixo e outro variável, 
funcionando como um êmbolo. O 

mesmo ligado a um conector que traz 
o gás de trabalho para a formação da 
descarga e assim gerar uma pluma 
de plasma DBD.

Figura 2 - (A) Dispositivo gerador de plasma com eletrodo 
móvel, os protótipos (B) e (C) são com eletrodos fixos.

Figura 3 - Protótipo do dispositivo gerador de plasma 
com distância entre eletrodos variável.



DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO GERADOR DE PLASMA POR DESCARGA EM BARREIRA DIELÉTRICA

Ricardo Anderson da Cruz, Ângelo Roncalli 
Oliveira Guerra, Custódio Leopoldino de Brito 

Guerra Neto, Liane Lopes de Souza Pinheiro

534

Para determinar se o dispo-
sitivo gerador de plasma DBD será 
aplicado com segurança a um dente, 
as medidas de temperatura serão 
feitas dentro da polpa do dente, 

usando um procedimento de teste 
in vitro com dentes humanos extra-
ídos (Figura 4), doados por Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Figura 4 – Amostras de dentes humanos, doados por UBS.

As amostras passaram por 
um processo de embutimento para 
um melhor manuseio, sendo o 
embutimento a frio onde a amostra 
é colocada em um molde que é 
preenchido com resinas sintéticas 
de polimerização rápida.

Resultados e discussões

Kim et al., 2013, mostraram 
que numerosos trabalhos de pesquisa 
foram publicados fornecendo evidên-
cias da eficácia ao usar a tecnologia 
de plasma no campo da odontologia.

Verificando que o estudo 
do plasma integra vários campos 
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da ciência, como física, química, 
biologia e engenharia.

Após leituras e análises de 
artigos, foram desenvolvidos protó-
tipos sendo feito testes iniciais para a 
formação do plasma DBD. Nosso obje-
tivo é encontrar uma forma menos 
destrutiva (sem fraturas e sem 
remoção de material desnecessário), 
e menos doloroso (sem aquecimento) 
para preparar cavidades dentárias. 
Isso pode ser feito usando um plasma 
atmosférico não-térmico, pois o 
mesmo apresenta como vantagem 
além da inativação da bactéria, 
também, melhora a adesão, tanto na 
cimentação quanto nas restaurações 
diretas devido um aumento de rugo-
sidade superficial.

Banerjee e Kidd, 2000, veri-
ficaram que durante a perfuração 
mecânica e o tratamento a laser, 
o aquecimento ocorre à maior 
parte do tempo causando a morte 
do dente. Além disso, as vibrações 
são induzidas e, por isso, causam 
sensação de dor no paciente.

Segundo Zach e Coren, 1965, 
um aumento de temperatura de 
apenas 2,2°C na polpa dental provoca 
necrose parcial da polpa. Os dentes 
sofrem necrose pulpar em 15% dos 
casos quando o aumento é de 5,5°C 

e em 60% dos casos quando foram 
aquecidos por mais de 11°C.

Wu et al., 2016, descrevem que 
devido a sua baixa temperatura sob 
condições atmosféricas, o plasma 
DBD frio pode ser usado diretamente 
sobre ou nos tecidos humanos. Os 
resultados preliminares de expe-
riências de inativação com plasma 
mostraram que ele pode matar 
eficientemente Enterococcus faecalis 
(E. faecalis), um dos principais 
agentes de infecções endodônticas, 
que causam falha no tratamento de 
canal radicular.

Muitas das doenças bucais, 
como a cárie dentária e a perio-
dontite, são infecciosas e o efeito 
bacter icida do plasma pode 
substituir a remoção cirúrgica 
convencional ou o uso de antibió-
ticos, pois o tratamento com plasma 
oferece muitas possibilidades de 
modificação de superfícies, desde a 
deposição de camadas até a elimi-
nação de material.

De acordo com Stoffels, 2002, 
a aparência visual (tamanho, forma, 
brilho) e as propriedades elétricas e 
térmicas do plasma são fortemente 
dependentes das configurações, 
como eletrodos, tensão, frequência 
e gás de trabalho. Os parâme-
tros cruciais que determinam 
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o desempenho do plasma são: 
distância e espessura do eletrodo e 
composição do gás.

Souza, 2013, afirma que os 
padrões de intensidade luminosa, 
espécies ativas, radicais e íons do 
plasma são dependentes da composição 
dos gases de trabalho, pressão, confi-
guração da descarga, distância entre 
eletrodos, frequência, tensão aplicada 
e da polaridade do campo elétrico.

Estas descargas são obtidas 
mais facilmente em gases como 
hélio, neônio e nitrogênio (gases 
nobres), por serem inertes e apresen-
tarem baixo peso molecular. Assim, 
o uso destes gases é vantajoso para 
tratamento e esterilização de mate-
riais, pois garante a homogeneidade 
do plasma gerado.

Nascimento Neto,  2013, 
observou que o dielétrico é impres-
cindível para o funcionamento de 
um dispositivo DBD, pois limita a 
corrente na descarga e a distribui 
sobre toda a área dos eletrodos, 
evitando a formação de arcos. Essa 
descarga constitui um método 
seguro e econômico de gerar plasma 
não-térmico a pressão atmosférica.

Portanto, eletrodos com 
pequenos diâmetros e afiados são 
fáceis de acender em tensões rela-
tivamente baixas. Pois a ignição do 

plasma requer uma certa força de 
campo elétrico, e para um eletrodo 
afinado, a geração deste campo pode 
ser realizado a uma voltagem de 
entrada menor.

Para gerar uma pluma de 
plasma ativa, uma configuração 
especial de eletrodo foi desenvolvida, 
como mostrado na Fig. 3. Essa confi-
guração foi feita para que a distância 
entre os eletrodos possa ser variada, 
encontrando assim uma distância 
ideal para a aplicação desejada.  
Com essa configuração, busca-se que 
o campo elétrico ao longo da pluma 
de plasma seja aumentado, deixan-
do-a mais uniforme. Este dispositivo 
de plasma DBD é acionado por uma  
fonte de alimentação de alta tensão. 
A variação do f luxo de gás de 
trabalho um parâmetro que também 
será investigado desde o menor fluxo 
que seja capaz de ionizar o plasma até  
o fluxo máximo que possa extinguir 
o mesmo.

Para Marsh e Martin, 1999, a 
cárie dentária é causada pela erosão 
ácida do esmalte dentário. Os ácidos 
são gerados pelo metabolismo de 
carboidratos de bactérias. Muitos tipos 
diferentes de bactérias normalmente 
vivem na cavidade oral e se acumulam 
nos dentes em um filme pegajoso 
chamado placa. As bactérias mais 
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comuns causadoras de cárie dentária 
são as espécies Streptococcus mutans 
(S. mutans) e Lactobacillus.

Através das propriedades do 
plasma estudado, estima-se que 
o tratamento com o mesmo, tem 
potencial para obter economia de 
tecido saudável, permitindo que as 
estruturas irregulares e os canais 
estreitos dentro do dente sejam inte-
gralmente alcançados e esterilizados.

Após a formação de plasma 
DBD serão realizados trabalhos de 
caracterização das amostras, para 
verificar a eficiência do dispositivo 
na remoção e na inativação das 
bactérias supracitadas.

Considerações finais 
e conclusão

O uso de plasma mostra-se como 
uma técnica promissora, inovando em 
diversas áreas como no tratamento de 
cárie dentária, esterilização, elimi-
nação de biofilmes, desinfecção do 
canal radicular, aumento da energia 
de superfície, clareamento dental, 
cicatrização, entre outros.

Para aplicação na odontologia 
faz-se preferência por gases nobres, 
por apresentarem baixo peso 

molecular e serem inertes. Também, 
na formação do plasma, os mesmos 
liberam radicais livres que atacam 
diretamente as bactérias que causam 
infecções orais.

Após a obtenção do plasma com 
seus parâmetros de tensão, frequência, 
distância/espessura dos eletrodos e o 
dielétrico ideal definidos, obtém-se 
a formação de uma pluma uniforme 
não ocorrendo formação de arcos, 
as configurações serão testadas em 
amostras (figura 4) e caracterizações 
serão feitas, verificando a eficácia do 
uso de plasma DBD.

Essa pesquisa, apesar de 
encontrar-se em fase incipiente, 
já permite fazer ilações quanto 
a clara viabilidade de se imple-
mentar adequações à tecnologia 
do plasma tornando-a uma nova 
técnica na remoção de cáries, 
devido sua capacidade de realizar 
várias funções, a saber: inativar 
bactérias, economizar/manter a 
integridade de tecidos saudáveis, e 
também por permitir que as estru-
turas irregulares e canais estreitos 
dentro do dente não saudável sejam 
alcançados, tratados e, concomitan-
temente, esterilizados.

Finalmente, o presente trabalho, 
além de desenvolver protótipos de 
dispositivos geradores de plasma para 
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a remoção de tecido cariado, molda-se 
como uma introdução aos fenômenos 
ligados ao estado da matéria que conhe-
cemos por “plasma”, especializando-se 
em plasma DBD, mencionando alguns 
textos da literatura disponível, que 
podem encaminhar o leitor que desejar 
mais conhecimento no assunto.
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Resumo
O quarto estado da matéria, 
conhecido como plasma, possui a 
propriedade de se moldar à geome-
tria que lhe seja aplicada. A partir 

dessa propriedade, foram criados 
protótipos do dispositivo que 
gera um micro jato de plasma com 
eficiência para ter comprimento e 
volume no seu jato, capaz de ocupar 
micro cavidades com os formatos 
mais diversos que possa surgir 
na natureza. Um dos objetivos do 
dispositivo tem foco odontológico 
abordando diversas aplicações, a 
saber: restauração, esterilização e 
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branqueamento. Os protótipos do 
dispositivo foram desenvolvidos 
em modelos constituídos de um 
corpo de vidro com uma abertura 
na saída da sua ponta medindo 1, 2 
e 3 mm. Todos os modelos contém 
um eletrodo negativo dentro do 
corpo com um formato de tubo por 
onde passa o gás de trabalho e um 
eletrodo externo positivo em volta do 
mesmo. Nessa configuração o corpo 
atua como um dielétrico, a parte 
interna do corpo com o eletrodo 
negativo passa a integrar a câmera 
geradora de plasma parcialmente 
corona que ioniza todo o gás. No 
último modelo ambos os eletrodos 
positivo e negativo foram colocados 
no interior do corpo de vidro e um 
arco elétrico foi gerado entre os 
eletrodos por uma bobina. A fonte 
primária é de corrente continua 
que varia de zero a 6V e corrente 
máxima de 2A. O micro jato de 
plasma produzido foi aplicado em 
uma amostra odontológica para 
testes experimentais onde obser-
vou-se que nos primeiros resultados 
a temperatura na altura da poupa 
do dente atingiu cerca de 280C.

Abstract
The fourth state of matter, known as 
plasma, has the property of molding 

itself to the geometry that is applied to 
it. From this property, prototypes were 
created of the device that generates 
a micro jet of plasma with efficiency 
to have length and volume in its jet, 
able to occupy micro cavities in the 
most diverse formats that can arise 
in nature. One of the objectives of the 
device has a dental focus addressing 
several applications, namely: resto-
ration, sterilization and bleaching. 
The prototypes of the device were 
developed in models consisting of 
a glass body with an opening at the 
exit of its tip measuring 1, 2 and 3 
mm. All models contain a negative 
electrode inside the body with a tube 
shape through which the working 
gas passes and a positive external 
electrode around it. In this configu-
ration the body acts as a dielectric, 
the internal part of the body with the 
negative electrode becomes part of 
the camera that generates a partially 
corona plasma that ionizes all the gas. 
In the latter model both positive and 
negative electrodes were placed inside 
the glass body and an electric arc was 
generated between the electrodes by 
a coil. The primary source is direct 
current ranging from zero to 6V and 
maximum current of 2A. The micro-
-jet of plasma produced was applied in 
a dental sample for experimental tests 
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where it was observed that in the first 
results the temperature at the time of 
the tooth saving reached about 280C.

Introdução

O plasma, também refe-
rido como “descarga elétrica”, 
“descarga gasosa” ou “descarga 
luminescente”, é o quarto estado 
da matéria que inicia a partir de 
um gás ionizado (ou excitado), 
onde elétrons são acelerados e ao 
colidir com os átomos do gás surge 
o efeito avalanche de Townsend 
gerando uma descarga elétrica com 
um brilho típico em toda região 
onde o gás possa ser ionizado. O 
plasma possui várias caracterís-
ticas, podendo o plasma gerado em 
laboratório ser classificado de baixa 
pressão ou em pressão atmosfé-
rica, variando de acordo com os 
parâmetros aplicados como fonte 
de tensão, gás de trabalho, distância 
entre eletrodos entre outros.

Uma das características 
importantes do plasma não térmico 
é a produção abundante de espécies 
reativas em baixa temperatura do 
gás, que inclui partículas carre-
gadas, radiação e espécies reativas. 

Os elétrons ao ser acelerados 
pelo campo elétrico muito mais 
rapidamente são menos eficazes 
para transferir suas energias para 
aquecer a superfície de colisão 
do que os íons pesados do gás de 
trabalho. O plasma pode permanecer 
não-térmico, os elétrons energéticos 
podem levar a reações incluindo 
ionização de partículas, produção 
de espécies reativas e radiação (3).

Os componentes do plasma 
não térmicos atingem tratamento 
multifuncional na cavidade oral.  Por 
exemplo, espécies reativas de oxigênio 
e espécies reativas de nitrogênio são 
consideradas um fator-chave para 
esterilização, cicatrização de feridas 
e clareamento dentário.

Infecções orais, incluindo 
cárie dentária, doença periodontal 
e doença intra-oral, são causadas 
por bactérias e podem resultar em 
destruição do dente (4). Embora a 
escovação de dentes, a absorção de 
flúor, antibióticos e vacinas tenham 
sido usadas como modalidades de 
tratamento para doenças orais, 
esses tratamentos convencionais 
têm limitações (5). O calor mata as 
bactérias, mas a aplicação desse 
método aos tecidos vivos é danosa. 
Por outro lado, agentes esterilizantes 
ou antibióticos são usados para tratar 
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tecidos humanos que estão infectados 
por patógenos, mas isso pode levar à 
dor e à resistência a antibióticos.

Recentemente, plasmas atmos-
féricos não térmicos são altamente 
eficientes para matar bactérias de 
maneira barata. O uso de tais plasmas 
são promissores para eliminar os 
problemas associados ao uso de 
calor e antibióticos. Yang Hong Li 
et al. afirmaram que a esterilização 
por plasma, com a vantagem de baixa 
temperatura, rapidez, perfeição, 
segurança, supera a deficiência da 
tecnologia tradicional de esteri-
lização e pode se tornar um novo 
método para matar micróbios (6).

Diante da problematização nos 
tratamentos odontológicos tradi-
cionais o plasma tem se mostrado 
promissor por sua versatilidade e 
resultados mostrados em trabalhos 
que foi utilizado plasma para matar 
bactérias via oral. Com o objetivo de 
construir um dispositivo que atenda 
as necessidades da odontologia e 
que sejam tão eficientes quanto os 
que já foram citados em trabalho 
anteriores a esse, partimos para 
a construção e desenvolvimento 
de um dispositivo a plasma produ-
zindo micro jato gerado em pressão 
atmosférica e não térmico que 
consiste na ionização de um gás com 

densidade igual de carga positiva e 
negativa que produzem partículas 
excitadas (1) e sua temperatura é 
geralmente inferior a 400C no seu 
ponto de aplicação (2).

Procedimento metodológico

Primeiramente foi realizada 
uma revisão na literatura, principal-
mente no que se refere aos parâmetros 
importantes e influenciadores das 
propriedades do jato de plasma. Diante 
dos conhecimentos adquiridos na 
revisão foram concebidos e constru-
ídos três protótipos visando obter a 
melhor configuração para produzir 
um micro jato de plasma, com alta 
concentração e uniformidade.

Os três primeiros protótipos 
foram construídos com corpos de 
vidro cilíndricos e em sua base 
foram colados conectores metálicos 
para gás, medindo ¼ de polegada de 
diâmetro. Nestes conetores, do lado 
de dentro do tubo de vidro, foram 
fixadas cânulas em formato de tubo 
metálico com diâmetro interno de 2 
e 1 mm. As cânulas funcionam como 
canal de passagem do gás que será 
ionizado dentro do tubo de vidro, 
chamado de câmara de plasma. 
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Foram escolhidos três diâmetros de 
saída para os tubos de vidro, com 1, 
2 e 3 mm respectivamente.

A finalidade dessa redução é 
para deixar o jato de plasma com 
menor diâmetro e melhor uniformi-
dade, além de reter o maior número 
de átomos do gás que será ionizado. A 
união, conector e cânula funcionam 
como eletrodo negativo do disposi-
tivo que está localizado dentro do 
tubo de vidro, já o eletrodo positivo 
está fixado do lado de fora do tubo 
de vidro e em volta do mesmo tubo 
de maneira que deixe um campo 
elétrico entre os eletrodos e tubo de 
vidro uniforme e circular.

Essa configuração de campo 
elétrico é uma das configurações mais 
simples que evita abertura de arco 
elétrico. Nessa configuração o tubo 
de vidro passa ser um dielétrico, uma 
barreira na descarga elétrica retendo 
o excesso de elétrons gerados durante 
a descarga. Ambos os eletrodos são 
fixados por garras tanto no conector 
metálico na base do vidro como em 
volta do tubo de vidro.

A descarga parcialmente 
corona que surge durante a descarga, 

obedece a lei de Paschen, onde essa lei 
descreve a relação entre a distância 
dos eletrodos e a pressão do gás que 
esteja envolvido durante a descarga. 
Para que essa descarga permanecesse 
ativa durante todo o tempo de uso, a 
última configuração do dispositivo 
consistiu de ambos os eletrodos sendo 
fixados dentro do tubo de vidro e gás 
o passando entro os mesmos. Nessa 
configuração e utilizando o ar atmos-
férico como gás, observou-se que não 
foi possível fazer com que o jato de 
plasma saísse do tubo de vidro para 
atingir a amostra.

Resultados e discussões

Os três dispositivos iniciais 
foram construídos de acordo com 
as últimas pesquisas existentes com 
relação ao assunto e, portanto, aptas 
para testes experimentais em conjunto 
com um controlador de fluxo, cilindro 
de gás e fonte de tensão como pode ser 
observado na figura 01.
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Os três dispositivos da figura 
01 foram testados com relação a 
vazamentos que poderiam surgir 
na base do tubo de vidro, sustenta-
bilidade da cânula junto ao conector 
que se encontra dentro do tubo de 
vidro e a velocidade e turbulência na 
saída do gás. Esse teste foi realizado 
com um compressor Schulz de ar 
diretamente ligado na entrada de 
gás do dispositivo e, assim, foram 
descartados vazamentos de gás 
e sustentabilidade das cânulas. 
Quanto á turbulência, utilizou-se um 
gás de cor que foi colocado dentro do 
tubo e seu aspecto visual evidenciou 
existir um fluxo laminar na saída do 
tubo de vidro.

Os três protótipos mostrados 
nas figuras 1a, 1b e 1c mostraram 

resultados semelhantes em todos os 
testes. Ressalta-se, no entanto, que 
o dispositivo da figura 1b foi cons-
truído com uma curvatura na saída 
do tubo de 60 graus com o objetivo 
de facilitar que o jato gerado na saída 
do tubo atinja diferentes geometrias 
na amostra odontológica. Essa angu-
lação se mostrou eficiente quanto 
a facilitar o trabalho nas posições 
menos favoráveis ao alcance com 
relação à cavidade oral.

Cont i nu a ndo os  tes tes 
passou-se a utilizar fontes de tensão 
elétrica e gás argônio comercial na 
geração do plasma. Para esse teste 
foi escolhido a priori o dispositivo 
da figura 1c que é constituído de 
uma cânula que tem um milímetro 
de diâmetro para a passagem do gás. 

Figura 01 Alguns modelos de protótipos para gerar micro jatos de plasma.
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Nesse caso o diâmetro é pequeno o 
suficiente para uma concentração 
de cargas, justificando a escolha 
do dispositivo supracitado. Essa 
concentração de carga facilita a 
concentração do campo elétrico 
deixando-o forte o suficiente para 
acelerar os elétrons que vão colidir 
com os átomos do gás.

Um outro, motivo por ter 
optado por esse dispositivo é 
porque ele representa uma versão 
consolidada e que já foi previamente 
desenvolvida e testada pelo autor (7). 
Essa última versão foi oriunda de 
pesquisas com trabalhos publicados 
durante vários anos e do acumulo 
do conhecimento, Assim, todo o 
esforço culminou no protótipo da 
figura 1c. Nesse dispositivo é gerado 
um arco elétrico através de uma 

fonte de alta frequência de 500HZ 
e que fica muito próximo a uma 
descarga parcialmente corona com 
uma pequena desvantagem por 
apresentar uma instabilidade na 
frequência. O dispositivo e o arco 
elétrico gerado dentro do tubo de 
vidro estão mostrados na figura 02. 
Esse mesmo arco elétrico que foi 
gerado e colocado em uma amostra 
odontológica, (i.e.um dente), o cobriu 
parcialmente, mostrando que o arco 
e/ou jato podem ser direcionados 
para pontos irregulares especifico 
da amostra. Como na amostra não 
tinha erosão causada pela bactéria 
que origina a carie, não foi possível 
registrar imagem com o arco elétrico 
ocupando todos os espaços aleatórios 
normalmente deixados pela carie.

Figura 02 Geração de um arco elétrico transferido para um dente.
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Nessa mesma amostra foram 
fixados um termopar metálico de 
cromel-alume e clinico de maneira que 
ficasse posicionado na altura e profun-
didade da poupa do dente, ponto mais 
importante que está relacionado com 
a vida do dente e não pode superar a 
temperatura do corpo humano. Nesse 
primeiro teste, a temperatura chegou 
a 280C em ambos os termopares um 
resultado bem promissor para o novo 
dispositivo, essa temperatura foi regis-
trada com um tempo de 2 minutos que 
o arco elétrico ficou sobre a superfície 
da amostra. A utilização dos instru-
mentos de medida da temperatura 
está relacionada ao arco elétrico. 
Por se tratar de um arco elétrico o 
mesmo poderia influenciar a medida 
registrada no termopar metálico, 
por outro lado, o termômetro clinico 
por ter o corpo de vidro não poderia 
ser influenciada pelo mesmo. Como 
em ambos os instrumentos ficaram 

marcadas as mesmas temperaturas, os 
dois foram bem- sucedidos nesse teste.

A última configuração de 
protótipo de jato a plasma que foi 
testada era composta por uma fonte 
primária de corrente continua de 2A 
e tensão variável de zero a 6V.

Nesse caso havia uma bobina 
amplificadora de tensão na fonte 
secundária. Ressalta-se que essa 
fonte não tinha potência suficiente 
para ionizar o gás e manter o plasma 
estável dentro do tubo de vidro 
com os dispositivos da figura 1. 
Entretanto, gerou um arco elétrico 
capaz de demonstrar o funcio-
namento do dispositivo 1C. Para 
conseguir um bom resultado como 
foi mostrado na figura 02, adicio-
namos uma bobina de 400kV na 
saída da fonte de corrente continua 
o conjunto fonte e bobina, foram 
ligados ao dispositivo como pode ser 
visto na figura 03.
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Esse dispositivo tem como 
acessórios a mangueira com engate 
rápido para entrada do gás, tubo 
de vidro idêntico ao da figura 1C, 
e eletrodos de cobre maciço com 
diâmetro de 2 mm cada um. A melhor 
configuração encontrada para esse 
dispositivo com a proposta da fonte 
e bobina foi colocar os eletrodos 
de cobre fixados dentro do tubo 
de vidro separado um do outro por 
1.5 mm, essa separação é suficiente 
para abrir um arco elétrico com as 
características da fonte e bobina (i.e. 
fonte secundária).

O dispositivo gerou o arco 
elétrico entre os eletrodos, mas não 
foi possível projetar, em forma de 
jato, o plasma de forma a ir além das 
fronteiras do tubo de vidro. Assim, 
fica demonstrado que o dispositivo 
criado na figura 1C e os demais da 
mesma figura geram micro jato de 
plasma suficiente para ser aplicado 
na odontologia e que o dispositivo 
requer uma fonte geradora de plasma 
que tenha parâmetros melhores utili-
zados até o presente momento.

Figura 03 Imagem (a) Dispositivo de plasma, (b) Bobina de 400kV, (c) Fonte 
de tensão primária de 2A e 6V e (d) mangueira com engate rápido.
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Considerações finais 
e conclusão

O estudo e construção de 
dispositivos para gerar micro jatos 
de plasma com características e 
eficiência que atenda interesses 
como comprimento do jato, facili-
dade no seu manuseio, remoção de 
tecido como carie, esterilização no 
controle de bactérias, clareamento 
do dente ou na sua escovação, entre 
outros, vem sendo cada vez mais 
se aproximando do seu objetivo. 
Problemas e dificuldades vêm sendo 
vencidas em diferentes pontos que 
afetam diretamente o avanço do 
desenvolvimento do dispositivo 
gerador de micro jato a plasma.

Os estudos apontam para 
a necessidade de utilizar equipa-
mentos que atendam melhor as 
necessidades que o problema exige, 
a saber: fonte de tensão que tenha 
condições de ser trabalhada em 
várias faixas de corrente e voltagem, 
por longos períodos; o tipo do gás de 
trabalho com boa pureza e que seja 
de fácil ionização; controlador de 
fluxo para investigação do melhor 
f luxo de trabalho e etc. Nesse 
contexto a FUNCERN é o agente 
financiador e o suporte para o anda-
mento do projeto.

O presente trabalho ainda 
está em fase inicial, porém avança 
na velocidade planejada. A ilação 
principal que foi alcançada nesse 
momento se refere à clara viabi-
lidade em se utilizar micro jato 
de plasma para a remoção de 
cáries dentárias de forma indolor. 
Obviamente ainda há um extenso 
caminho para se percorrer até 
a definição de um produto final 
e determinação da dosimetria. 
Entretanto, os progressos obtidos 
até então, motivam continuar com a 
pesquisa para fornecer ao complexo 
industrial da saúde no Brasil um 
produto inovador na área.
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Resumo
O uso de agentes químicos na 
odontologia com intuito de romper 
as ligações da cárie dentária foi 
introduzido desde a década de 
1970. Essas substâncias químicas 

reagem com a cárie, provocando a 
ruptura das pontes de hidrogênio 
da lesão e facilitando a remoção 
sem uso da broca, preservando 
o tecido dentário sadio. Porém, a 
maioria desses sistemas provou 
ser ineficiente para uso na clínica 
odontológica, devido à demora 
para reagir e quebrar essas ligações 
no tecido lesado. Outros agentes 
surgiram no mercado, como Carisolv 
e Papacárie visando atenuar essas 
dificuldades. Apesar de serem mais 
eficientes, sua utilização depende 
do uso de curetas e brocas pelos 
dentistas. O objetivo deste estudo é 
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realizar uma revisão bibliográfica 
sobre os métodos quimioterápicos 
que quebram as ligações das lesões 
cariosas dentárias. Pesquisou-se 
40 artigos relacionados com o 
tema da pesquisa, desses, 20 foram 
aproveitados. As bases de pesquisa 
utilizadas foram Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), SCOPUS, 
National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) e US National 
Library of Medicine National 
Institutes of Health (PubMed). 
Utilizou-se as palavras-chaves 
remoção de cárie, processo químico, 
tratamento quimioterápicos da 
cárie, tratamento restaurador atrau-
mátio, remoção de cárie sem uso de 
brocas. Concluiu-se que o hipoclorito 
de sódio (NaOCl) e seus derivados e 
a cloramina (cloro e amônia) são 
substâncias responsáveis diretas 
pelo rompimento das ligações da 
cárie dentária.

Abstract
The use of chemical agents in 
dentistry with a view to breaking 
the connections of dental caries was 
introduced since the 1970s. These 
chemicals react with caries, causing 
the rupture of the hydrogen bonds 
of the lesion and facilitating the 
removal without use of the drill, 

preserving healthy dental tissue. 
However, most of these systems 
proved to be ineffective for use in 
dentistry due to the delay in reac-
ting and breaking these bonds in the 
injured tissue. Other agents appeared 
in the market, such as Carisolv and 
Papacárie, in order to alleviate these 
difficulties. Although they are more 
efficient, their use depends on the 
use of curettes and drills by dentists. 
The objective of this study is to carry 
out a literature review on the chemo-
therapeutic methods that break the 
connections of dental carious lesions. 
We searched 40 articles related to 
the research topic, of which 20 were 
used. The bases of research used were 
Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), SCOPUS, National Center 
for Biotechnology Information (NCBI) 
and US National Library of Medicine 
National Institutes of Health 
(PubMed). We used the keywords 
caries removal, chemical process, 
caries chemotherapy treatment, 
atraumatio restorative treatment, 
Caries removal without the use of 
drills. It was concluded that sodium 
hypochlorite (NaOCl) and its deri-
vatives and chloramine (chlorine  
and ammonia) are substances 
directly responsible for the rupture 
of dental caries.
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Introdução

A cárie dentária é uma doença 
multifatorial, infecciosa e crônica, 
causada por um desequilíbrio no 
processo de desmineralização 
dentária. Esse desequilíbrio é indu-
zido pela proliferação de bactérias, 
sendo mais frequente o streptococcus 
mutans, aumentando a produção de 
ácido e diminuição do pH da saliva 
para um nível crítico. (MOTTA, 2009) 

Essa doença afeta o esmalte, 
a dentina e/ou o cemento e, na 
ausência de tratamento, progride 
até que o dente seja completamente 
destruído. A destruição dos tecidos 
duros é denominada lesão cariosa 
e pode ser observada clinicamente 
em diferentes níveis, que vão desde 
opacidades no esmalte (manchas 
brancas), difíceis de serem identifi-
cadas, até grandes cavidades que se 
estendem à polpa. Seu tratamento 
varia de acordo com a progressão 
da doença. Quando a lesão está 
cavitada, utilizam-se brocas e/ou 
tratamento quimioterápico para 
remoção do tecido cariado, sendo 
necessário remover toda a dentina 
infectada para posterior restauração 
do dente. Quando se utiliza somente 
o tratamento tradicional, faz-se 
uma extensão preventiva no local 

para evitar a reincidência da cárie 
(PEREIRA et al., 2017). 

A apreensão do paciente ao 
procedimento odontológico ocorre 
por vários fatores, como dor e descon-
forto, medo da anestesia local e 
utilização de brocas com consequente 
pressão e produção de calor sobre a 
polpa. O ruído excessivo provocado 
pelos motores de alta e baixa rotação 
também é motivo de incômodo para 
o paciente e profissional que o manu-
seia. (PEREIRA et al., 2017). 

A filosofia de remoção de 
cárie minimamente invasiva é uma 
das mais importantes aplicações do 
conceito de odontologia de inter-
venção mínima estabelecido durante 
uma década. Os agentes químicos 
para a remoção de tecido dentário 
infectado têm ajudado muito as 
técnicas minimamente invasivas de 
remoção de cáries. A característica 
comum dessas técnicas é o rompi-
mento do tecido cariado, deixando 
intactas o tecido não afetado, mas 
na literatura alguns relatos em que 
casos particulares, quando a cárie 
é a nível de dentina, faz-se uso da 
broca para expor a cavidade e possi-
bilitando a aplicação do tratamento 
(HAMAMA et al., 2014). 

O princípio químico para 
rompimento das ligações nos tecidos 
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cariados está no uso de uma solução 
responsável por quebrar as pontes 
de hidrogênio existentes na cavidade 
lesionada. As primeiras tentativas 
foram introduzidas na década de 
1970, utilizando vários agentes, como 
o ácido etilenodiamino tetra-acético 
(C10H16N2O8), a colagenase e o dodecil 
sulfato de sódio (NaC12H25SO4), que 
são responsáveis pela quebra das 
ligações do colágeno presente na 
cárie. Recentemente, outros agentes se 
tornaram mais eficiente que os citados 
anteriormente, como Papacárie e 
Carisolv (HAMAMA et al., 2014).

Esse trabalho tem por objetivo 
realizar uma revisão bibliográfica 
sobre os tratamentos quimioterá-
picos utilizados na quebra de ligação 
do tecido cariado, rompendo as 
pontes de hidrogênio.  

Procedimento metodológico

Para a elaboração deste estudo 
foram considerados os artigos rela-
cionados com o tema. O trabalho foi 
realizado com as seguintes etapas: 
pesquisa sobre o tema, refinamento 
dos artigos selecionados e estudo 
dos métodos de remoção quimio-
terápicas da cárie. As pesquisas 

propiciaram uma visão mais ampla 
e recente dos métodos de remoção 
da cárie por agentes químicos.

A primeira etapa consistiu 
em uma revisão bibliográfica nas 
seguintes bibliotecas eletrônicas: 
Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), SCOPUS, National Center 
for Biotechnology Information 
(NCBI), US National Library of 
Medicine National Institutes of 
Health (PubMed). Foram pesqui-
sadas no período de janeiro a agosto 
de 2018, e excluídos do estudo os 
textos não disponíveis na íntegra 
e priorizando os trabalhos mais 
recentes (dos últimos 5 anos). 
Com o intuito de buscar métodos 
que rompem as ligações do tecido 
cariado, pesquisou-se 40 artigos, 
dentre esses, foram escolhidos 20, 
2 em português e 18 em inglês, com 
palavras-chave sendo “processo 
químico”, “tratamentos quimio-
terápicos da cárie”, “Tratamento 
restaurador atraumático”, “caridex”, 
“carisolv”, “papacarie”. 

Na segunda etapa foram 
usados como critérios de inclusão 
dos artigos: 1) Artigos de revisão 
de literatura, pesquisa científica ou 
casos clínicos que discutiam sobre a 
utilização de métodos quimioterá-
picos na quebra das ligações da cárie 
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dentária; 2) Artigos publicados nos 
idiomas português, inglês; 3) Artigos 
publicados nos últimos 5 anos. Como 
critérios de exclusão estão: 1) Artigos 
que não tinham como tema principal 
a utilização de métodos quimioterá-
picos na quebra das ligações da cárie 
dentária; 2) Artigos localizados por 
outros descritores; 3) Artigos publi-
cados em outros idiomas diferentes 
do português ou inglês.

A terceira etapa foi o estudo 
dos métodos de remoção de 
cárie minimamente invasivos. 
Constatou-se na revisão que os 
métodos foram evoluindo ao longo 
dos anos e se tornando mais precisos. 
Como vantagem, preservam as 
estruturas dentárias, uma vez que 
o dente não precisa ser desgastado 
e nenhuma intervenção irreversível 
é envolvida. Os métodos estudados 
foram remoção por hipoclorito 
de sódio (NaOCl), GK-101, GK-101E 
(Caridex), Carisolv e Papacárie. 

Resultados e discussões  

A quebra das ligações da cárie 
por tratamentos quimioterápicos 
foi descrita, quando o hipoclorito 
de sódio a 5% foi utilizado para 

promover a dissolução do tecido 
cariado. Essa substância revelou-se 
instável e agressiva aos tecidos sadios. 
Em 1976, o hipoclorito de sódio 5% 
foi incorporado a uma mistura de 
hidróxido de sódio, cloreto de sódio 
e glicina, denominada GK 101. Esse 
produto propunha remoção da 
dentina cariada com preservação 
de estrutura dentária sadia, porém 
apresentava dificuldades na execução 
da técnica de aplicação e ação prote-
olítica muito lenta (PEREIRA et al., 
2017; MOTTA, 2005). 

De acordo com o autor 
Hamama et al., 2014, os agentes 
de remoção quimioterápicos das 
cáries à base de hipoclorito de 
sódio (NaOCl), dependem de seus 
derivados, que cloram e destroem 
as pontes de hidrogênio do colágeno 
parcialmente degradado no tecido 
cariado (MARAGAKIS et al., 2001). 
Porém, não apresentava seletividade 
e removia tanto a cárie infectada 
quanto a dentina afetada, bem 
como dentina sadia (HAND et al., 
1978). Para superar esse problema, 
os aminoácidos foram adicionados 
às versões subsequentes, mas não 
foram encontrados estudos que 
relatassem os efeitos posteriores 
(HAMAMA et al., 2014). 
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Já Goldman e Kronman, 
em 1976, desenvolveram outro 
tratamento quimioterápico, comer-
cializado como “GK-101”. O GK-101 
rompe a estrutura orgânica da 
dentina pela conversão de hidroxi-
prolina (um fator essencial para a 
estabilidade do colágeno) a pirro-
le-2-carboxiglicina (MARAGAKIS et 
al., 2001). Kurosaki et al. (1977) rela-
taram que o GK-101 não teve efeito 
adverso no tecido pulpar de cães; no 
entanto, eles concluíram que não foi 
eficiente na remoção de toda a lesão 
cariosa. Essas descobertas levaram 
a melhorias na fórmula do GK-101 
para o GK-101E (HAMAMA et al., 
2014; GOLDMAN e KRONMAN, 1976). 
Em 1986, foi incorporada ao produto 
GK 101E uma solução contendo ácido 
aminobutírico, glicina, cloreto de 
sódio e hidróxido de sódio. Caridex, 
como foi denominado esse sistema, 
apresentava alguns inconvenientes, 
como a necessidade de um reserva-
tório para seu transporte, grande 
volume de solução, além de precisar 
de aquecimento, dificultando sua 
aplicação (PEREIRA et al., 2017). 

Com a finalidade de superar 
esses problemas, foi criado, em 
1990, o Carisolv. Esse produto é 
composto por três aminoácidos 
(ácido glutâmico, leucina e lisina) e 
hipoclorito de sódio. Os três aminoá-
cidos presentes no Carisolv possuem 
diferentes cargas, regulam melhor a 
força da solubilidade do hipoclorito 
de sódio, promovendo a quebra 
das pontes do material infectado 
e manutenção de dentina afetada. 
Como as fibras colágenas contami-
nadas possuem uma ligação mais 
fraca, serão as primeiras a serem 
dissolvidas, assim, o amolecimento 
do tecido cariado é favorecido. 
Apesar de proporcionar vantagens, o 
Carisolv apresentava alto custo, além 
de frequentemente precisar utilizar 
instrumentos rotatórios para acesso 
à cavidade (PEREIRA et al., 2017).

 Segundo Hamama et al., 2014, 
até o momento, o Carisolv é o único 
agente quimioterápico que quebra as 
ligações do tecido cariado à base de 
hipoclorito de sódio (NaOCl), como 
mostra a Figura 1.
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Figura 1: Procedimentos quimioterápico de remoção de cáries usando gel 
Carisolv (Medi Team Dentalutveckling AB, Suécia). (a) lesão de cárie dentária. 
(b) A lesão cariosa foi tratada com gel Carisolv e deixada por 30 segundos antes 
da escavação da dentina. (c) Escavação da cárie usando instrumentos não 
cortantes até que o gel fique turvo e depois enxaguado com água destilada por 
20 segundos. (d) O mesmo processo foi repetido até que a aplicação sucessiva 
do gel não ficasse turva. (e), (f) Visão pós-escavação do local da lesão.

Fonte: (HAMAMA et al., 2014).

Embora o Carisolv tenha uma 
estrutura química semelhante à 
Caridex, tem a vantagem de não 
requerer um sistema de distribuição 
especial. Conforme demonstrado 
na Figura 2 (Item a) esse produto 
consistia em duas seringas; um 
contendo géis à base de carboxime-
tilcelulose e aminoácidos (glutâmico, 
leucina e lisina); o outro contendo 
0,25% de NaOCl.  Logo após o produto 

foi se desenvolvendo e passou a ser 
comercializado apenas com uma 
seringa (Figura 2, Item b) e em 
seguida surgiu o denominado “Novo 
Carisolv System” (Figura 2, Item c) 
(HAMAMA et al., 2014).
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Figura 2: Gel Carisolv (Medi Team Dentalutveckling AB, Suécia). (a) Gel Carisolv original. 
(b) Gel modificado (seringa multimix). c) Novo Carisolv SystemTM. O ponteiro do dedo 
mostra a broca, a ponta da seta apontada para a broca de polímero e o ponteiro da 
mão mostra o corante do detector de cáries Carisolv. Fonte: (HAMAMA et al., 2014).

(a) (b) (c)

Com intuito de melhorar 
os tratamentos quimioterápicos 
da cárie, foi criado em 2003 no 
Brasil, pela Prof.ª Dr.ª Sandra Kalil 
Bussadori, um produto capaz 

de quebrar as ligações do tecido 
cariado. Esse consiste em um gel à 
base de papaína, cloramina e azul 
de toluidina, comercializado como 
Papacarie (Figura 3). 



ESTUDO DOS QUIMIOTERÁPICOS COM ATUAÇÃO NO TECIDO CARIADO

Breno Carlos Silva, Custódio Leolpodino de 
Brito Guerra Neto, Ana Karenina Oliveira 

Paiva, Tereza Beatriz Oliveira Assunção

562

Pereira et al., 2017, descreve 
que a papaína é uma endoproteína 
presente no látex (folhas e frutos) 
do mamão, Carica papaya. Age como 
anti-inflamatório, bacteriostática, 
acelerando o processo cicatricial. A 
cloramina é um composto formado 
por cloro e amônia, possui proprie-
dades bactericidas e desinfetantes. 
Essa substância afeta a estrutura do 
colágeno, rompendo as pontes de 
hidrogênio e facilitando a remoção 
do tecido cariado (BUSSADORI, 2005). 
O azul de toluidina se liga à parede 
bacteriana e age como um potente 
agente antimicrobiana.

Bussadori et al., 2005, diz que 
o método enzimático foi baseado 
no fato de que tecidos cariados 
infectados perderam a antipro-
tease, a-1-antitripsina. No entanto, 
um estudo recente de Bertassoni 
e Marshall, em 2009, relatou que 
não há evidências da identificação 

da a-1-antitripsina na dentina 
(BERTASSONI; MARSHALL, 2009).

Martins et al., 2009, relataram 
que Papacarie era biocompatível 
e exibiu ensaios semelhantes 
de citotoxicidade in vitro e de 
implantação animal (MARTINS et 
al., 2009).  Embora os resultados 
deste estudo não tenham mostrado 
efeitos adversos, estudos adicionais 
em animais são necessários para 
avaliar o efeito no tecido pulpar 
dentário. Além disso, apenas dois 
estudos avaliaram o efeito do gel 
no conteúdo mineral da dentina 
decídua e permanente. Os resultados 
de ambos os estudos revelaram que 
o Papacarie não tem efeito adverso 
no conteúdo mineral da dentina 
residual (Bittencourt et al., 2010; 
Hamama et al., 2013).

Figura 3: Papacarie gel (Formula & Ação, Brasil). Fonte: (HAMAMA et al., 2014).
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Conclusão

A cárie dentária é uma doença 
multifatorial, infecciosa e crônica, 
causada por um desequilíbrio no 
processo de desmineralização 
dentária. Esse desequilíbrio é indu-
zido pela proliferação de bactérias 
cariogênicas, consequentemente 
aumento na produção de ácido e 
diminuição do pH da saliva para um 
nível crítico. 

A técnica para remoção de 
cárie minimamente invasiva na 
odontologia é importante para a 
remoção de tecido dentário infec-
tado apesar do uso associado a 
processos mecânicos.

Com base nos estudos citados 
acima, pode-se concluir que os 
métodos quimioterápicos que agem 
no tecido cariado com o propósito 
de quebrar as ligações, eliminar 
a bactéria, facilitando a remoção 
mecânica do tecido lesionado. Esses 
métodos podem ser extremamente 
úteis em pacientes muito ansiosos, 
incapacitados e pediátricos. 

Os agentes químicos respon-
sáveis diretamente pela ruptura das 
pontes de hidrogênio da cárie são o 
hipoclorito de sódio, seus derivados 
e a cloramina. 

A cloramina possui proprie-
dades bactericidas e desinfetantes, 
essa substância afeta a estrutura do 
colágeno, rompendo as pontes de 
hidrogênio e facilitando a remoção 
do tecido cariado.

O Carisolv apresenta alto 
custo e frequentemente precisa 
utilizar instrumentos rotatórios 
para acesso à cavidade.  

Os resultados dos estudos 
revelaram que o Papacarie não tem 
efeito adverso no conteúdo mineral 
da dentina residual.
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Resumo
Muitos estudos têm sido realizados 
em busca de materiais biocompatí-
veis para a fabricação de implantes 
dentários, hoje, o titânio e suas ligas 
são utilizadas para esta aplicação. 
Já que esses materiais têm baixa 
densidade, não toxicidade, resistência 
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à corrosão e o óxido formado na 
superfície biocompatível. Devido a 
baixa densidade óssea em algumas 
regiões do corpo humano, torna-se 
necessário a modificação superficial 
para melhorar as propriedades 
da superfície e sua bioatividade. 
Existem várias técnicas de modifi-
cação de superfície, destacando-se 
a oxidação por plasma eletrolítica 
(PEO), pois essa permite caracterís-
ticas na superfície que favorecem 
a osseointegração. Com intuito de 
resolver o problema desses reves-
timentos, realizou-se um banho 
eletrolítico, através do equipamento 
PEO fabricado. Um banho com 1, 2 e 
3 amostras foram realizados. Para 
caracterizar a espessura do revesti-
mento das amostras foram utilizadas 
as técnicas de Microscopia Ótica (MO) 
e Eletrônica de Varredura (MEV). Para 
obter a composição química e fase do 
revestimento, foi utilizada a técnica 
de caracterização Espectroscopia por 
Energia Dispersiva (EDS). Para análise 
de desgaste no revestimento foi 
utilizado o método tribológico pino 
sobre haste. No estudo da molhabi-
lidade utilizou-se o método da gota 
séssil. Os resultados obtidos foram 
revestimentos homogêneos, porosos, 
hidrofílicos e com resistência mecâ-
nica ao contato. Conclui-se que o 

equipamento apresenta a capacidade 
de escalabilidade de produção e baixo 
custo para produzir revestimentos 
cerâmicos em amostras cilíndricas.

Abstract
Many studies have been conducted in 
search of biocompatible materials for 
the manufacture of dental implants, 
today, titanium and its alloys are 
used for this application. Since these 
materials have low density, non-to-
xicity, corrosion resistance and 
oxide formed on the biocompatible 
surface. Due to the low bone density 
in some regions of the human body, 
it is necessary to modify surface 
to improve the properties of the 
surface and its bioactivity. There are 
several techniques of surface modifi-
cation, highlighting the electrolytic 
plasma oxidation (PEO), since this 
allows surface characteristics that 
favor osseointegration. In order to 
solve the problem of these coatings, 
an electrolytic bath was carried 
out through the PEO equipment 
manufactured. A bath with 1, 2 
and 3 samples were performed. To 
characterize the coating thickness 
of the samples, the techniques of 
Optical Microscopy and Scanning 
Electron were used. To obtain the 
chemical composition and phase of 
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the coating, the characterization 
technique was used Dispersive 
Energy Spectroscopy. For the 
analysis of wear on the coating, the 
tribological method was used. In the 
study of wettability, the sessile drop 
method was used. The results were 
homogeneous, porous, hydrophilic 
and with mechanical resistance 
to contact. It is concluded that the 
equipment presents the capacity 
of production scalability and low 
cost to produce ceramic coatings in 
cylindrical samples.

Introdução

O titânio (Ti) e suas ligas, 
devido à sua combinação única de 
baixa densidade, alta resistência 
específica aos efeitos causados por 
fluidos presentes no corpo humano 
e biocompatibilidade, são ampla-
mente utilizados na área biomédica 
(SHOKOUHFAR; ALLAHKA-RAM, 
2016). Sendo o titânio e suas ligas 
importantes em reabilitações ortopé-
dicas e odontológicas (WILLIAMSON 
et al., 2015). O metal de titânio oxida 
espontaneamente e imediatamente 
quando exposto ao ar à temperatura 
ambiente e forma uma fina camada 

passiva, que protege o Ti da oxidação 
e corrosão (HENEGAR et al., 2016). No 
entanto, esta camada de óxido nativa 
pode ser perdida, rapidamente, 
quando inserido em ambientes 
adversos. Consequentemente, a 
modificação superficial apropriada 
faz-se necessária para as ligas à 
base de titânio para melhorar as 
propriedades de superfície, bem 
como, a osseointegração e bioativi-
dade (LIU et al., 2016)(AKTUĞ et al., 
2017). Pesquisas revelaram que a 
velocidade, força e grau de osseoin-
tegração dependem principalmente 
das propriedades superficiais dos 
implantes, entre os quais a química, 
a física, a topografia e a molhabili-
dade são conhecidos como fatores 
muito importantes (QIAO et al., 
2016)(KHANMOHAMMADI et al., 
2017). Devido a importância de se 
obter superfícies que otimizam a 
osseointegração foram empregadas 
e estudadas uma vasta gama de 
técnicas de modificação de superfície.

Existem vários métodos de 
engenharia para promover modi-
ficações de superfícies, são eles: 
corrosão/oxidação ácida, irradiação 
por plasma frio, laser, implantação 
de feixes de íons por plasma a baixa 
pressão, pulverização a plasma 
em baixa pressão, anodização ou 
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deposição eletroquímica e Oxidação 
Eletrolítica por Plasma (PEO) (WANG 
et al., 2015)(ZHOU et al., 2016)(TRAN; 
NGUYEN, 2017) (ALVES JR, 2005).

Entre todas as técnicas 
utilizadas para superfícies de 
engenharia, as que se baseiam na 
tecnologia de plasma, demons-
traram ser extremamente eficientes 
na melhoria das propriedades super-
ficiais (ZHAO; YEUNG; CHU, 2014). 
Dentre elas, o PEO destacou-se por 
ser uma técnica sustentável e alta-
mente flexível à sua capacidade de 
formar filmes de óxido bem aderidos 
com morfologia e composição 
controladas (HARIPRASAD et al., 
2016) (LI et al., 2017a) em superfícies 
metálicas com geometria complexa, 
como implantes dentais (KHAN et 
al., 2014). Outra característica do PEO 
é permitir a adaptação das proprie-
dades da superfície (YEUNG, 2016) 
trabalhando em pressão atmosférica 
e com baixo tempo de tratamento. 
Então, o PEO é uma técnica atrativa 
para aplicações biomédicas, por 
conseguir modificar a superfície e 
favorecer a osseointegração (YAVARI 
et al., 2016)(AKTUĞ et al., 2017).

Embora existam estudos sobre 
a otimização dos parâmetros de 
processamento por PEO, não se sabe a 
influência dos revestimentos quando 

esses são realizados para mais de um 
elemento. Portanto faz-se necessário 
um estudo e melhor compreensão 
dos aspectos fundamentais desta 
tecnologia sob essa condição, para 
permitir um melhor uso da técnica 
para aplicações em larga produção. 
Com intuito de resolver o problema 
desses revestimentos, realizou-se 
revestimentos em banho eletrolítico, 
através do equipamento PEO fabricado

Procedimento metodológico

A metodologia consistiu em 
três etapas, com base no fluxograma 
abaixo (Figura 1). Na etapa (1) reali-
zou-se o projeto de modelagem 2D e 
3D, utilizando o software Solid Works; 
fabricação e montagem das partes 
mecânicas da nova configuração do 
reator de deposição cerâmica em 
metais por Oxidação Eletrolítica por 
Plasma (PEO). Na etapa (2) foi depo-
sitado um filme cerâmico nas hastes 
de titânio. Na etapa (3) foram feitas 
caracterizações de análise química, 
física e mecânica do filme depositado 
nas hastes de titânio. Por fim, foram 
verificadas e estudadas a morfologia 
dos revestimentos produzidos pelo 
equipamento PEO.
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Figura 1 – Fluxograma com todas as 
etapas de Revisão, fabricação e estudo 
do equipamento PEO (Autoria própria).

O equipamento de revesti-
mento cerâmico em hastes titânio 
via PEO utilizado nesse trabalho, 
possui 14 tipos de peças, como pode 
ser observado na Figura 2. A Figura 
2 (a) representa a vista isométrica 
do reator PEO montado. A Figura 
2(b) mostra uma vista explodida do 
reator PEO que evidencia as peças 
constituintes do reator PEO. As peças 
constituintes do reator PEO são nomi-
nadas por item, nome e quantidade.

Figura 2 – Desenho 3D do equipamento PEO (a) montado vista isométrica e 
(b) representação esquemática da vista explodida (Autoria própria).
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A fonte elétrica utilizada para 
esse trabalho possui uma potência 
máxima de 1,3 kW. Essa fonte foi 
configurada para gerar saída com 
Corrente contínua (CC) por um variac 
que controla um faixa contínua de 
tensão de 0 à 700 V CA. 

Na preparação utilizou-se 6 
amostras de Ti − cp tipo grau II com 
3 mm de diâmetro e 25 mm de compri-
mento. As amostras foram limpas 
com uma mistura diluída de ácidos 
fluorídrico (HF) e nítrico (HN), 5 ml 
de HF em 100 ml de água desionizada 
e 5 ml de HN2O3 em 100 ml de água 
destilada, com frações de volume de 
10% e 40%, respectivamente, durante 
30 segundos para remover a camada 
de óxido e contaminantes da super-
fície. As amostras foram limpas em 
ultrassom (PlanaTC - CBU 100/3L) com 
acetona e água destilada durante 
10 minutos, respectivamente. Após 
a lavagem, os substratos foram 
secos com o auxílio de um soprador 
térmico (Taiff Turbo 6000) garantindo 
a remoção de impurezas e a ausência 
de resíduos superficiais que possam 
contaminar a solução eletrolítica.

A solução eletrolítica base utili-
zada para realização deste trabalho foi 
composta de 10 g/l de Fosfato de Sódio 
Tribásico P.A. (FST, N a3P O4Δ12H2O) e 
2 g/l de hidróxido de potássio (KOH) 

em 1 litro de água destilada. Foi 
adicionado 3g/l de Tris Hidroximetil 
Aminometano P.A. (C4H11N O3) ao 
eletrólito base como aditivo, pois 
estudos mostraram que a solução 
eletrolítica contendo esses elementos 
possibilita um revestimento aderente 
e favorável a osseointegração para o Ti 
(HARIPRASAD et al., 2016). 
Figura 3 – Montagem do aparato 
experimental (Autoria própria).

A Figura 3 representa o 
desenho do aparato experimental, 
com a representação de apenas um 
reator de deposição (representa-
tivo), pois neste trabalho existem 
3 reatores, como mostra a Figura 4. 
Sendo assim, o aparato experimental 
possui três reatores de revestimento 
PEO, agitador magnético, sistema de 
recirculação do eletrólito, válvula 
de controle de vazão e termopar 
digital Tic 17RGTI (-50 à 105o C). As 
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amostras de titânio e o tubo de aço 
inoxidável foram utilizados como 
ânodo e cátodo, respectivamente. 
O agitador magnético foi utilizado 
para manter a uniformidade do 

eletrólito. O sistema de recircu-
lação foi utilizado para minimizar 
quaisquer processos de crescimento 
conduzidos termicamente.

Figura 4 – Combinações das condições experimentais nas 
posições P1 (a), P2 (b) e P3 (c) (Autoria própria).

Desta forma, para o tempo 
adotado nesse trabalho de 8 minutos, 
foram realizados três posiciona-
mentos e, desta forma, utilizando 6 
amostras. A tensão elétrica, corrente 
e temperatura foram monitoradas e 
registradas a cada um minuto.

Resultados e Discussões

A Figura 5 (a) apresenta 
a modelagem CAD 3D do reator 
PEO e Figura 5 (b) a fotografia do 

equipamento fabricado. O layout do 
reator PEO favoreceu o controle e 
monitoramento dos parâmetros de 
trabalho. Dessa forma foi possível 
controlar e monitorar a fonte elétrica, 
bomba d’água, agitador magnético, as 
três câmaras de deposição e tempe-
ratura do reservatório contendo o 
eletrolítico. Através do painel foi 
possível monitorar sinais de tensão 
e corrente e temperatura, além da 
possibilidade da pré-programação 
do tempo de tratamento de forma 
digital. Assim, foi possível controlar 
e monitorar os parâmetros elétricos 
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do processo. O reator PEO apresentou 
sistema de proteção de carga exces-
siva e aterramento. O reator realizou 
revestimento em hastes e implantes 
de titânio com bom desempenho e 
não apresentou fugas de corrente 

em lugares indevidos, mostrando 
que o dimensionamento e instalação 
elétrica foram adequados. Essa 
robustez possibilitou o controle de 
todos os parâmetros de forma ergo-
nômica, prática e segura.

Figura 5 – Modelagem CAD 3D (a) e fotografia do reator PEO (b) (Autoria própria).

A Figura 6 (a) apresenta o 
equipamento montado, com suas 
respectivas câmaras de reação PEO 
independente para cada amostra. 
A Figura 6 (b) evidencia a presença 
das descargas luminescentes conhe-
cidas por plasma. Cada evento de 
descarga durante o tratamento PEO 
corresponde a uma cadeia de reações 
térmicas e químicas resultando 
em efeitos de degradação, fusão 
e solidificação. As características 
de cada micro descarga, portanto, 

têm uma influência significativa na 
formação da fase, na morfologia do 
revestimento e na distribuição de 
fases. Portanto, a compreensão das 
características da faísca tem sido 
de grande interesse na pesquisa 
relacionada ao PEO (YEUNG, 2016). 
Após os tratamentos os revestimentos 
apresentaram alta qualidade e unifor-
midade, como pode ser observado na 
Figura 7, que apresenta a amostra sem 
tratamento (amostra inferior) e com 
tratamento (amostra superior).
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Figura 6 – Cor original do eletrólito após o tratamento 
e formação do plasma (Autoria própria).

Figura 7 – Amostra sem tratamento 
(amostra inferior) e com tratamento 
(amostra superior) (Autoria própria).

A Figura 8 mostra as imagens 
correspondentes ao corte da seção 
transversal das amostras desse 
estudo. As imagens do MO sugerem 
que todos os revestimentos têm boa 

ligação com o substrato, uma vez 
que nenhum defeito, como fissuras, 
poros ou delaminação, foi aparente 
na região da interface titânio e 
revestimento (CHENG et al., 2013)
(RAFIEERAD et al., 2015)(WANG et 
al., 2015). Esses resultados estão de 
acordo com as pesquisas de (LI et 
al., 2017a)(HARIPRASAD et al., 2016) 
onde foi declarado que os revesti-
mentos realizados em titânio com 
fosfato como substância constituinte 
do eletrólito possui uma excelente 
aderência, adesão e testes de choque 
térmico, características essenciais 
para um implante.
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Figura 8 – MO do corte da seção 
transversal das amostras: t2P1, t2P2 e t2P3 
com aumento de 500X (Autoria própria).

A Figura 9 mostra a quanti-
dade em peso atômico dos elementos 
com a imagem do local da amostra 
onde foi realizada a quantificação. 
O espectro de EDS indicou que os 
revestimentos obtidos em titânio 

são feitos de oxigênio (O), titânio (Ti), 
carbono (C), fósforo (P), sódio (Na) e 
potássio (K). Os elementos encon-
trados são os elementos constituintes 
dos eletrodos e eletrólito usados no 
processo PEO. Os elementos que 
apresentaram uma maior concen-
tração foi os elementos de oxigênio 
e titânio. Esse resultado mostra uma 
grande viabilidade para formação 
de óxidos TiO2. A quantidade dos 
elementos apresentados pelo EDS 
depende fortemente da compo-
sição do eletrólito, quanto maior a 
concentração do material, maior a 
quantidade do material adicionado 
no revestimento (RENDÓN et al., 
2015). As espécies aniônicas, como 
PO4

3−, HCO3
−, HPO4

− e NO2
− derivadas do 

eletrólito que poderiam ser incorpo-
radas no filme durante o processo 
PEO (HARIPRASAD et al., 2016).
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Figura 9 – MEV-EDS da quantidade em peso atômico (%) dos elementos 
químicos encontrados na amostra na posição P3 (Autoria própria). 

Segundo os pesquisadores 
Gowtham, Arunnellaiappan e 
Rameshbabu (2016) uma superfície 
hidrofí lica apresenta-se como 
um fator necessário para mostrar 
bioatividade favorável. Os resul-
tados mostraram que a amostra 
não revestida obteve um ângulo de 
contato de 48,3± 3o. Para a posição P1, 
P2 e P3 os ângulos de molhamento 
foram 18,3 ± 0,5o; 18,5 ± 2,2o; 20,3 ± 
4,3o, respectivamente. Considerando 
o desvio padrão pode-se afirmar que 
não ocorreu mudança do ângulo 
de tratamento e, desta forma, 
percebe-se que o uso de múltiplos 

reatores simultaneamente não afeta 
as respostas do ângulo de contato 
para esse caso estudado.

Desta forma todas as condi-
ções realizadas obtiveram resultados 
de ângulos de contato menores a 
amostra de referência. Estes resul-
tados indicam que os revestimentos 
PEO produz superfícies hidrofílicas. 
Isso pode ser explicado pelo aumento 
da porosidade com o aumento do 
tempo de tratamento. A Figura 10 
apresenta uma micrografia por 
MEV realizada na superfície de uma 
amostra tratada, evidencia a alta 
porosidade e interligação dos poros, 
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destacados pelas setas, justificando 
a alta molhabilidade e a rápida 
absorção da água na superfície das 
amostras. Pesquisadores (WHEELER 
et al., 2010) revelaram que revesti-
mento de eletrólito contendo fosfato, 
apresenta um grau de porosidade em 
maior escala na sua superfície.
Figura 10 – Imagem MEV na superfície 
da amostra tratada por PEO com um 
aumento de 4000X (Autoria própria).

Os revestimentos com maior 
densidade geralmente apresentam 
resistência ao desgaste (KHORASANIAN 
et al., 2011). Além disso, a incorporação 
de substâncias resistentes ao desgaste 
(Al2O3, Si3N4, etc.) nos revestimentos 
também é benéfica para melhorar 
essa resistência (BANAKH et al., 2016). 
Consequentemente, é de grande 
importância a composição do eletrólito 
PEO para a produção de revestimento 
com alta resistência à aderência e 
ao desgaste (LI et al., 2017). O reves-
timento com aditivo Tris apresenta 
uma maior resistência à corrosão com 

boas características de bioatividade 
e adesão de células de osteoblastos 
(HARIPRASAD et al., 2016) e desta 
forma apresentando condições ideais 
para implantes.

Considerações finais

Neste trabalho realizou-se 
o desenvolvimento de uma nova 
configuração e estudo de um reves-
timento cerâmico por Oxidação 
Eletrolítica por Plasma. E a partir dos 
resultados apresentados e discutidos 
podemos concluir que:

• Pode-se realizar tratamentos de 
superfície simultâneos dentro de 
um mesmo banho eletrolítico com 
reatores individuais e assegurar 
filmes homogêneos e aderentes 
ao substrato de titânio;

• O mecanismo de formação do 
revestimento acontece em duas 
fases principais. A primeira a de 
crescimento do revestimento e a 
segundo na alteração da morfo-
logia da superfície;

• Os posicionamentos das amos-
tras em relação as câmaras de 
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revestimento (cátodos) produzem 
revestimentos mais uniformes;

• Com a análise de Espectroscopia 
de Raios-X por Energia Dispersiva, 
apresentou os elementos presentes 
na solução e na camada depositada: 
O, Ti, Na, K, P e C;

• O revestimento apresentou-se 
resistente ao desgaste pela 
presença dos compostos deposi-
tados na superfície;

• Obteve-se revestimentos cerâmicos 
na superfície de cilindros de titânio 
com topografia porosa e molhável 
utilizando a tensão de 290 V e com 
apenas 8 minutos de tratamento 
utilizando o equipamento PEO 
fabricado neste trabalho;

• Foi possível através das carac-
terizações realizadas validar 
o funcionamento e eficácia do 
equipamento.
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Resumo 
O Departamento do Complexo 
Industrial e Inovação em Saúde 
(DECIIS) da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos 
(SCTIE) do Ministério da Saúde 
(MS) tem promovido estratégias 
para ampliar o acesso a produtos e 
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serviços de saúde no âmbito do SUS 
por meio do fortalecimento da base 
produtiva do Complexo Industrial da 
Saúde (CIS). A atuação do DECIIS visa 
induzir a produção local, o desenvol-
vimento tecnológico e a inovação 
utilizando a estratégia do poder 
de compra do Estado destinado ao 
fornecimento de produtos estraté-
gicos para Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com o objetivo de apoiar as 
instituições nas áreas tecnológicas, 
de inovação e da produção pública 
de produtos estratégicos para o 
SUS foram fomentados projetos de 
infraestrutura, desenvolvimento, 
inovação e de qualificação da gestão 
com vistas à modernização e a 
ampliação da base produtiva do CIS. 
O estudo apresenta o destacamento 
com os principais esforços das ações 
de fomento para desenvolvimento e 
fortalecimento da base produtiva 
do CIS no que tange os objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) definidos na Agenda 2030. Os 
resultados encontrados demonstram 
as experiências direcionadas para a 
consolidação da saúde como setor 
produtivo, proporcionando um 
ambiente favorável para o desen-
volvimento tecnológico e inovação, 
além de ser indutora de ampliação 
ao acesso à serviços essenciais de 

qualidade. Portanto, verifica-se a 
aderência das ações de fomento da 
Agenda 2030, destacando o setor da 
saúde como um dos vetores estru-
turantes na mobilização global de 
desenvolvimento para bem-estar 
social e geração de riquezas.

Abstract 
The Minist ry of Health (MS) 
Department of the Industrial Complex 
and Innovation in Health (DECIIS) has 
promoted strategies to expand access 
to health products and services within 
the Unified Health System (SUS) by 
strengthening the production base of 
the Health Industrial Complex (CIS). 
The role of DECIIS is to induce local 
production, technological develop-
ment and innovation using the State’s 
purchasing power strategy to supply 
strategic SUS products. In order to 
support the institutions in the areas 
of technology, innovation and public 
production of strategic products for 
the SUS, infrastructure, development, 
innovation and management qualifi-
cation projects were promoted with a 
view to modernizing and expanding 
the CIS production base . The study 
presents the deployment with the main 
efforts of the development actions and 
strengthening of the productive base 
of the CIS regarding the objectives 
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of Sustainable Development (ODS) 
defined in Agenda 2030. The results 
found demonstrate the experiences 
aimed at the consolidation of health as 
a productive sector, providing a favo-
rable environment for technological 
development and innovation, as well 
as being an inducement to increase 
access to essential quality services. 
Therefore, the actions to promote 
Agenda 2030 have been adhered to, 
highlighting the health sector as one 
of the structuring vectors in the global 
mobilization of development for social 
well-being and wealth generation.

Introdução 

O Brasil, como também 
outros países em desenvolvimento, 
vem buscando atuar estrategi-
camente na indução do fomento  
à inovação por meio da articulação 
do ecossistema inovativo, a fim  
de proporcionar um ambiente favo-
rável ao desenvolvimento econômico, 
social e industrial. Atuando como 
fomentador aos projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação (PD&I) e 
projetos de desenvolvimento produtivo.

O Departamento do Complexo 
Industrial e Inovação em Saúde 

(DECIIS) da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos 
(SCTIE) do Ministério da Saúde (MS) 
tem promovido estratégias para 
aumentar a competividade interna-
cional das industriais nacionais, para 
diminuição das vulnerabilidades 
tecnológicas e a promoção do acesso 
aos produtos e serviços de saúde. 
A atuação do DECIIS visa induzir a 
produção local, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação utilizando 
a estratégia do poder de compra do 
Estado destinado ao fornecimento de 
produtos estratégicos para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2018).

Considerando a relevância 
desta atribuição institucional, se 
faz oportuno registrar que a perda 
de competitividade das indústrias 
nacionais frente ao mercado inter-
nacional contribui decisivamente 
para que o País registre uma forte 
dependência externa de insumos 
consumidos na Saúde, fragilidade 
esta identificada no registro de 
sucessivos saldos negativos na 
balança comercial, resultando em 
vazios tecnológicos e assistenciais. 

Assim sendo, esta diretriz foi 
determinante na consecução de uma 
ação governamental direcionada ao 
fortalecimento do parque produtivo 
da saúde no escopo das políticas de 
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desenvolvimento econômico que 
agregam medidas e ações capazes 
de viabilizar avanços nas taxas de 
crescimento do país. 

Diante desta estratégia, 
estabeleceu-se uma iniciativa de 
fomento a Produtores Públicos 
Oficiais e Instituições Científicas 
e Tecnológicas (ICT), ampliando a 
produção nacional de fármacos, 
biofá r macos,  medica mentos, 
vacinas, equipamentos e materiais 
de uso em saúde. Para sua execução, 
são realizados investimentos em 
projetos de infraestrutura, desen-
volvimento, inovação, qualificação 
da gestão e ampliação da produção. 

Normatizando esta modali-
dade de fomento, foi instituído o 
Programa para o Desenvolvimento 
do Complexo Industrial da Saúde 
(PROCIS), por meio da Portaria nº 
506 (21/03/2012). Sob a gestão do 
DECIIS, o PROCIS tem atuado no 
apoio à modernização e ampliação 
da plataforma produtiva e geren-
cial, no apoio ao desenvolvimento 
tecnológico e na produção nacional 
de produtos estratégicos para o SUS. 
Ainda, contribui na qualificação das 
estruturas fabris em cumprimento 
às exigências de regulação sanitária.

Procedimento metodológico

Para elaboração desse estudo, 
foram realizadas pesquisas explora-
tórias com abordagem qualitativa, 
partindo de consultas dos documentos 
oficiais e informações disponíveis na 
página do DECIIS no sítio eletrônico 
oficial do Ministério da Saúde relacio-
nados ao CIS. 

Para coleta dos dados, foram 
avaliadas as informações disponíveis 
nos Relatórios de Gestão, publi-
cados no sítio eletrônico oficial do 
Ministério da Saúde.  O Relatório 
é elaborado por determinação do 
disposto na Instrução Normativa 
TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, 
da Decisão Normativa TCU nº 161, 
de 01 de novembro de 2017, e nas 
orientações do órgão de controle 
interno. Tem como premissa a pres-
tação de contas para demonstração, 
pelo dirigente máximo, aos órgãos 
de controle e à sociedade, dos resul-
tados alcançados por intermédio 
da execução de atividades sob 
sua responsabilidade, realizadas 
com vistas a dar cumprimento aos 
objetivos previamente estabelecidos 
para a unidade prestadora de contas 
sob seu comando, em determinado 
exercício financeiro.
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Para estudo analítico do 
monitoramento do PROCIS, foram 
analisados os dados levantados no 
Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse (SICONV) e 
no Sistema de Gestão Financeira e 
de Convênios (GESCON) registrados 
no Tableau Public (https://public.
tableau.com/profile/deciis.sctie.
ms). O Public Tableau é um aplicativo 
capaz de consolidar inúmeras bases 
de dados, em quaisquer formatos, 
criando um robusto painel gerencial 
de dados e informações, aperfei-
çoando a gestão da informação e 
transparência para os acompanha-
mentos dos recursos públicos.

Quanto aos aspectos regulató-
rios referente às áreas fabris, foram 
utilizadas publicações pela ANVISA 
disponíveis no endereço eletrônico 
(http://portal.anvisa.gov.br/) como 
legislações e portarias que visam o 
incentivo à produção nacional de 
medicamentos, assim como o forta-
lecimento do CIS.

Foram priorizadas para esse 
estudo, as estratégias de atuação 
e inciativas para promoção da 
Inovação Tecnológica aderentes 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), estabelecidos em 
2015 no âmbito das Organizações 
Unidas. O Ministério da Saúde 

destacou um link de acesso direto, 
www.saude.gov.br/odm, para acom-
panhamento e divulgação das ações 
da pasta pelos Objetivos do Milênio. 

 O estudo considerou as 
estratégias e iniciativas pertinentes 
ao Objetivo 3 – Saúde e Bem-Estar: 
Assegurar uma vida saudável e promover 
o bem-estar para todas e todos, em todas 
as idades e ao Objetivo 9 – Indústria, 
Inovação e Infraestrutura: Construir 
infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável 
e fomentar a inovação.

 Desta forma e diante dos 
critérios estabelecidos, o estudo 
discutirá a seguinte frente:

• Ações de fomento em prol do 
fortalecimento da capacidade 
produtiva e de inovação brasileira 
no CIS, por meio do PROCIS.

Resultados e discussões 

Programa para Desenvolvimento 
do Complexo Industrial da Saúde 

Com o objetivo de apoiar as 
instituições nas áreas tecnológicas, 
de inovação e da produção pública de 
produtos estratégicos para o SUS foi 

https://public.tableau.com/profile/deciis.sctie.ms
https://public.tableau.com/profile/deciis.sctie.ms
https://public.tableau.com/profile/deciis.sctie.ms
http://portal.anvisa.gov.br/
http://www.saude.gov.br/odm
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publicada, em 2012, a Portaria GM nº 
506 que institui o PROCIS.

O PROCIS visa à implemen-
tação de ações voltadas para o 
fortalecimento dos Produtores 
Públicos e ICT, essenciais para a 
operacionalização das estratégias 
de fortalecimento do CIS. No âmbito 
do Programa, são apoiados projetos 
de infraestrutura, desenvolvimento, 
inovação e de qualificação da gestão 
com vistas à modernização e a 
ampliação da plataforma produtiva 
e gerencial de produtores públicos, 
de ICT e de suporte à inovação. 

Nos últimos dez anos, foram 
aplicados diretamente nas ICT públicas 
244 milhões de reais destinados em 
PD&I e, indiretamente, por meio de 
instrumentos interministeriais um 
total de cerca de 212 milhões de reais 
em investimento em ICT de natureza 
pública e privada (Brasil, 2018).

Ressalta-se que mesmo antes 
da institucionalização do PROCIS, o 
DECIIS desde sua criação em 2008, 
segundo dados do Sistema de Gestão 
de Convênios e Contratos de Repasse 
(SICONV) e do Sistema de Gestão de 
Convênios (GESCON), já contratou R$ 
1.236.597.977,00. Esse volume signifi-
cativo de recursos foi aplicado para 
investimentos em infraestrutura, 
equipamentos e ativos intangíveis 

em todas as regiões do País. Parte 
dele foi destinado à criação de 
produtos e serviços totalmente 
novos, como manufatura aditiva, 
internalização de normas técnicas 
para produtos para saúde, ferra-
mentas para gestão de tecnologias, 
fortalecimento dos serviços tecno-
lógicos, arranjos produtivos locais e 
infraestrutura para certificação de 
laboratórios (SILVESTRE, 2017).

No portfólio  de projetos 
apoiados, verifica-se desde a criação 
e desenvolvimento de Laboratórios 
para Certificação de Equipamentos 
Médicos, Laboratórios de Usabilidade 
e de Engenharia de Fatores Humano 
e Laboratórios para Avaliação de 
Insumos Estratégicos. Além também, 
do fomento para implantação de 
Centros de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (PD&I) multiusuários 
em ICT públicas, com plantas para 
fabricação de lotes piloto de unidades 
farmacotécnicas (sintéticas e bioló-
gicas) em condições de Boas Práticas 
de Fabricação (BPF). Na área de 
estudos e diretrizes metodológicas 
para aumentar a competitividade da 
indústria nacional, destacam-se os 
seguintes projetos: i) Identificação 
Única de Produtos – UDI; ii) 
Internalização de Normas Técnicas; 
iii) Rastreabilidade de Produtos para 
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Saúde; iv) Gerenciamento de Risco e 
Aplicação para Redes de TI que incor-
poram dispositivos médicos.

As normas de BPF regula-
mentadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária pretendem 
assegurar a produção consistente e 
controlada, utilizando padrões de 
qualidade apropriados para o uso 
requerido no registro do produto 
(ANVISA, 2010). Tais exigências estão 
em consonância as todas as normas 
definidas pelas OMS (LANDMARK, 
2017). Assim, esses projetos buscam a 
ampliação e adequação da capacidade 
produtiva do CIS proporcionando 
um ambiente favorável para o desen-
volvimento tecnológico e inovação, 
além de ser indutora de ampliação 
ao acesso à serviços essenciais de 
qualidade e induzir um ambiente 
favorável a inovação. 

No âmbito do fomento para 
redução mortalidade infantil, 
destaca-se o projeto de desenvol-
vimento do dispositivo Skinage, 
com a Universidade Federal de 
Minas Gerais, que realiza o teste de 
prematuridade automaticamente 
em alguns segundos após o contato 
com a pele do recém-nascido. O 
projeto foi vencedor da chamada 
internacional “Star in Global Health 
2018-2019, do Grand Challenges Canadá”. 

O dispositivo está sendo avaliado e 
conduzido com estudo multicêntrico 
em Moçambique, Portugal e Brasil 
com o objetivo de diagnosticar a 
prematuridade, quando a infor-
mação de cronologia foi imprecisa 
ou inexistente, e auxiliar na decisão 
e conduta clínica (UFMG, 2018).

Outro exemplo de desenvolvi-
mento de dispositivo, no âmbito das 
metas globais da OMS, é o dispositivo 
de hipotermia cerebral (DHC). O 
projeto busca promover a assistência 
em encefalopatia por asfixia perinatal, 
doença que acomete cerca de seis 
milhões de neonatos/ano, causando 
um milhão de mortes/ano e inume-
ráveis casos de paralisia cerebral. O 
dispositivo pretende disponibilizar 
a intervenção com hipotermia tera-
pêutica para países de em economias 
de baixa e média-renda. O DHC tem 
por características ser portátil, leve, 
independente de energia elétrica e 
água, ativado por gás, a um baixo 
custo/unidade. O princípio de funcio-
namento considera o resfriamento 
cerebral seletivo e com a manutenção 
da hipotermia cerebral até que o 
reaquecimento seja permissível. 

Cabe destacar que, em 27 de 
março de 2018, na reunião do Grupo 
Executivo do Complexo Industrial 
da Saúde (GECIS), o Ministério da 
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Saúde assinou termo para se tornar 
interveniente no Contrato de Gestão 
celebrado entre a União, por inter-
médio do Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), com a interveniência do 
Ministério da Educação (MEC), e a 
Associação Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial (Embrapii). O 
objetivo da adesão ao Contrato de 
Gestão é o desenvolvimento de ações 
de fomento de novos projetos de PD&I 
entre ICT e empresas da Embrapii com 
o MCTIC e MEC, para fortalecimento 
da capacidade de inovação brasileira 
no CIS. A adesão ao contrato de 
gestão tem como pretensão investir 
o valor de: R$ 150.000.000,00 (cento 
e cinquenta milhões de reais), com 
estimativa de desembolso em três 
parcelas (Brasil, 2018). 

Segundo Tenório e colabo-
radores (2017) em um estudo que 
abordou as ações realizadas no 
contexto da política de desenvolvi-
mento produtivo do Governo Federal 
implementada pelo Ministério da 
Saúde e a capacitação de laboratórios 
oficiais, apontaram o aumento da 
capacidade de produção ou pres-
tação de serviços; abertura de novos 
mercados e ampliação de partici-
pação e melhoria da qualidade dos 
bens ou serviços.

 Ressalta-se que foram inves-
tidos o total de R$ 653 milhões em 53 
instituições atendidas pelo PROCIS, 
com objetivo de ampliar o acesso de 
medicamentos por meio da melhoria 
da infraestrutura, gestão e qualificação 
dessas instituições (BRASIL, 2018b).

Ainda, considerando a impor-
tância de promover a cooperação 
nacional e internacional, por meio 
da pesquisa, do desenvolvimento 
e da inovação para produtos estra-
tégicos para a saúde, incluindo 
os produtos para doenças negli-
genciadas e produtos órfãos, foi 
proposta a criação e instituição de 
um grupo de trabalho composto por 
laboratórios públicos com o objetivo 
de fortalecer e qualificar estas 
instituições visando a produção de 
medicamentos de interesse para a 
saúde pública com custos e preços 
competitivos para fornecer aos 
Fundos Estratégicos e Rotatório 
da Organização Pan-americana 
de Saúde (OPAS). Este trabalho é 
resultante de uma parceria entre o 
Ministério da Saúde, OPAS/OMS e o 
Fundo de Populações da ONU/UNFPA 
(Opas, 2017).
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Considerações finais 

 O estudo apresenta o desta-
camento com os principais esforços 
do DECIIS nas ações de fomento 
para desenvolvimento e fortaleci-
mento do CIS no que tange os ODS, 
entendendo que essas ações devem 
ser comunicadas como parte de 
estudo setorial para os processos de 
avaliação de políticas públicas.

 Os resultados encontrados 
demonstram as experiências que 
buscam consolidar a saúde como 
setor desenvolvimentista no prota-
gonismo das atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação para 
ofertar soluções aos enfrentamentos 
em saúde. Apresentam as ações para 
fortalecimento da infraestrutura de 
produção pública para os insumos 
estratégicos em saúde.

 Ressalta-se nos achados do 
estudo, a importância das estraté-
gias de parcerias para impulsionar os 
proveitos das ações e as articulações 
vitais para sinergia do ecossistema 
de inovação brasileiro.

Encontra-se no CIS, ambiente 
favorável ao desenvolvimento tecnoló-
gico e industrial, suas potencialidades 
referentes à área de ciência, tecnologia 
e inovação, sua representatividade 
econômica e produtiva, maior acesso 

a produtos, bens ou serviços de quali-
dade, bem como redução das suas 
fragilidades, como o déficit da balança 
comercial, limitação dos produtores 
públicos em relação à competência 
técnica, à capacidade de gestão dos 
laboratórios e às boas práticas de 
fabricação da Anvisa.

Verifica-se a aderência das 
ações de fomento na Agenda 2030 
para o desenvolvimento sustentável.  
Sendo o setor da saúde um dos vetores 
estruturantes na mobilização global 
de desenvolvimento para bem-estar 
social e geração de riquezas.

 Por fim, o estudo reconhece 
que a Saúde é uma área fortemente 
indutora de desenvolvimento econô-
mico e social, pois alia a dimensão 
social e da cidadania com a dimensão 
econômica e da inovação. 
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Resumo
Aliadas a uma pesquisa bibliográfica, 
foram efetuadas medidas no interior 
da cúpula de uma IN e os resultados 
mostraram que os níveis de pressão 
sonora, ou ruídos, são bem mais 
intensos que os estipulados pela 
norma NBR IEC 60.601.2.19 da ABNT. 
Essas medidas revelaram que o motor 
do sistema de convecção de ar da 
IN é a principal fonte geradora do 
excesso de ruído. Diante do exposto, 

foi desenvolvido um projeto expe-
rimental com o objetivo de reduzir 
significativamente o nível de ruído 
no interior dessa cúpula através da 
modificação do sistema de convecção 
do ar. Assim, foi idealizado, cons-
truído e testado um mecanismo de 
ventilação que funcionou a partir da 
rede de ar comprimido medicinal, 
presente nas salas de UTINs e mater-
nidades. Respectivamente, antes 
e após a modificação, os dados de 
umidade relativa, velocidade do ar, 
pressão atmosférica, temperatura do 
ar e ruído foram coletados por medi-
dores eletrônicos que registraram 
as condições do ambiente interno 
a cúpula de uma IN com sistema de 
umidificação passivo. Foram anali-
sados, em média, mais de vinte mil 
dados de cada uma das variáveis 
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físicas medidas no ambiente, [64,9 
ur / 33,15ur); (0,27 m/s / 0,28m/s); 
(1.013,98 HPa / 1.013, 60 HPa); (36,5º 
C / 36,3º C); (45,99 dB (A) / 30,23 dB 
(A)]. Os resultados encontrados 
mostraram um ótimo desempenho da 
IN modificada. As medições do ruído 
mostraram que realmente houve uma 
redução significativa de 15,76 dB (A), 
correspondentes a 34,27% do ruído 
interno, medido antes da modificação 
do sistema de ventilação. 

Abstract
Iliad to a bibliographical research, 
measurements were made inside the 
dome of an NI and the results showed 
that the sound pressure levels, or 
noises, are much more intense than 
those stipulated by the NBR IEC 
standard 60.601.2.19 of ABNT. These 
measurements revealed that the IN 
air convection engine is the main 
source of excess noise. In view of 
the above, an experimental project 
was developed with the objective of 
significantly reducing the noise level 
inside the dome by modifying the air 
convection system. Thus, a ventilation 
mechanism was designed, constructed 
and tested that operated from the 
network of medical compressed air, 
present in the rooms of NICUs and 
maternities. Respectively, before and 

after the modification, the data of 
relative humidity, air velocity, atmos-
pheric pressure, air temperature and 
noise. On average, more than twenty 
thousand data were analyzed for each 
of the physical variables measured in 
the environment, [64,9 ur / 33,15ur); 
(0,27 m/s / 0,28m/s); (1.013,98 HPa / 
1.013, 60 HPa); (36,5º C / 36,3º C); (45,99 
dB (A) / 30,23 dB (A)]. The found results 
showed an excellent performance 
of modified IN. Noise measurements 
showed that there was actually a 
significant reduction of 15.76 dB 
(A), corresponding to 34.27% of the 
internal noise, measured before the 
modification of the ventilation system.

Introdução

A partir da metade século XlX 
cresceu a preocupação e o interesse 
pela saúde dos Recém-Nascidos 
(RN), o que levou à aquisição das 
primeiras Incubadoras Neonatais - 
IN para o devido cuidado. As IN são 
equipamentos médicos utilizados 
na assistência para o tratamento e 
manutenção da vida do RN prema-
turo durante a sua recuperação 
em Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal - UTIN. Esses equipamentos 
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possuem um ambiente termicamente 
neutro que se assemelham ao útero 
materno e possuem vários parâmetros 
que devem ser controlados, tais como: 
temperatura, umidade relativa, veloci-
dade do ar, gases e nível de intensidade 
sonora, ou ruído. 1, 2, 3  Nas UTIN, 
além do ruído interno à cúpula das 
IN, inerente ao seu funcionamento, 
o uso de diversos equipamentos 
eletro-médicos tornou o ambiente 
excessivamente ruidoso.4, 5, 15

Em função do excesso de ruído, 
a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, através da norma 
NBR IEC 60.601.2.19 6, 7, regulamentou 
os níveis sonoros no interior da 
cúpula das IN em 60 dB (A), citando 
inclusive, evidências científicas em 
estudos conduzidos por Long et. Al. 
(1980)  que, mostraram elevações 
da pressão intracraniana, nos RN 
prematuros, quando submetidos a 
um nível de ruído ambiente entre 55 
a 60 dB (A). 11 

Em outro estudo, citado pela 
mesma norma e, realizados por 
Philbin et. al., (1999), colheu-se uma 
quantidade de dados que compro-
varam as dificuldades de sono dos 
RN e a ininteligibilidade da fala em 
níveis de ruído ambiente a partir de 
50 dB (A). 12

Para Tragante et. al., (2010) os 
níveis sonoros nas IN são bem mais 
intensos que os estipulados pela 
norma vigente. 13,8, 15 Já Kakerhashi et. 
al., (2007) citam que os RN prematuros, 
devido à sua prematuridade auditiva, 
estão mais propensos a lesões audi-
tivas em condições de ambientes que 
não lhe sejam favoráveis.9,10, 14

Os estudos citados e danos à 
saúde dos RN prematuras encontrados 
na literatura são a justificativa para 
este trabalho e, mostram a impor-
tância apontando para a necessidade 
de redução dos níveis sonoros nas IN. 
Assim, o presente trabalho teve o obje-
tivo de reduzir, significativamente, o 
ruído no interior da cúpula de uma 
IN através de um projeto inovador, 
que propôs a substituição do motor 
do sistema de convecção, identificado 
como o principal causador do excesso 
de ruído interno à cúpula da IN, por 
um sistema de convecção com venti-
lação alternativa. 

Procedimentos metodológicos

Utilizou-se uma IN nova, 
inicialmente com ajustes originais 
de fábrica e, como referência, os 
valores limites máximos e mínimos 
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definidos pela norma ABNT NBR IEC 
60.601.2.19 - Requisitos de Segurança 
e Desempenho Essenciais Para o 
Uso das IN e a norma IEEE STD 
85 – Procedimentos de Testes em 
Máquinas Elétricas Rotativas. 

O trabalho foi dividido em 
duas partes: Na primeira, foi feito 
uma revisão bibliográfica e estudo 
do mecanismo de convecção da 
IN. Na segunda parte, foram feitas 
medições das variáveis controladas 
pela mesma. Essas medições foram 
divididas em dois grupos: Anteriores 
e posteriores à instalação do novo 
dispositivo de ventilação. 

No primeiro grupo de medidas 
utilizou-se o sistema de convecção 
original da IN, composto por um motor, 
uma resistência helicoidal e um venti-
lador.  Com essa configuração, foram 
realizadas as medidas da umidade 
relativa, velocidade do ar, pressão 
atmosférica, temperatura e ruído. 

No segundo grupo de medidas 
utilizou-se o dispositivo proposto 
para fazer a convecção do ar na 
IN. O mesmo é composto por um 
tanque, para a descompressão do ar 
e, um painel eletropneumático, que 
faz o acionamento da resistência 

helicoidal, controla a pressão e o 
fluxo do ar comprimido.

O primeiro passo do estudo 
foi analisar os dispositivos que 
compõem o sistema de convecção da 
IN. Analisou-se como o ar externo é 
captado, passa pelo filtro de partí-
culas de 5, entra na câmara destinada 
à conexão da Unidade Controladora 
Microprocessada - UCM, circula nas 
demais câmaras internas, chega até o 
sistema de convecção e transporta a 
energia na forma de calor, conduzin-
do-a pelo ar até a cúpula da IN. 

Embora a IN utilizada no 
experimento fosse nova, e já esti-
vesse calibrada pelo fabricante, 
foram refeitas todas as medições das 
variáveis indicadas no manual do 
equipamento e citadas na norma da 
ABNT. Essas medições constituem o 
primeiro grupo de medidas, sendo o 
grupo de controle. 

Em seguida foi instalado o 
dispositivo de ventilação e assim, 
procedeu-se à real ização do 
segundo grupo de medidas, agora 
coma IN modificada. 

A figura 1 mostra o diagrama 
do dispositivo de ventilação proposto.
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Figura 1. Painel eletropneumático de medições. 

Fonte: O autor.

O procedimento de grupos de 
medições, antes e após à instalação 
do dispositivo proposto, foi realizado 
para que posteriormente fossem 
feitas comparações entre os grupos de 
medidas. Também foi feito a medição 
do ruído de fundo para determinar se 

o ambiente causava interferências nas 
medidas realizadas. Verificado que 
não havia interferência do ambiente, 
procedeu-se às referidas medições.

A Tabela 1 mostra a lista de 
variáveis que foram mensuradas e as 
suas respectivas descrições.

Tabela 1. Variáveis mensuradas.  

VARIÁVEL DESCRIÇÃO

Velocidade do ar Medida realizada para verificar a velocidade do ar dentro 
da cúpula da IN.

Temperatura interna Medida realizada para verificar a temperatura programada 
pelo operador da IN.

Pressão atmosférica
Medida realizada para verificar a pressão da atmos-
fera interna à cúpula da IN.

Umidade relativa Medida realizada para verificar a umidade do ar interno à 
cúpula da IN.
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Ruído interno 
à cúpula

Medida realizada para verificar o nível do ruído dentro da 
cúpula da IN antes, com o motor ligado e posteriormente, 
com o novo dispositivo instalado.

Ruído de fundo
Medida de ruído interno à cúpula realizada com a IN 
desligada. Feito para determinar se havia, nas medições, 
interferência do ruído do ambiente. 

Ruído externo 
à cúpula

Medida realizada para verificar a condição do ambiente e 
se havia interferência de meio nas medições efetuadas.

Fonte: O autor.

Após serem realizadas as 
medições, foi feito a coleta dos dados 
dos instrumentos de medição e, 
construiu-se gráficos pareados que 
mostraram o comportamento de cada 
uma das variáveis mensuradas ao 
longo do tempo. Através dos gráficos, 
os resultados obtidos antes e após 
a instalação do dispositivo foram 
comparados com os valores citados 

pela norma e pelo manual da IN 
utilizada para os testes. Calculou-se 
também a média e o desvios padrão 
e, com estes, foi possível calcular 
novos dados estatísticos e plotar a 
curva Gaussiana. 

A Figura 2 mostra a posição 
dos medidores utilizados para a 
coleta dos dados.

Figura 2. Na parte interna: (1) - Medidor de ambiente (Temperatura, Pressão 
atmosférica e Umidade relativa); (2) - Antena telescópica do anemômetro; 
(3) – Decibelímetro interno. Na parte externa: (4) Anemômetro; (5) – 
Decibelímetro externo; e (6) Incubadora Neonatal – Vista de frontal. 

Fonte: O autor.
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Resultados e discussões

As medidas efetuadas inicial-
mente na IN identificaram o motor 
como o principal elemento gerador 
de ruído. Foi verificado que o mesmo 
ocorre devido às vibrações mecânicas 
produzidas e o atrito dos compo-
nentes durante o seu funcionamento, 
podendo evoluir para níveis ainda 
mais intensos devido ao desgaste de 
peças e a falta de ajustes. 

Verificou-se também que: o 
motor tem limitações de redução de 
ruído por que o seu funcionamento é 
dependente de contatos mecânicos, 
ou seja, da sua forma construtiva. 
Também, não é aconselhável o uso 
de graxa, óleo ou pó de grafite como 
lubrificantes para reduzir o excesso 
de ruído pois, com o aquecimento do 
motor, poderiam ser gerados vapores 
tóxicos que, seriam conduzidos 
pela corrente de ar até a cúpula IN, 
causando asfixia do RN. 

Ainda sobre o ruído, causado 
pelo motor, pode-se dizer que o 
mesmo tem características de sinal 
contínuo, sem intervalo de tempo 
entre os picos de intensidade sonora. 
Tais intervalos, quando existem, 
podem ser usados pelas células do 
“corti” humano para fazer a recupe-
ração de possíveis lesões auditivas. 

Em tais condições, sem intervalos 
nos picos de intensidade sonora, a 
exposição por períodos prolongados 
pode causar danos auditivos, mesmo 
quando os níveis de intensidade 
sonora estão abaixo dos níveis esta-
belecidos pela norma vigente. 

Para determinar o ruído 
interno à cúpula da IN foram feitas, 
sequencialmente, mais de 20 mil 
medidas, antes e após, a modificação 
do sistema de convecção. Nas medidas 
anteriores foi encontrado um valor 
médio de 45,99 dB (A) (p=2,16). Após 
a instalação do novo dispositivo, 
encontrou-se um valor médio de 
30,23 dB (A) (p=1,26), ou seja, uma 
redução significativa de 15,76 dB 
(A), equivalente a 34,27% de redução 
em relação ao percentual de ruído 
interna à cúpula da IN, medido antes 
da instalação do dispositivo. A Figura 
3 mostra o comportamento antes 
e após a instalação do dispositivo 
proposto neste artigo.
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Figura 3: Gráfico do Ruído Interno à Cúpula da Incubadora. Antes x Depois das modificações. 

Fonte: O autor.

Após calcular a média do ruído 
e respectivo desvio padrão [30,23 
dB (A) (p = 1,26) ], medidos após a 
instalação do dispositivo proposto, 
foram calculados os intervalos da 
distribuição Gaussiana. Esse resultado 
mostra o quanto as medidas efetuadas 
estão próximas à média central, sendo 
ideal que estejam o mais próximo 
possível. O primeiro intervalo da curva 
Gaussiana determina a eficiência do 
dispositivo idealizado. 

Era esperado que, pelo menos, 
68,26% do total de medidas esti-
vessem dentro do primeiro intervalo 
da curva de distribuição [30,23 – 1,26 
a 30,23 + 1,26] = [28,97 a 31,49] dB (A), 
ou seja, próximo da média central de 
30,23 dB (A)

Observando o ROL de todas as 
medições efetuadas, verificou-se que: 

quase 100% das medidas estiveram 
dentro desse primeiro intervalo [28,97 
a 31,49] e, conforme previsto, bem 
próximos à média central de 30,23 
dB (A). Esse resultado comprova que 
o dispositivo é realmente eficiente.

A Figura 4. Mostra a curva 
da distribuição Gaussiana com os 
intervalos e limites laterais, ou desvio 
padrão a partir da média.
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Figura 4. Distribuição Gaussiana - porcentagens e limites laterais. 

Fonte: O autor.

Ainda, se considerarmos que: 
para cada redução de -3 dB (A), no 
nível de intensidade sonora, há uma 
redução de 50% na sensação auditiva 
percebida; e que os 45,99 dB (A), valor 
total de intensidade sonora medida 
antes da modificação, equivalem a 
100% da sensação sonora percebida, 
podemos verificar que os 30,23 
dB (A), medidos posteriormente, 
equivalem a uma sensação auditiva 
percebida próxima de 3,125% dos 
100%, que é o valor total da potência 
auditiva percebida. 

Mesmo com a instalação do 
novo mecanismo, que reduziu o ruído 
na IN, foram mantidos estabilizados os 
demais parâmetros controlados pela 
mesma. Para estes os resultados foram:  

A velocidade de circulação do 
ar, interno à cúpula, estabelecida pela 

norma da ABNT e medida a 15 cm 
de altura do centro do colchão da IN 
deveria ser, no máximo, igual a 0,3 
m/s. Após a modificação do sistema 
de convecção, a velocidade do ar 
teve média igual a 0,28 m/s (p = 0,03), 
portanto, dentro do valor estabelecido 
pela norma de referência.  Essa veloci-
dade do ar é suficiente para manter o 
ar renovado e com pressão positiva de 
dentro para fora da cúpula da IN. 

A temperatura do microclima 
interno à cúpula da IN também 
se manteve dentro do limite esta-
belecido na norma vigente. Foi 
programado um valor de 36º C, com 
variação máxima aceitável e também 
determinado pela norma, de 0,5 ºC, ou 
seja: [35,5 a 36,5] ºC. O valor observado 
após a modificação foi de 36,3º C (p = 
1,02), ou seja, uma variação de apenas 
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0,3º C. Este valor também continuou 
em conformidade com a norma.

O limite da umidade relativa 
(ur) do ambiente ideal para o ser 
humano, também estabelecido na 
norma da ABNT, está entre [40% a 
60%] ur. Antes da modificação do 
sistema de convecção, a umidade 
relativa medida foi de 64,9% ur, ou 
seja, 4,9% acima do limite máximo 
estabelecido na referida norma. Após 
a modificação do sistema, a umidade 
relativa mensurada foi de 33,15% de 
ur, ou seja, 6,85% abaixo do valor 
mínimo, também estabelecido pela 
mesma norma. Pode-se observar que 
o sistema de umidificação passivo, 
usado no experimento, não consegue 
manter constantes os valores máximo 
e mínimo de umidade relativa, ou 
seja, não é um controlador eficiente, 
por que: nele a umidade relativa 
simplesmente não é controlada, 
depende apenas do clima no ambiente 
e uma vaporização espontânea. 

Observou-se que o novo sistema 
convecção injeta ar comprimido, para 
fazer a circulação do ar aquecido, a 
uma pressão de 0,5 Kgf/cm2 e fluxo 
de 16 l/m. A pressão atmosférica do 
microclima interno à cúpula da IN, 
deve estar, segundo a norma, esta-
bilizado entre [700 a 1.060] HPa. O 
valor registrado após as modificações 

foi 1.013,60 HPa, com desvio padrão 
de (p = 1,13). Estes valores estão em 
conformidade com a norma vigente, 
e também servem para atestar a 
condição favorável à recuperação do 
RN no ambiente da IN. 

Considerações finais

Com as medições efetuadas, 
conclui que: o ruído interno à cúpula 
da IN existe mesmo quando é feito o 
controle do ruído no ambiente externo, 
ou seja, em salas de UTIN. Em certos 
casos, devido ao estado de funciona-
mento do motor, esse ruído interno à 
cúpula é maior que o ruído externo.

Após a análise comparativa 
entre os resultados obtidos com a 
modificação do sistema de convecção, 
conclui-se que é possível reduzir signi-
ficativamente o ruído do ambiente 
interno à cúpula da IN, utilizando 
um projeto inovador que substitui o 
motor, reduz o ruído interno à cúpula 
e mantém as mesmas características 
do sistema de convecção original da 
IN, mantendo também constantes as 
demais variáveis controladas pela 
mesma. O resultado é muito satisfa-
tório e incentiva a continuidade da 
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pesquisa para melhoria do dispositivo 
proposto neste artigo.

Os resultados apresentados 
nesse trabalho também mostram 
que é possível construir uma IN mais 
silenciosas e que os órgãos regula-
mentadores, diante dos possíveis 
danos auditivos causados aos RN, 
principalmente aos prematuros, 
podem estudar a possibilidade de 
redução do valor de 60 dB (A), esti-
pulado pela norma atual, e assim, 
incentivar os fabricantes a reduzir, 
ainda mais, os níveis de intensidade 
sonora encontrados nesses equipa-
mentos. Isso proporcionará, aos RN, 
melhores condições de recuperação 
da sua saúde enquanto submetidos ao 
tratamento com IN em UTIN.
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Resumo
A transfusão sanguínea é um proce-
dimento que envolve inúmeros riscos, 
os quais podem ser minimizados com 

atividades que visam manter a quali-
dade dos processos. Para isso, faz-se 
necessário o estabelecimento de fluxos 
bem definidos frente às não-conformi-
dades no processo de trabalho. Deste 
modo, este trabalho tem como objetivo 
propor um novo protocolo de reserva 
de hemocomponentes para cirurgias. 
Para isso, realizou-se uma pesquisa 
na Agência Transfusional - AT do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
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Federal de Pernambuco - UFPE. 
Para identificação das não-confor-
midades, o processo de trabalho foi 
mapeado e posteriormente descritos 
os indicadores “Tempo de resposta”, 
“Conformidade das solicitações de 
transfusão de sangue”, “Frequência 
de dados ausentes nas solicitações” e 
“Número de reservas de concentrado 
de hemácias para cirurgias”. A partir 
dessa avaliação, foi identificada a 
grande quantidade de não-confor-
midades em relação às solicitações 
de transfusão e o número elevado de 
reservas de concentrado de hemácias 
que eram estornadas ao estoque. Os 
dados coletados provaram que os 
problemas apresentados acarretam 
dificuldades na gestão de qualidade 
e no uso racional dos hemocompo-
nentes. Neste trabalho, foi proposto 
um protocolo de reserva de hemo-
componentes para cirurgias, que 
possibilita a diminuição dos pedidos 
desnecessários de sangue a serem 
reservados em cirurgias. Além disso o 
protocolo orienta em relação ao preen-
chimento correto das solicitações, que 
devem estar completas e sem rasuras, 
conforme exigência da legislação. 

Abstract
Blood transfusion is a procedure that 
involves numerous risks, which can 

be minimized through activities to 
maintain process quality. For this, it 
is necessary to establish well-defined 
flows against nonconformities in 
the work process. In this way, the 
objective is to propose a new protocol 
for quality improvement with a 
focus on the correction of noncon-
formities and rational use of blood 
components. A research was done at 
the Transfusional-AT Branch of the 
Hospital das Clínicas of the Federal 
University of Pernambuco-UFPE, and 
to identify the nonconformities the 
work process was mapped and later 
described the indicators “Response 
time”, “Conformity of blood transfu-
sion requests”, “Frequency of missing 
data in requests” and “Number of 
red cell concentrate reserves for 
surgeries”. From this evaluation, the 
large number of nonconformities 
regarding the transfusion requests 
and the high number of packed red 
blood cells that were returned to the 
stock were identified. These problems 
hinder quality management and the 
rational use of blood components. 
Therefore, the present work proposes 
improvements in the work processes, 
with the conformity of requests for 
blood transfusion and rational use 
of blood components using a new 
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protocol for the reservation of blood 
components for surgeries.

Introdução

A Hemoterapia pode ser defi-
nida como especialidade da medicina, 
a qual é responsável pelas transfusões 
de sangue (PALUDETTO, 2015). Após a 
descoberta dos grupos sanguíneos (A, 
B e O), esta especialidade foi reconhe-
cida como ciência pelo cientista Karl 
Landsteiner, no ano de 1900. Em 1902, 
De Castello e Sturli descobriram o tipo 
AB. Tais descobertas possibilitaram 
conhecer e relacionar as compa-
tibilidades e incompatibilidades 
entre os indivíduos, evitando falhas 
e tornando o sangue um auxílio 
no tratamento de saúde através da 
transfusão (PALUDETTO, 2015). 

Transfusão de sangue é um 
procedimento médico imprescindível 
principalmente nas urgências e emer-
gências hemorrágicas e no suporte ao 
paciente com doenças onco-hemato-
lógicas (NETO, 2016). Todavia, esse 
procedimento envolve riscos, como 
sangue com agentes infecciosos, caso 
os testes de análise das amostras 
sejam falhos, além da administração 
de sangue incompatível no paciente, 

causado por falha na identificação, 
podendo levá-lo a insuficiência 
renal ou até a morte (RAMOA; MAIA; 
LOURENÇO, 2012). A melhoria da 
qualidade do processo pode mini-
mizar os riscos de danos.

Os indicadores de qualidade, 
através da avaliação das atividades e 
resultados do processo de trabalho, 
são mais uma arma das instituições 
de saúde que se preocupam em 
aprimorar o seu desempenho junto 
aos clientes. Estes indicadores são 
formas que refletem a situação atual 
e dão suporte à apreciação crítica dos 
resultados, às tomadas de decisões, ao 
planejamento e controle dos processos 
da instituição (SOUZA, 2013).

O uso desses indicadores de 
qualidade já ocorre nas instituições 
de saúde. Porém, é necessário imple-
mentar estratégias para análise dos 
mesmos. Esses devem refletir as 
diferentes realidades da assistência à 
saúde prestada à população, visando 
subsidiar programas e políticas 
públicas e melhorar a qualidade 
assistencial (ROSSANEIS et al., 2014). 

Os serviços de hemoterapia 
envolvem um processo complexo, 
desde a produção até a distribuição 
do sangue. Medidas de controle 
são necessárias para manter a 
qualidade dos hemocomponentes 
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e hemoderivados, tendo como 
objetivo principal a segurança do 
paciente que receberá posterior-
mente tais produtos.

O principal incentivo para a 
implantação de programas de quali-
dade nos serviços de hemoterapia foi 
dado em maio de 1998, com a implan-
tação da Meta Mobilizadora Nacional 
pelo Ministério da Saúde (MS) com a 
premissa “Sangue com garantia de 
qualidade em todo o seu processo até 
2003”. Assim foram propostos doze 
programas, entre eles o Programa 
de Acreditação dos Serviços de 
Hemoterapia (SOUZA, 2013). 

A ausência da padronização 
dos indicadores de qualidade utili-
zados nas instituições de bancos de 
sangue ou Agências Transfusionais 
(AT), demonstra a necessidade do 
estabelecimento de fluxos definidos 
frente às não-conformidades identi-
ficadas durante o desenvolvimento 
das atividades no serviço. Esta é 
uma maneira de verificar se o que 

preconiza a legislação está sendo 
cumprido, além de mobilizar toda 
equipe em prol da qualidade perma-
nente dos processos de trabalho. 
Além da segurança na transfusão, a 
padronização dos processos garante 
o gerenciamento e uso racional dos 
hemocomponentes, diminuindo os 
custos e evitando desperdícios na AT. 

Diante do exposto, este 
trabalho tem como objetivo propor 
um novo protocolo de reservas de 
hemocomponentes para cirurgias 
em um hospital universitário de 
Recife-Pernambuco.

Metodologia

Este trabalho, realizado na 
Agência Transfusional-AT do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal 
de Pernambuco-UFPE, foi dividido 
em três etapas principias, conforme 
apresenta a Figura 1. 
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Para identificar os pontos 
críticos no processo de trabalho 
relacionado às transfusões de sangue 
e reservas de hemocomponentes 
para cirurgias, executou-se um 
mapeamento de todo esse processo. 
A observação do processo de 
trabalho cotidiano e ainda a consulta 
dos Procedimentos Operacionais 
Padrão-POP do serviço, subsidiaram a 
descrição da sequência das atividades 
relacionadas às transfusões e reservas 
de hemocomponentes. Para isso, utili-
zou-se a metodologia BPM (Business 
Proccess Management), através do 
software Bizagi Modeler, ferramenta 
livre usada para o mapeamento de 
processos (FLORES E AMARAL, 2014).

O mapeamento permitiu iden-
tificar os pontos críticos no início 
do processo, no que diz respeito 
ao correto preenchimento das STS 

em conformidade com a legislação, 
e no final do processo,  quando 
os sangues reservados para os 
pacientes em cirurgias retornavam 
ao estoque, excessivas vezes. Os 
indicadores elencados para mensu-
ração foram: Conformidade das STS; 
Frequência de dados ausentes na 
STS; Número de reservas de CH para 
cirurgias. Estes indicadores foram 
escolhidos com objetivo de avaliar 
sua adequação à legislação e ao uso 
racional do sangue, procurando 
melhorar a segurança dos dados e 
evitar desperdícios.  Para descrição 
dos indicadores, foram avaliadas 
511 STS, que foram recebidas na AT 
entre os meses de fevereiro e junho 
de 2018, essa quantidade equivale a 
2 meses de solicitações, tendo 1 mês 
em média 256 STS. 

Figura 1- Etapas do processo metodológico.
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Em relação à conformidade 
das STS, foram avaliados  a presença 
de rasusas e a ausência de dados que 
são obrigatórios por lei. Sendo eles: 
o nome completo do paciente sem 
abreviaturas; data de nascimento; 
sexo; idade; número do prontuário 
ou registro do paciente; número do 
leito (no caso de paciente internado); 
diagnóstico; componente sanguíneo 
solicitado (com o respectivo volume 
ou quantidade); modalidade da trans-
fusão; resultados laboratoriais; data; 
dados do médico solicitante; peso do 
paciente (quando indicado); antece-
dentes transfusionais, gestacionais 
e de reações à transfusão quando 
relatados pelo paciente. Desses dados 
obrigatórios também foram conta-
bilizados quais deles eram menos 
descritos nas solicitações. 

Para avaliar a quantidade de 
pedidos do sangue, foram contabi-
lizados o número de pedidos de CH 
de reserva para cirurgias, nas STS 
de modalidade “reserva cirúrgica”,  
comparando-se com o número desses 
CH que foram transfundidos. Esse 
dado tem a finalidade de verificar se 
houve desperdício de sangue e tempo 
de trabalho dos profissionais de saúde 
envolvidos no processo. 

Em prol do uso racional desses 
hemocomponentes desenvolveu-se 

um novo protocolo de reservas de 
hemocomponentes para cirurgias. 
Para isso foi realizado levantamento 
de todas as cirurgias mais frequentes 
no hospital. As respectivas quanti-
dades de CH necessárias para reserva 
de cada cirurgia foram baseadas em 
lista disponibilizada pelos aneste-
sistas do hospital HCPE. Também 
realizou-se consulta aos protocolos de 
outras instituições de grande porte 
(AABB,2014; HEMOCE, 2014; SÍRIO 
LIBANES, 2010;  MEAC, 2018) que 
descrevem cirurgias que necessitam 
apenas da CS e PAI do paciente e as 
que não necessitam de reservas de 
hemocomponentes, pelo seu pequeno 
porte e risco mínimo de transfusão.

Resultados e discussão

Através do mapeamento foi 
possível observar que nesse processo 
de trabalho estão envolvidas três 
áreas principais, sendo elas: o setor 
solicitante, a agência transfusional e 
o laboratório de imuno-hematologia, 
como pode ser visualizado na Figura 2.
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Figura 2- Mapeamento do processo de trabalho relacionado à transfusão/
reserva do hemocomponente concentrado de hemácias. Recife, 2018.

Os pontos críticos destacados 
nesta pesquisa foram o preenchi-
mento das solicitações de sangue 
(início do processo) e o número exces-
sivo de CH solicitados para reserva de 
cirurgias que acabam retornando ao 
estoque sem ser utilizados.

Em relação ao preenchimento 
da STS, conforme a Tabela 1, durante o 
período estudado foram avaliadas 511 
STS enviadas de 27 setores diferentes 
do hospital. Dessas STS avaliadas, 
apenas 63,4% estavam conforme a 
legislação preconiza, ou seja, com 
todas as informações preenchidas 
e sem rasuras, já os 36,6% restantes 
não continham os dados obrigatórios, 

o que compromete a segurança do 
paciente (BRASIL, 2016). A impor-
tância da avaliação desse indicador 
se dá pois cada dado preenchido 
na STS é norteador para escolha do 
hemocomponente no que diz respeito 
a qualidade e quantidade a serem 
reservados em caso de cirurgias. Além 
disso, o não cumprimento da padro-
nização, ou seja o preenchimento 
inadequadamente o instrumento, 
dificulta a identificação e a segurança 
transfusional (WHO, 2013).

Os setores de Hematologia, 
Centro Obstétrico e UTI foram os 
que apresentaram maior número de 
não-conformidades no estudo.
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Tabela 1 - Conformidade de Solicitação de Transfusão Sanguínea/Setor. Fev-Jun, 2018.

Não conforme Conforme

Especialidade Rasurada Incompleta
 Sem 

rasura/ 
Completa

Nefrologia - - 6

Urologia - 3 26
Centro Obstétrico 2 22 16

Oncologia 1 8 12

Ortopedia 2 8 23

Cirurgia Geral 1 8 52

Gastroenterologia 6 10 12

Neurocirurgia 1 6 9

Clínica Médica 2 3 7

Unidade de terapia intensiva 1 16 31

Hematologia 2 31 8

Reumatologia - 1 2

Urologia - 3 10

Setor de Doenças infectoparasitárias - 4 7

Unidade de Recuperação de Cirurgias 
Cardíacas

- 3 16

Maternidade 1 2 1

Pediatria - 2 5

Cirurgia Vascular - 4 12

Ginecologia 7 14 47

Triagem obstétrica 1 4 1

UTI Neonatologia 1 1 7

Cardiologia - 1 8

Ambulatório - 1 1

Hepatologia - - 1

Bloco Cirúrgico - 1 1

Cirurgia de Cabeça e pescoço - - 1

Cirurgia Torácica - 2 2

TOTAL 29 (5,7%) 158 
(30,9%)

324 (63,4%)

Fonte: Autoria própria
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Avaliou-se também todas as 
solicitações de transfusão individual-
mente, contabilizando quais os dados 
eram menos descritos nas 158 STS 

incompletas.  Como mostra a Tabela 2, 
os dados mais ausentes foram idade, 
resultados laboratoriais, peso, sexo e 
localização do paciente. 

Tabela 2- Frequência de dados ausentes na STS. Fev-Jun, 2018.

Dados ausentes Total de vezes (%)

Idade 65 (41,1%)

Resultados laboratoriais 54 (34,2%)

Peso* 46 (29,1%)

Sexo 44 (27,8%)

Localização 38 (24,1%)

Modalidade da transfusão 14 (8,9%)

Data de nascimento 10 (6,3%)

Diagnóstico 6 (3,8%)

Registro 1 (0,6%)

Nome incompleto 1 (0,6%)

*A ausência do peso só foi considerada em STS contendo pedido de CP ou PF.

Fonte: Autoria própria

Para Reis e colaboradores, em 
2016, a importância da descrição 
destes dados se dá, pois, cada um 
deve ser criteriosamente avaliado 
na hora da escolha do produto a ser 
transfundido. A Portaria 158/2016 
do Ministério da saúde recomenda 
que as requisições fora do padrão, 
não devem ser aceitas pelos serviços 
de hemoterapia, somente em casos 
excepcionais. Essa medida visa 
garantir a segurança da transfusão 

e que a mesma seja realizada no 
paciente correto (UFSC, 2017).

Em 2004 Aliança Mundial para 
Segurança do Paciente criada pela 
Organização Mundial de Saúde – 
OMS, a identificação do paciente, foi 
descrita como primeira meta pela sua 
importância para garantia da segu-
rança do processo assistencial, visto 
que em qualquer situação, garante 
o atendimento correto para pessoa 
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correta (LAURINDO; MENEZES; 
SOUZA; et al, 2015). 

Além disso, informações básicas 
sobre o paciente, como por exemplo o 
peso, a idade e os dados laboratoriais 
são imprescindíveis para prescrição 
de volumes corretos e escolha do 
produto mais adequado para cada 
paciente.  No caso do sexo do paciente, 
sabe-se que o feminino tem maior 
risco de formação de anticorpos 
irregulares devido a gestações, por 
isso a indicação de transfusão deve 
ser criteriosa (MARTINS, 2017). 

Para prever a necessidade 
de reserva de hemocomponentes 
para cirurgias cada serviço deve 
conhecer o histórico de transfusão 
em seus procedimentos cirúrgicos e 
desenvolver protocolos para evitar a 
sobrecarga do serviço de hemoterapia 
(HEMOCE,2014).

Para prever a quantidade de CH 
no pedido de reserva para cirurgia, 
considera-se o porte da cirurgia, as 
condições de saúde do paciente, os 
dados laboratoriais, entre outros 
requisitos. (OLIVEIRA; FLEMING; 
GALVÃO, 2006; FLAUSINO et.al, 2015).

A diminuição do número 
de CH compatibilizados desneces-
sariamente, consequentemente 
reduz os gastos em material, 
reagentes, trabalho laboratorial e de 

enfermagem. Além de aumentar o 
número de CH disponíveis no estoque 
dos bancos de sangue (OLIVEIRA; 
FLEMING; GALVÃO, 2006).

Neste estudo foram avaliadas 
as quantidades de hemocomponentes 
reservados para cirurgias. No período 
estudado, foram solicitadas 587 
unidades de CH, e dessas, apenas 31 
(5,3%) foram transfundidas, conforme 
Tabela 3. Isso evidencia um elevado 
número de sangue solicitado desne-
cessariamente, o que resulta em gastos 
elevados utilizados com materiais e 
tempo de trabalho. 

Para diminuição dos pedidos 
desnecessários de sangues antes das 
cirurgias, em 1975 Boral Henry e 
colaboradores, sugeriram a utilização 
da relação C:T numa tentativa de 
racionalizar o número de unidades 
de sangue pedidas pré-cirurgica-
mente. De acordo com orientações 
da American Association of Bloond 
Banks, esta razão deve estar próxima 
do valor 2 (BORAL, 1977; AABB, 2014). 
Número bem distante do encontrado 
nesse estudo, que a relação C:T foi de 
18,9, ou seja, a cada 18,9 CH reservados 
apenas 1 foi transfundido.



PROPOSTA DE PROTOCOLO DE RESERVAS DE HEMOCOMPONENTES PARA 
CIRURGIAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE RECIFE

Rafael Cavalcanti Contreras, Jussara de 
Lucena Alves, Custódio Leopoldino de 

Brito Guerra Neto, Hélio Roberto Hékis

621

Tabela 3- Número de CH compatibilizados x Número de CH transfundidos. Fev-Jun, 2018.

Nº de 
STS

Nº CH Solicitados/
compatibilizados

N º CH 
Transfundidos

Relação C:T
(Compatibilizados/ 

Transfundidos)

Total 272 587 31 18,9

%  100 5,3

Fonte: Autoria própria

Corroborando com esses dados, 
o estudo de Leão e Borges em 2016, 
após avaliar processos relacionados 
a reservas de hemocomponentes, 
também identificaram as possibi-
lidades de melhorias, reduzindo 
ou eliminando as atividades que 
não agregavam valor. Os autores 
analisaram reservas automáticas 
de hemocomponentes para proce-
dimentos, e perceberam que 86% 
eram estornadas, ou seja, não eram 
utilizadas, isso gerou um gasto de 
mais 700 mil reais em 4 anos. Após a 
mudança com a revisão das reservas 
automáticas, associada a educação 
continuada e avaliação constante das 
solicitações já pôde-se perceber uma 
diminuição significativa desses custos.

Diante do exposto, com o 
objetivo de dinimuir esses desper-
díos de reservas desnecessárias 
foi desenvolvido o Protocolo de 
reservas de hemocomponentes para 
cirurgias. O protocolo dispõe sobre 

as orientaçãoes de sua utilização e 
reforça a importância do preenchi-
mento completo das STS melhorando 
a segurança dos dados. Além disso,  
contempla de forma didática, distri-
buídas em tabelas por especialidades 
médicas, as cirurgias e respectivas 
quantidades de concentrado de 
hemácias a serem solicitados pelo 
médico para reservas de cirrugias. 

Como forma de validá-lo, foi 
realizada uma projeção aplicando-se o 
protocolo de reservas de hemocompo-
nentes para cirurgias, proposto neste 
estudo, com base  nas mesmas 272 STS 
apresentadas na tabela anterior (Tabela 
3), contendo os mesmos procedimentos 
cirúrgicos para que não houvesse 
diferenças entre as amostras. Pôde-se 
constatar que, com o novo protocolo, 
apenas 295 CH teriam sido compati-
bilizados, levando a uma relação C:T 
de 9,5 (Tabela 4), o que representaria 
uma economia de 50% dos gastos com 
reserva desse hemocomponente. 
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Tabela 4 - Projeção de número de CH solicitados/compatibilizados e transfundidos com a 
utilização do Protocolo de reserva de hemocomponentes para cirurgias. Fev-Jun, 2018.

Nº de STS Nº de CH solicitados/
compatibilizados 

com a utilização do 
Protocolo de reserva 
de hemocomponentes 

para cirurgias

Nº de CH 
Transfundidos

Relação C:T
 (CH compatibilizados / 

CH transfundidos)

Total 272 295 31 9,5
 100% 10,5%  

Fonte: Autoria própria

Com a utilização do novo 
protocolo, apresentado no apêndice 
A, não haverá desperdícios, pois, 
as quantidades de CH serão revi-
sadas pela médica hemoterapeuta 
e responsável técnica da AT, assim 
como aprovadas em reunião do 
Comitê Transfusional da instituição, 
o qual é composto por equipe multi-
profissional incluindo cirurgiões 
do hospital, fazendo com que sejam 
reservadas apenas as quantidades de 
CH necessários para as cirurgias. 

Considerações finais

O mapeamento realizado 
identificou que os pontos críticos 
no processo de trabalho relacionado 
às transfusões e reservas de hemo-
componentes são o preenchimento 

incompleto das solicitações e a quan-
tidade excessiva de sangue solicitada 
para reserva cirúrgica que acaba 
retornando ao estoque.

Em relação ao preenchimento 
das STS avaliadas, apenas 63,4% 
estavam completas e sem rasuras, já 
os 36,6% restantes não continham os 
dados obrigatórios,  comprometendo 
a segurança do paciente. Os dados 
mais negligenciados foram: idade, 
resultados laboratoriais, peso, sexo e 
localização do paciente.

Quanto à utilização dos hemo-
componentes reservados, em 272 
STS avaliadas, foram solicitadas 587 
unidades de CH, e dessas, apenas 31 
(5,3%) foram transfundidas. 

Foram constatados desper-
dícios de trabalho, materiais 
médico-hospitalares e sobretudo 
do próprio hemocomponente que, 
em muitos casos, de tanto ser 
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manuseados tornam-se impróprios 
para transfusão. 

Um protocolo de reserva de 
hemocomponentes para cirurgias 
foi criado visando a diminuição dos 
pedidos desnecessários de sangue a 
serem reservados em cirurgias.

Aplicando-se o protocolo 
proposto neste estudo, nas mesmas 
272 STS estudadas, pôde-se constatar 
que, com o novo protocolo, apenas 
295 CH teriam sido compatibilizados, 
levando a uma relação C:T de 9,5, o 
que representaria uma economia de 
50% dos gastos com reserva desse 
hemocomponente.

A utilização do protocolo 
proposto, gera uma economia com 
impacto direto nos níveis de estoque 
de sangue, pois, ao realizar apenas as 
reservas necessárias, menos tempo e 
materiais serão desperdiçados e prin-
cipalmente menos hemocomponentes 
serão manuseados desnecessaria-
mente, diminuindo assim, o risco de 
perda desse bem tão importante que 
é o sangue humano. 
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APÊNDICE A

SERVIÇO DE HEMOTERAPIA

PROTOCOLO DE RESERVAS DE 
HEMOCOMPONENTES PARA CIRURGIAS

Finalidade

 O presente protocolo foi criado para auxiliar a equipe médica sobre 
as quantidades recomendadas de concentrado de hemácias-CH para reserva 
em cirurgias, através da consulta da lista de procedimentos cirúrgicos e 
suas respectivas quantidades CH. Visto que, a Agência Tansfusional do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco- UFPE tem 
o compromisso de zelar pela segurança transfusional, atendendo de forma 
efetiva as demandas advindas de todos os setores do hospital.

Quem deve utilizá-lo e quando? 

O protocolo deverá ser consultado pelo médico assistente no pré-ope-
ratório do paciente, no momento do preenchimento da STS, para certificar-se 
da necessidade de reserva do CH de acordo com o procedimento.
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Em que o protocolo foi baseado? 

Foi considerada uma lista de procedimentos cirúrgicos e suas 
respectivas quantidades de CH, compartilhada pela equipe de anestesio-
logia do HCPE que foi revisada pela equipe da Unidade Transfusional (UT) e 
Responsável Técnica (RT) do serviço. Foi levado em consideração também a 
relação C:T, que se define pela razão entre o número de unidades de sangue 
que foram compatibilizadas e o número de unidades de sangue transfun-
didas1,2, e experiências de outros protocolos de serviços de hemoterapia 
privados4 e públicos3,5,6, todos, de alta complexidade.

Impacto 

A utilização desse protocolo visa minimizar desperdícios tanto de 
concentrado de hemácias-CH quanto de materiais médico-hospitalares, 
otimizar o tempo, e manter um estoque estratégico de produtos do sangue 
para atender todas as demandas do hospital, evitando assim, suspensão de 
cirurgias por falta de sangue.

Importante saber 

Pacientes cirúrgicos que apresentam PAI positiva com identificação 
de anticorpo clinicamente significante (pacientes fenotipados) devem ter 
reserva, levando em consideração o porte da cirurgia, de no mínimo, 2 
unidades de concentrado de hemácias com prova cruzada compatível. A 
mesma recomendação faz-se para pacientes candidatos a politransfusão 
durante a vida (a exemplo dos portadores de hemoglobinopatias), com PAI 
positiva ou negativa e com fenotipagem eritrocitária conhecida.

As reservas de concentrado de hemácias (CH), que o procedimento 
cirúrgico não esteja contemplado neste protocolo, serão colocadas de acordo 
com solicitação de transfusão sanguínea (STS).
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Reiteramos, para segurança do paciente, a importância do preen-
chimento correto e completo da STS, segundo Portaria 158/2016 do 
MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Art. 169.  Devem constar, NO MÍNIMO:

Art. 169.  Devem constar, no mínimo:
I - nome completo do paciente sem abreviaturas; 
II - data de nascimento; 
III - sexo; 
IV - idade; 
V - número do prontuário ou registro do paciente; 
VI - número do leito (no caso de paciente internado); 
VII - diagnóstico; 
VIII - componente sanguíneo solicitado 
(com o respectivo volume ou quantidade); 
IX - modalidade da transfusão; 
X - resultados laboratoriais que justifiquem
 a indicação do componente sanguíneo; 
XI - data; 
XII - dados do médico solicitante 
(nome completo, assinatura e número do CRM); 
XIII - peso do paciente (quando indicado); e 
XIV - antecedentes transfusionais, 
gestacionais e de reações à transfusão quando relatados pelo paciente.
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Atenção! Todos os dados são de suma importância para 
escolha do produto mais adequado para o paciente.

As tabelas a seguir, contêm os tipos de cirurgias mais frequentes no 
hospital, a necessidade de reserva de CH, a quantidade de unidades de CH ou 
somente a realização de testes pré-transfusionais. 

Este protocolo foi elaborado por Jussara de Lucena Alves (Enfermeira 
da Agência Transfusional-AT), revisado por Dra. Irmgard Buhr (Médica 
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hemoterapeuta e Responsável Técnica da AT) e  aprovado em reunião do 
Comitê Transfusional do Hospital das Clínicas de Pernambuco em ___/___/2018
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Resumo 
Na odontologia uma técnica muito 
utilizada para planejamento e/ou 
procedimentos odontológicos é a 
moldagem. Essa consiste na aqui-
sição do negativo do arco moldado 

para que se obtenha uma cópia fiel 
em gesso da boca do paciente. Esse 
procedimento, no entanto, traz 
desconforto ao paciente e elevados 
gastos ao dentista. Existe hoje no 
mercado um dispositivo que subs-
titui essa moldagem tradicional, 
entretanto o custo para aquisição 
desse equipamento ainda é muito 
alto. Com o intuito de solucionar 
este problema, esse estudo propõe 
a criação de um dispositivo de esca-
neamento intra-oral com tecnologia, 
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maior eficiência e menor custo. Para 
tanto, foi realizada uma revisão sobre 
técnicas de moldagens odontológicas 
e escaneamento 3D com objetivo de 
criar um protótipo de um scanner 
3D. Foi construído um protótipo para 
escaneamento de sólidos, no qual o 
objeto gira em torno do seu eixo e o 
scanner permanece fixo durante a 
aquisição das imagens. Realizou-se 
também os escaneamentos, passando 
pelas etapas de aquisição e corte 
das imagens, tratamento das cores, 
aplicação de algoritmos visando a 
obtenção de coordenadas objetivando 
a criação de nuvens de pontos. Como 
resultado desse trabalho, obtivemos 
a imagem 3D de um sólido, usando 
tecnologias de baixo custo. 

Abstract 
In dentistry a technique widely 
used for dental planning and/or 
procedures is molding. This consists 
of the acquisition of the negative of 
the molded arch, so that a faithful 
copy of the patient’s mouth can be 
obtained in plaster. This procedure, 
however, has two disadvantages: 
patient discomfort and high expenses 
for the dentist. There is a device on 
the market today that replaces this 
traditional molding, but the cost to 
acquire this equipment is still very 

high. In order to solve this problem, 
this study proposes the creation of an 
intraoral scanning device with tech-
nology, greater efficiency and lower 
cost. To do so, a review was made on 
dental impression and 3D scanning 
techniques with the aim of creating 
a prototype of a 3D scanner. A proto-
type for solid scanning was built, in 
which the object rotates around its 
axis and the scanner remains fixed 
during image acquisition. Finally, we 
performed the scans, through the 
steps of acquisition and cutting of 
images, color treatment, application 
of algorithms aiming at obtaining 
coordinates aiming at the creation 
of clouds of points. As a result of this 
work, we obtained the 3D image of a 
solid, using low cost technologies.

Introdução

Uma técnica bastante utilizada 
nos consultórios odontológicos é 
a moldagem dos arcos dentários. 
Com o objetivo de alcançar uma 
representação ideal, há uma procura 
constante por novos métodos e 
técnicas que atinjam o modelo mais 
fidedigno possível (OLIVEIRA, 2012). 
O procedimento mais utilizado 
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atualmente consiste na introdução 
de uma moldeira carregada de mate-
rial de moldagem (alginato, godiva e 
siliconas de adição e condensação) na 
boca do paciente, para que se possa 
obter o negativo do arco moldado, 
também chamado de molde. Este é 
enviado a um laboratório onde será 
preenchido com gesso para confecção 
do modelo (PELEGRINI, 2015). Dessa 
forma, o dentista obtém uma réplica 
da boca do paciente e é capaz de 
realizar procedimentos e/ou planejar 
o caso sem que o paciente esteja no 
consultório (OLIVEIRA, 2018). 

Porém,  obser va-se  que 
alguns fatores, como a pressão 
aplicada durante o procedimento 
de moldagem e a quantidade de 
material de moldagem utilizado, 
podem provocar o escoamento 
do material para a garganta do 
paciente, causando desconforto e 
até regurgitamento (VEIGA, 2018). 
Além disso, há uma grande espera 
para que o modelo fique pronto, pois 
após realização do procedimento pelo 
dentista, o negativo é enviado para o 
laboratório para se obter o modelo 
final (CARREIRO, 2016). 

Em decor rência  desses 
problemas, com a intenção de substi-
tuir esse procedimento odontológico, 
surgiram na metade dos anos 80 os 

sistemas digitais de moldagem e esca-
neamento, sendo possível observar 
uma evolução ao passar dos anos 
(UEDA, 2015). Esta tecnologia traz 
pontos positivos, pois há redução 
da espera para confecção do modelo 
de gesso, do custo com materiais de 
moldagem e serviços laboratoriais, do 
espaço físico necessário para arma-
zenamento, dos erros por processo 
químico e ainda de repetição do 
processo, já que alguns dispositivos 
permitem a visualização de como 
ficará o modelo durante o escanea-
mento (ARAKIDA, 2017). 

Percebe-se que a substituição 
da moldagem tradicional por 
escaneamento é benéfica não só ao 
paciente, que terá mais conforto 
em suas consultas, como também 
ao profissional, tendo em vista que 
esses sistemas apresentam modelos 
mais precisos que as moldagens 
tradicionais. Entretanto, os equi-
pamentos de escaneamento 3D que 
atualmente estão disponíveis no 
mercado possuem um alto custo de 
obtenção, inviabilizando seu uso em 
muitos consultórios odontológicos 
(ZAVANELLI, 2016).

Dessa maneira, o trabalho tem 
como objetivo construir um protó-
tipo de scanner 3D para modelagem 
de arcadas dentárias que seja mais 
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acessível aos profissionais da odon-
tologia, trazendo assim tecnologia, 
maior eficiência e menor custo para 
os dentistas e seus pacientes.

Procedimento metodológico

Para construção de um protó-
tipo de scanner 3D para modelagem 
de sólidos foram seguidas as etapas 
apresentadas no f luxograma a 
seguir (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma do processo de escaneamento

Fonte: Elaborado pelo autor

A primeira etapa desse 
trabalho foi a realização de uma 
revisão bibliográfica com o intuito 
de verificar as técnicas tradicionais 
utilizadas para moldagens. Buscou-se 
artigos nas plataformas Science 
direct e ResearchGate, utilizando as 
seguintes palavras chaves, molda-
gens odontológicas, escaneamento 
3D e scanners intra-orais, desse 
modo foram encontrados 45 artigos. 
Dentre estes, foram escolhidos 23, 
13 em português e 10 em inglês, dos 
últimos 8 anos; todos relacionados 
com o objetivo desse trabalho. A 
revisão revelou que a melhor forma 

de chegar ao objetivo desse estudo 
seria por meio de um laser de linha 
associado a uma câmera, pois são 
materiais com um custo baixo. 
A segunda etapa foi a criação de 
um protótipo (Figura 2a e 2b), um 
scanner de sólidos onde a câmera de 
um celular de 12 megapixels e o laser 
de linha, que possui comprimento de 
onda de 650 nm e potência de saída de 
5 mW, ficam fixos enquanto o objeto a 
ser escaneado, apoiado em uma base 
giratória, gira em torno do seu eixo 
para captura de imagens. 
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Figura 2 – Desenho técnico do protótipo

Fonte: Elaborada pelo autor

Antes de escanear o objeto, foi 
feita a calibração do equipamento com 
ajuste do posicionamento de todos os 
itens envolvidos de forma que os erros 
sistemáticos fossem minimizados. 

Para isso, o laser foi posicionado a 
um ângulo de 35 graus em relação a 
câmera e foi registrada a posição do 
seu feixe na plataforma giratória, 
quando não havia deformação do 
laser, só então se iniciou a aquisição 
das imagens. Foram selecionados 
três objetos, todos com geometrias 
parecidas e curvas, para uma melhor 
detecção da forma pelo scanner, mas 
com diferentes características super-
ficiais (taças de plástico, vidro e metal) 
(Figura 3a, 3b e 3c) e duas condições de 
escaneamento, variando os parâme-
tros de luminosidade do ambiente e 
foco do feixe de laser, para que ao final, 
fossem obtidos os parâmetros ideais.

Figura 3 – (a) Taça de plástico; (b) Taça de metal; (c) Taça de vidro

Fonte: Elaborada pelo autor

As primeiras imagens foram 
feitas a partir dos frames do vídeo 
do escaneamento desses objetos, 
anotando de forma manual qual 
imagem pertencia a cada ângulo. 

Para dar início ao processamento 
das imagens, elas foram cortadas, 
evidenciando somente a área onde 
o laser toca o objeto. Em seguida, 
aplicou-se filtros de cores e código de 
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interpolação e afinamento, para que o 
feixe luminoso pudesse prevalecer na 
imagem. A deformação sofrida pelo 
laser foi calculada comparando o feixe 
que se obteve no escaneamento com 
o obtido pela calibração, criando uma 
nuvem de pontos para reconstrução 
digital do objeto. Percebeu-se que a 
variação dos parâmetros realmente 
influenciou na qualidade do resul-
tado. O sólido escaneado com maior 
fidelidade foi o objeto opaco, quando 
submetido a um ambiente de baixa 
luminosidade e ao feixe fino do laser.

Resultados e discussões

De acordo com a revisão feita 
sobre os scanners 3D de forma geral, 
observou-se que existem duas formas 
distintas de se obter os pontos tridi-
mensionais, por meio de contato ou 
não (GENTA, 2016). Os dispositivos que 
fazem o escaneamento dos objetos 
por meio de contato, produzem uma 
representação mais fiel, quando 
comparados aos que funcionam 
sem toque. Porém, de acordo com 
Takimoto 2013, esses scanners que 
precisam estar em contato para 
obter um bom resultado apresentam 
pontos negativos. Pois algumas 

superfícies não podem ser escaneadas 
usando este método, à exemplo das 
superfícies muito irregulares ou de 
difícil acesso, que não são represen-
tadas de forma satisfatória. Por sua 
vez, os scanners capazes de escanear 
o objeto sem que esteja em contato 
com eles obtêm mais constância no 
seu resultado, pois a forma da super-
fície não influencia na qualidade do 
escaneamento, sendo abrangente 
para vários objetos (VAGOVSKÝ, 2015).  
A aquisição dos pontos tridimensio-
nais nesse método se dá por meio de 
cálculos matemáticos, utilizando uma 
fonte de luz com feixe em formato 
conhecido e relacionando os dados 
de calibração do equipamento com 
os dados de deformação do feixe no 
momento do escaneamento (HUDIEB, 
2018). Porém, como pode ser obser-
vado no estudo de Wang 2016, um 
parâmetro que influencia na quali-
dade de escaneamento dos scaners 
sem contato, é a reflexividade da 
superfície, o que pode causar ruídos 
na imagem capturada. Sendo assim, o 
ideal é que a superfície escaneada seja 
a menos reflexiva possível e o feixe 
de luz esteja bem focado, para que 
fique estreito, facilitando o proces-
samento das imagens. Na literatura, 
foi possível encontrar seis fontes de 
luz utilizadas no escaneamento sem 



SCANNER 3D PARA MODELAGEM DE SÓLIDOS

Tereza Beatriz Oliveira Assunção, Custódio 
Leolpodino de Brito Guerra Neto, Giovanna 

Medeiros Camillo, Andréa Santos Pinheiro de Melo

645

contato, com variação de preço e 
qualidade (WISPEL, 2017). 

Baseado nessa revisão, foi 
escolhido o laser de linha como fonte 
de luz, pois proporciona uma melhor 
relação entre o custo e resultado, já 
que é clinicamente aceito e possui 
um baixo valor de aquisição. Dessa 
forma iniciou-se o desenvolvimento 
do protótipo, tendo como primeiro 
passo a escolha dos materiais neces-
sários e a forma de aquisição de cada 
um deles, sendo o passo seguinte, a 
sua construção. Os materiais elen-
cados como necessários foram: uma 
base para o objeto girar em torno 
do seu eixo, um laser de linha, uma 
câmera e um suporte para fixa-los. 
Com todos os materiais em mãos, foi 
criado um protótipo (scanner 3D) 
conforme mostrado na figura 4. Este 
scanner é fixo em relação ao objeto, 
que gira em torno do seu eixo para 
captação de imagens. 

Figura 4 – Protótipo de scanner 3D

Fonte: Elaborada pelo autor

Antes de iniciar os ensaios de 
escaneamentos para aquisição das 
primeiras imagens, foi necessário 
fazer a calibração do equipamento, 
ajustando a linha do laser verti-
calmente e posicionando-o com 
angulação em relação à câmera. De 
acordo com a literatura, o ângulo 
mais indicado para este procedi-
mento deve ser até 40 graus, para 
esse estudo foi escolhido o ângulo de 
35 graus (Isa, 2017). Com a calibração, 
obtemos a posição inicial do laser, 
que será utilizada para os cálculos 
de coordenadas. 

Depois desse procedimento, 
foram iniciados os escaneamentos 
dos objetos. A partir dos vídeos, 
foram retirados os frames, com 
o programa Media Player Classic, 
anotando sempre a posição em que 
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se encontravam os objetos em cada 
imagem adquirida. Para dar início 
à etapa de tratamento da imagem 
foi utilizado o programa MATLAB 
(MATrix LABoratory, versão R2018a). 
Iniciou-se cortando as imagens, 
evidenciando apenas a parte em que 
o laser tocava o objeto causando sua 
deformação (Figura 5a). Em seguida, 
houve a aplicação de filtros de cores, 
para que o feixe do laser pudesse se 
destacar. Foram também aplicados 

códigos de interpolação e afina-
mento, para que a imagem estivesse 
na melhor condição para o sucesso 
do escaneamento (Figura 5b e 5c). O 
último passo foi aplicar o código de 
detecção das coordenadas, calcu-
lando a distância entre o feixe de cada 
frame com o feixe que foi obtido na 
calibração do equipamento, para com 
esses dados criar as nuvens de pontos, 
as quais foram plotadas para a visua-
lização dos objetos escaneados. 

 Figura 5 – (a) Corte da imagem para destaque do feixe; (b) Resultado do tratamento de 
cores da imagem; (c) Resultado da aplicação dos códigos de interpolação e afinamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Com a finalidade de mostrar 
quais os parâmetros mais adequados 
para realizar o escaneamento, foram 
comparadas as nuvens de pontos 
obtidas. Tomando como base estudos 
anteriores e buscando um escanea-
mento fiel, utilizou-se as seguintes 
condições: um objeto pouco reflexivo, 

com feixe de laser fino e angulação do 
laser em relação a câmera de 35 graus. 
A nuvem de pontos resultante do esca-
neamento realizado nessas condições 
pode ser vista abaixo (Figura 6).
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Figura 6 – Nuvem de pontos 
3D da taça de plástico

Fonte: Elaborada pelo autor

O primeiro parâmetro avaliado 
foi a luminosidade do ambiente 
(Figura 7). É perceptível que a nuvem 
de pontos gerada pelo escaneamento 
com alta luminosidade no ambiente 
tem falhas. Pois como o laser não se 
destaca em ambientes mais claros 
e o algoritmo não detecta o feixe 
como deveria. O segundo parâmetro 
avaliado foi a espessura do feixe 
de laser (Figura 8). Notou-se que 
o feixe mais difuso causava ruído, 
diminuindo a qualidade do escanea-
mento. O último parâmetro avaliado 
foi a reflexibilidade da superfície 
(Figura 9a e 9b). Em comparação 
com o objeto mais opaco, os objetos 
reflexivos fizeram com que o feixe 
incidido sobre eles ficasse mais 

difuso, dificultando a identificação 
das coordenadas.
Figura 7 – Nuvem de pontos 3D da taça 
de plástico em ambiente luminoso

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 8 – Nuvem de pontos 3D da 
taça de plástico com laser difuso

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 9 – (a) Nuvem de pontos 3D da taça de metal; (b) Nuvem de pontos 3D da taça de vidro

Fonte: Elaborada pelo autor

Considerações finais 

Baseado nos resultados que 
foram obtidos, pode-se concluir 
que a moldagem por escaneamento 
é fiel e possui menos custos que a 
tradicional. Pois o equipamento 
produzido nesse trabalho obteve 
um desempenho satisfatório. 
Além disso, o equipamento criado 
nesse estudo permite a aquisição 
desse novo método de modelagem 
a um custo mais baixo, quando 
comparado aos equipamentos de 
escaneamento já existentes no 
mercado, visto que foi produzido 
com materiais de fácil obtenção.

Percebeu-se também que a 
variação dos parâmetros influen-
ciou expressivamente na qualidade 
do resultado. A superfície teve 
grande inf luência, pois quanto 

mais opaco o material do objeto 
escaneado, mais fino será o feixe que 
incide sobre ele, evitando o ruído e 
deixando o resultado mais preciso. A 
luminosidade interfere no resultado 
pois o feixe do laser não se destaca 
tanto quanto o necessário para 
um bom escaneamento, fazendo 
com que os algoritmos usados não 
consigam destacar o feixe para 
identificação das coordenadas. O 
feixe do laser precisa ser o mais 
concentrado possível, para que não 
produza ruído. Desse modo, o sólido 
escaneado com maior fidelidade foi 
o objeto opaco, quando submetido a 
um ambiente de baixa luminosidade 
e ao feixe fino do laser. 

Espera-se continuar o desen-
volvimento do scanner 3D, ajustando 
o equipamento e códigos para a 
situação na qual serão aplicados, 
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o escaneamento intra-oral. Visto 
que nesse caso o objeto deve estar 
parado e o scanner precisa varrer 
toda extensão de mapeamento para 
que se obtenha os dados desejados.
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Resumo
As imagens em endoscopia são itens 
essenciais para documentação do 

exame, arquivamento para estudos 
e discussão dos achados pela equipe 
clínica. Nos equipamentos de endos-
copia atuais não há um método 
simplificado para a captura e arma-
zenamento digital dos exames. A 
utilização de impressoras, acopladas 
ao sistema, é a única forma de docu-
mentação das imagens do exame. 
A falta do arquivamento torna a 
elaboração dos laudos médicos mais 
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dispendiosa, mais demorada, e difi-
culta a visualização posterior para 
o ensino e a pesquisa. A fim de solu-
cionar o problema, o objetivo deste 
trabalho foi desenvolver uma solução 
inovadora, utilizando ferramentas de 
baixo custo, constituído de hardware 
e software, capaz de capturar as 
imagens produzidas no setor de 
endoscopia do Hospital Universitário 
Onofre Lopes da UFRN, local onde 
surgiu a demanda. O sistema é 
dividido em duas tarefas, contendo 
um hardware de captura no qual foi 
utilizado um microcomputador de 
baixo custo Raspberry Pi, e um micro-
computador desktop funcionando 
como servidor para manipulação, 
visualização e armazenamento das 
imagens. O sistema criado permite 
que os exames sejam armazenados 
de forma remota em um servidor 
de arquivamento e comunicação de 
imagens médicas, possibilitando que 
a equipe clínica possa acessá-los de 
qualquer lugar. Constatou-se que a 
utilização do sistema proporcionou, 
além da redução de custos, a melho-
raria dos processos do setor devido ao 
armazenamento de dados, que conse-
quentemente irão se transformar em 
informações sempre disponíveis à 
equipe assistencial do Hospital.

Abstract
Images in endoscopy are essential 
items for the documentation of the 
examination, archiving for studies 
and discussion of the findings 
by the clinical team. In current 
endoscopy equipment there is no 
simplified method for digital capture 
and storage of the exams. The use of 
printers, coupled to the system, is the 
only way to document the images of 
the exam. Lack of filing makes the 
preparation of medical reports more 
costly, time consuming, and makes 
it difficult to view later for teaching 
and research. In order to solve the 
problem, the objective of this work 
was to develop an innovative solution, 
using low cost tools, consisting of 
hardware and software, capable of 
capturing the images produced in 
the endoscopy sector of the Hospital 
Universitário Onofre Lopes, UFRN, 
where it emerged the demand. The 
system is divided into two tasks, 
containing capture hardware in 
which a low-cost Raspberry Pi 
microcomputer was used, and a 
desktop microcomputer running as 
a server for manipulating, viewing 
and storing images. The system 
created allows the exams to be stored 
remotely on a medical imaging filing 
and communication server, allowing 
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the clinical staff to access them 
from anywhere. It was verified that 
the use of the system provided, in 
addition to the reduction of costs, 
the improvement of the processes of 
the sector due to the storage of data, 
which consequently will turn into 
information always available to the 
care team of the Hospital.

Introdução

A endoscopia consiste em 
um procedimento para inspeção de 
órgãos e cavidades do corpo, com o 
uso de um instrumento chamado 
endoscópio. Os primeiros aparelhos 
eram tubos rígidos, feitos com aço 
inoxidável e iluminação obtida por 
uma lâmpada na extremidade da 
haste, exibindo uma boa imagem e 
propiciando visualização de pato-
logias digestivas. No entanto, esses 
aparelhos tinham pontos cegos pela 
falta de curvatura e alguns locais 
não podiam ser examinados. [1;2] Os 
novos endoscópios (Figura 1), torna-
ram-se tubos flexíveis e surgiram 
com magnificação de imagens e 
ultrassonografia, que possibilitaram 
a realização de diagnósticos diferen-
ciais e precisos. [3]

Figura 1: Colonoscópio do setor 
endoscopia do Hospital Universitário 
Onofre Lopes. Fabricante Olympus.

Foram incluídos melhora-
mentos tecnológicos e acessórios, 
tais como: canais para inserir pinças 
permitindo a remoção de amostras 
de tecidos; melhora na flexibilidade; 
melhoria na transmissibilidade da 
luz; avanço tecnológico do chip de 
vídeo, entre outras características 
que trouxeram ganho substancial à 
prática da endoscopia. 

Nos procedimentos que 
requerem intervenção após o diag-
nóstico, as imagens são essenciais 
para o acompanhamento, pesquisa e 
ensino [4]. Portanto a documentação 
computadorizada do procedimento, 
facilita não só o diagnóstico, mas 
também as atividades acadêmicas e 
de fluxo de trabalho em endoscopia. 
Entretanto, curiosamente, estes 
sistemas não acompanham de forma 
nativa aparelhos para gravação e 



SISTEMA DE CAPTURA, CONVERSÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE ENDOSCOPIA

Andréa Santos Pinheiro Melo, Rafael 
Cavalcanti Contreras, Custódio Leopoldino 

de Brito Guerra Neto, Hélio Roberto Hékis

656

documentação dos exames de uma 
forma prática e funcional, dificul-
tando o armazenamento dessas 
informações para o acompanha-
mento do paciente.

O que geralmente está dispo-
nível nos sistemas de endoscopia 
atuais é insuficiente para o registro 
e documentação: são as chamadas 
“video printers”, ou seja, impressoras 
coloridas capazes de capturar as 
imagens diretamente das processa-
doras de vídeo dos sistemas. É como 
ter uma fotografia instantânea 
acoplada ao sistema, sendo essa a 
única possibilidade de documentação 
disponível do exame [5].

A prática de introduzir 
computadores e sistemas à especia-
lidade de endoscopia, com origem na 
necessidade de capturar as imagens, 
possibilitou ao corpo clínico enxergar 
e incrementar outras funcionalidades 
passíveis de ser automatizadas ou 
gerenciadas com o auxílio da compu-
tação, por exemplo, informatização 
do laudo médico, o prontuário eletrô-
nico de paciente e os sistemas de 
gerenciamento de toda a endoscopia. 

Conforme apresentado por 
Murad [6] em seu artigo, alguns 
fabricantes têm comercializado seus 
próprios sistemas, que são adquiridos 
à parte, como opcionais. Entretanto 

o custo parte inicialmente dos 10 
mil dólares, extremamente elevado, 
numa conversão direta, aos padrões 
brasileiros. Assim é comum que o 
único meio de documentação da 
endoscopia nos hospitais e clínicas 
especializadas seja através das refe-
ridas impressoras.

Foi observado que a proble-
mática descrita acima ocorria 
também no Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da UFRN, em 
que os resultados de endoscopia são 
entregues aos pacientes sem registro 
fotográfico dos exames.

A partir da necessidade de 
solucionar este problema o objetivo 
deste estudo foi desenvolver um 
sistema para captura das imagens de 
endoscopia utilizando tecnologias 
inovadoras e de baixo custo, com a 
motivação principal de trazer melho-
rias nos processos de trabalho para os 
profissionais de saúde da endoscopia 
do Hospital, proporcionar melhoria 
da qualidade do serviço de saúde 
prestado, como também alcançar 
efeitos positivos para a academia em 
um Hospital Universitário.
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Procedimento metodológico

Para atingir o objetivo deste 
trabalho, quatros etapas principias 
(Figura1) foram realizadas, sendo 
elas: Revisão da literatura quanto à 
técnica de endoscopia, e digitalização 

de imagem, seguida da análise do 
equipamento presente no HUOL, 
desenvolvimento de sistema de 
captura de imagens e, por fim, criação 
de mecanismo de armazenamento e 
conversão das imagens.

Figura 1: Fluxograma 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na primeira etapa desse 
trabalho realizou-se uma revisão 
bibliográfica com o intuito de estudar 
o procedimento de endoscopia e as 
técnicas utilizadas para digitalização 
de imagens. As bases eletrônicas US 
National Library of Medicine National 
Institutes of Health (PubMed), 
Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), SCOPUS e Scielo foram 
pesquisadas no período de setembro a 
dezembro de 2017. As palavras-chave 

utilizadas foram endoscopy ou 
endoscopic e imaging record e reporting 
software e reporting systems em 
combinação com image documentation 
e “DICOM”.

Para realização da segunda 
etapa do trabalho utilizou-se um 
equipamento de endoscopia perten-
cente ao HUOL, apresentado na 
Figura 2. Este equipamento consiste 
em um sistema de endoscopia de 
marca Olympus Medical Systems.
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Figura 2 – Sistema de endoscopia com 
monitor de vídeo colorido de grau 
médico, tamanho de 21 polegadas, modelo 
LMD-2140MD da Sony, processadora de 
vídeo da Olympus, modelo CV-180.

Fonte: Equipamento localizado no Hospital 
Universitário Onofre Lopes UFRN.

Na terceira etapa, o sistema de 
captura de imagens foi desenvolvido 
com a melhor relação custo-benefício. 
O computador utilizado para imple-
mentação da solução foi o dispositivo 
Raspiberry Pi (Figura 3) com uma placa 
de extensão para captura e processa-
mento de vídeo.

Figura 3: Raspbery Pi modelo 3

A fim de capturar e gravar 
as imagens geradas no sistema de 
endoscopia foi utilizada uma placa 
de captura PiCapture Hd1, fabricada 
pela Lintest Systems, desenvolvida 
exclusivamente para a Raspberry Pi. 
Esta é um dispositivo de extensão, 
um periférico que se encaixa direta-
mente sobre o Raspberry (Figura 4). A 
placa de captura faz o processamento 
de vídeo através de uma conexão 
ao microcomputador, através da 
captura e digitalização dos sinais de 
vídeo analógicos no padrão Vídeo 
Componente (YPbPr) e Vídeo Digital 
(HDMI). Foi utilizada a linguagem de 
computação Python.
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A quarta etapa consistiu no 
armazenamento e conversão das 
imagens obtidas na etapa anterior, 
permitindo associar imediatamente 
as informações do paciente após 
a execução do exame, bem como 
arquivar as imagens em banco de 
dados para consulta posterior.

Nesse sentido, foi criado um 
aplicativo que se comunicaria com o 
microcomputador, servindo de banco 
de dados e que se conecta com outros 
terminais do tipo cliente para prover 
as informações e as imagens. Para isso 
utilizou-se a linguagem de progra-
mação Python, por ser comum às 
duas máquinas, e o framework Django, 
pois possui uma coleção de recursos 
que auxiliam o desenvolvimento de 
softwares, facilitando a execução de 
problemas complexos em tarefas já 
trazidas por padrão no Django.

Este aplicativo foi instalado 
em um microcomputador desktop no 
setor de endoscopia, com a finalidade 
de funcionar como servidor WEB e 
permitir que as imagens pudessem 
ser observadas pelo médico.

O processo proposto (captura, 
armazenamento e conversão de 
imagens) foi testado no HUOL em 
colaboração com os médicos endos-
copistas, os quais contribuíram com 
críticas e ajustes no fluxo tal como as 
imagens eram desenvolvidas.

Resultados e discussões

Os sistemas de informação 
para endoscopia evoluíram de forma 
dramática de simples editores do 
laudo médico para programas de 

Figura 4: Placa de captura PiCapture Hd1 (a) e placa de captura 
PiCapture Hd1 com Raspberry Pi acoplada (b)
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computador abrangentes, capazes 
de gerenciar todo o serviço de endos-
copia e a prática clínica [7]. A captura 
das imagens e vídeos é a primeira 
dificuldade que, ao ser superada, 
abre caminho para que os esforços 
sejam direcionados a fim de que os 
banco de dados sejam consistentes 
e estruturados, aptos ao fluxo de 
informação e ao auxílio às pesquisas 
clínicas e às iniciativas de melhoria 
da qualidade. [8]

Segundo Enns, Barkun e 
Gerdes [4], idealmente as imagens 
endoscópicas devem ser compatíveis 
com o padrão DICOM, de modo que 
tais imagens sejam anexadas de forma 
perfeita no laudo de endoscopia. 
Portanto, para que haja integração 
completa entre as diferentes modali-
dades de imagens médicas e o sistema 
de gestão hospitalar é necessário 
haver, além do padrão DICOM, inte-
gração com o PACS e transmissão 
dos dados do paciente através do 
protocolo HL7. Além disso, quando se 
fala em informatização, um benefício 
trazido pelos sistemas é a melhoria 
de qualidade, principalmente com a 
mensuração de indicadores e automa-
tização de processos [9].

O equipamento de endoscopia 
pertencente ao Hospital Universitário 
Onofre Lopes da UFRN consiste em 

um sistema de endoscopia de marca 
Olympus Medical Systems com uma 
processadora de vídeo modelo CV-180. 
Esse sistema de imagem médica 
consiste dos seguintes equipamentos: 
o endoscópio flexível, a processadora 
de vídeo, a fonte de luz e o monitor. 
É capaz de gerar uma imagem de 
resolução HDTV, ou seja, até 1280x720 
pixels na tela do sistema. A formação 
da imagem do trato gastrointestinal 
pelo sistema ocorre com às seguintes 
etapas. Primeiro, a cavidade gastroin-
testinal precisa ser iluminada, isso é 
possível graças à fonte de luz de alta 
intensidade presente no sistema 
capaz de emitir uma luz de tonali-
dade branca que se aproxima à luz 
solar. Em seguida essa luz é carreada 
por uma fibra ótica dentro do 
endoscópio flexível que ao iluminar 
a cavidade irá refletir a luz que então 
será captada sensor CCD (dispositivo 
de carga acoplada). Esse sensor na 
extremidade do endoscópio converte 
o sinal luminoso em sinal elétrico que 
é enviado através de uma fina malha 
de fios dentro do endoscópio até 
uma processadora de imagem, a qual 
converte a informação eletrônica em 
um sinal de vídeo que é exibido em 
um monitor para o médico.

Afim de se obter uma melhor 
visualização, todo o processo proposto 
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com esse trabalho, desde a captura das 
imagens do exame de endoscopia, até a 
consulta posterior dessas imagens pelo 

médico, foi demonstrado em forma de 
esquema. A arquitetura do sistema 
desenvolvido é ilustrada na figura 5.

Figura 5: Arquitetura do sistema proposto

Um sistema de baixo custo 
foi desenvolvido e colocado em 
funcionamento para captura de 
imagens presente em um serviço de 
endoscopia do Hospital Universitário 
Onofre Lopes da UFRN. O sistema foi 
desenhado de tal modo que a captura 
digital das imagens é feita com um 
microcomputador de baixo custo, o 
RaspBerry Pi, e após o procedimento 
de captura, todo o tratamento, 
arquivamento e processamento 
dessas imagens é executado por um 

servidor utilizando linguagem livre 
de programação. 

Ao longo do exame as imagens 
são adquiridas através do comando 
do médico, ficando armazenadas 
temporariamente no cartão de 
memória do Raspberry. O hardware 
em conjunto com o algoritmo em 
linguagem Python é capaz de criar as 
imagens do exame em formato JPG 
( Joint Photographic Experts Group) que 
vão sendo armazenadas temporaria-
mente no Raspberry Pi.
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A opção de usar o microcom-
putador Raspberry Pi, além de custo 
e tamanho reduzidos, foi a de não 
agregar os periféricos comuns à 
todo computador, como por exemplo 
teclado, mouse, monitor, com todo o 
cabeamento à sala de endoscopia, o 
que causaria uma dificuldade para 
operacionalizar a solução, como 
também resistência no seu uso pela 
equipe clínica. Assim, a captura vai 
sendo executada pelo equipamento 
ao comando do médico e de forma 
silenciosa sem grandes dispositivos 
eletrônicos que poluísse a sala de 
exame. Percebeu-se que as imagens 
capturadas não recebiam as informa-
ções do paciente, tais como os dados 
demográficos (nome, sexo, idade, 
endereço, etc) e dados do exame 
(tipo do exame, data, médico que 
executou, etc).

O aplicativo desenvolvido, 
além de facilitar a identificação 
correta do exame, tem por objetivo 
associar o arquivo de imagem JPG 
às informações do paciente, fazendo 
também a conversão das imagens 
capturadas para o formato DICOM. 
O formato DICOM é além do que um 
simples tipo de arquivo, é um proto-
colo para padronização, organização 
e comunicação de imagens médicas. 
As principais vantagens que podemos 

citar nessa conversão são: a transfe-
rência e comunicação dessas imagens 
independente do fabricante do 
equipamento que gerou as imagens; 
facilidade para arquivamento futuro 
dessas imagens em servidores PACS; 
e a criação de bancos de dados de 
informações de diagnóstico já que os 
dados do paciente estão associados às 
imagens capturadas. Para o médico, 
que é o usuário final deste sistema, as 
funcionalidades presentes no padrão 
DICOM são imprescindíveis em sua 
rotina diária para enviar, receber, 
consultar e recuperar imagens.

Cabe ressaltar que a arquitetura 
criada introduz uma organização no 
sistema, visto que cada componente 
tem sua única tarefa, onde o Raspberry 
Pi faz a captura das imagens analó-
gicas e cria arquivos JPG e o servidor 
converte os arquivos digitais ao proto-
colo DICOM. Além disso, as funções do 
sistema estão divididas, e a sobrecarga 
computacional é fracionada entre o 
computador Raspberry (responsável 
pela captura) e o computador servidor 
(responsável pela interface e arquivar 
os dados). Particularmente no caso 
do Raspberry Pi falhar, o acesso ao 
banco de dados de imagens e exames 
já realizados não é interrompido, 
sendo mantido de forma contínua pelo 
servidor. E caso o servidor não esteja 
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em funcionamento, a captura das 
imagens é continuada pelo Raspberry 
Pi. Portanto, o desenho do sistema 
contribui para a tolerância e correção 
mais rápida de falhas e custos de 
manutenção reduzidos.

O sistema foi testado em cola-
boração com os médicos do serviço, 
os quais contribuíram com críticas e 
ajustes no fluxo tal como as imagens 
eram desenvolvidas.

Conclusão

Os sistemas de endoscopia hoje 
permitem um melhor diagnóstico, 
com dispositivos eletrônicos capazes 
de fornecer imagens com excelente 
nitidez e detalhamento. Entretanto, 
curiosamente estes sistemas não 
acompanham de forma nativa apare-
lhos para a gravação e documentação 
dos exames de uma forma prática e 
funcional, dificultando o armaze-
namento dessas informações para o 
acompanhamento do paciente.

Baseado na revisão realizada, é 
possível afirmar que o armazenamento 
das imagens endoscópicas possibilita 
sua utilização em posterior consulta 
médica, para demonstração em 
ensino da especialidade, conferências, 

pesquisas e publicações científicas. 
Além disso, se surgirem problemas 
médicos, essa prática traz segurança 
na informação do exame, protegendo 
tanto o endoscopista quanto o paciente. 

O aplicativo desenvolvido, além 
de facilitar a identificação correta do 
exame, tem por objetivo associar o 
arquivo de imagem JPG às informa-
ções do paciente, fazendo também a 
conversão das imagens capturadas 
para o formato DICOM, utilizado para 
padronização, organização e comuni-
cação de imagens médicas.

O sistema criado permite que 
os exames sejam armazenados de 
forma remota em um servidor de 
arquivamento e comunicação de 
imagens médicas, possibilitando que 
a equipe clínica possa acessá-los de 
qualquer lugar.

A utilização do sistema, além 
da reduzir custos, pois que permite 
a não obrigatoriedade de impressão, 
proporcionou a melhoraria dos 
processos do setor devido ao 
armazenamento de dados, que conse-
quentemente irão se transformar em 
informações sempre disponíveis à 
equipe assistencial do Hospital.
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Resumo 
Neste trabalho, propomos um sistema 
fuzzy que simula a atuação de um 
médico no procedimento de gaso-
metria arterial em recém-nascidos 
em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), a partir de informações dadas 
por especialista da área. A intenção 
é auxiliar os médicos na tomada de 
decisão e optar por medidas mais 

ágeis, com a melhoria da precisão 
da predição desse exame. No estudo 
foram utilizados como parâmetros 
de entrada o potencial de hidrogênio 
(pH), a pressão de dióxido de carbono 
PCO2 e a concentração de bicarbonato 
(HCO3). Já como saída, a modelagem 
utilizou a patologia, a causa e a 
compensação. Para isso, foram utili-
zadas 15 regras obtidas com um 
profissional da área. Na validação 
do sistema, fez uso de nove amostras 
obtidas numa maternidade, locali-
zada na cidade de Natal-RN. Dos casos 
utilizados, quatro apresentaram 
acidose respiratória compensatória, 
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um com acidose metabólica, dois com 
acidose metabólica descompensada, 
um com acidose mista e outro com 
alcalose respiratória compensada.  

Abstract
In this work, we propose a fuzzy 
system that simulates the perfor-
mance of a physician in the procedure 
of arterial blood gases in newborns in 
Intensive Care Units (ICU), based on 
information given by a specialist in 
the area. The intention is to assist 
physicians in decision making and opt 
for more agile measures, by impro-
ving the accuracy of the prediction of 
this test. In the study the hydrogen 
potential (pH), the PCO2 carbon 
dioxide pressure and the bicarbonate 
concentration (HCO3) were used as 
input parameters. As an exit, the 
modeling used the pathology, the 
cause and the compensation. For this, 
15 rules were used with a professional 
of the area. In the validation of the 
system, she made use of nine samples 
obtained in a maternity hospital, 
located in the city of Natal-RN. 
Of the cases used, four presented 
compensatory respiratory acidosis, 
one with metabolic acidosis, two with 
decompensated metabolic acidosis, 
one with mixed acidosis and one with 
compensated respiratory alkalosis.

Introdução

O diagnóstico médico pode ser 
tarefa complicada, pois se trata de 
exercício de comparação, o profis-
sional confronta dados que reuniu 
por meio da anamnese, do exame 
físico e dos exames complementares, 
com as informações disponíveis a 
respeito das doenças existentes. 

Nesse sentido, o objetivo deste 
trabalho foi modelar um sistema 
utilizando lógica Fuzzy, com a ajuda 
de um especialista médico (pediatra), 
para o caso do exame de gasometria 
arterial em recém-nascidos em 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 
O intuito é auxiliar os médicos 
na tomada de decisão e optar por 
medidas mais ágeis, com a melhoria 
da precisão da predição desse exame.

A avaliação do estado ácido-
-básico do sangue é rotineiramente 
realizada nas enfermarias e na grande 
maioria dos recém-nascidos atendidos 
em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), qualquer que seja a doença de 
base. A análise de gasometria arterial 
é essencial para avaliar o estado ácido-
-base e orientar o ajuste da ventilação 
mecânica em pacientes críticos. 

Acidose e alcalose são modifi-
cações do pH sanguíneo decorrentes 
do aumento ou da diminuição da 
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concentração sanguínea de íons H. O 
pH normal do sangue oscila entre 7,34 
e 7,44. Havendo aumento das concen-
trações de íons H, o pH estará abaixo 
de 7,34, configurando a acidose. Se 
houver diminuição de íons H, o pH 
ficará acima de 7,44, caracterizando 
a alcalose (PINTO et al., 2017).

A avaliação do estado ácido-
-base do organismo, na prática 
clínica, é feita por meio de quatro 
parâmetros principais, determinados 
em amostras de sangue arterial. A 
gasometria, ou análise de gases no 
sangue arterial, é um exame invasivo 
que tem por objetivo revelar valores 
de potencial de Hidrogênio (pH) 
sanguíneo, da pressão parcial de gás 
carbônico (PaCO2 ou pCO2) e oxigênio 
(PaO2), íon Bicarbonato (HCO3) e satu-
ração da Oxi-hemoglobina, avaliando 
principalmente o equilíbrio ácido 
básico orgânico (PINTO et al., 2017). 

Dentre esses parâmetros utili-
zados no procedimento, nesse estudo 
foram utilizados o potencial de 
hidrogênio (pH), a pressão de dióxido 
de carbono PCO2 e a concentração de 
bicarbonato (HCO3). 

Diagnóstico Médico Fuzzy é 
uma aplicação da teoria dos conjuntos 
fuzzy que é feita com a ajuda de um 
especialista médico. Os conjuntos 
difusos são capazes de incorporar 

o conhecimento objetivo, ou seja, 
aquele a partir de dados numéricos; 
como também o conhecimento 
subjetivo, aquele a partir de infor-
mações linguísticas. Esses conjuntos 
suportam os modos de raciocínio que 
são aproximados, ao invés de exatos, 
respeitando critérios subjetivos.

Este trabalho está dividido em 
quatro seções, conforme descrito a 
seguir. Seção 1 a introdução com a 
apresentação da problemática objeto 
de estudo, com uma breve contex-
tualização a respeito da temática 
tratada. Na Seção 2 são apresentados 
os procedimentos metodológicos 
realizados no estudo. A Seção 3 os 
resultados e discussões realizados, 
e a Seção 4 as considerações finais a 
respeito dos resultados obtidos e as 
principais limitações enfrentados na 
realização do estudo. 

Procedimentos metodológicos

No Estudo, foram utilizados 
três parâmetros para medição 
da gasometria arterial: pH, pCO2 
[mmHg] e HCO3 [mmol/L], conforme 
o Quadro 1, a seguir.
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Conforme pode ser observado, 
os parâmetros são dados em três 
níveis (Baixo, Normal e Alto). O 
sistema foi modelado com base na 
Equação 1. 

(1)
A Equação 1 representa o 

sistema tampão, do inglês bicarbo-
nate buffer system. O tampão é um 
mecanismo ácido-base homeostático 
envolvendo o balanceamento do ácido 
carbônico (H2CO3), íon bicarbonato 
(HCO3

-) e dióxido de carbono (CO2) com 
o objetivo de se manter controlado o 
pH no sangue e duodeno, entre outros 
tecidos, para uma função metabólica 
adequada. Catalisada pela anidrase 
carbônica, essa enzima faz com que 
o dióxido de carbono e a água seja 
convertida em ácido carbônico. Assim 
o dióxido de carbono se dissocia 
rapidamente para forma um íon 
bicarbonato.

Neste sistema tampão o pH é 
balanceado pela presença de um ácido 
fraco (por exemplo: ácido carbônico) 
e sua base conjugada (por exemplo: 
íon bicarbonato) para que qualquer 
excesso de ácido ou base introduzido 
no sistema seja neutralizado.

A falha desse sistema em 
funcionar adequadamente resultado 
em um desequilíbrio ácido-base, 
como acidemia para o pH menor que 
7,35 e alcalemia para o pH maior que 
7.45 no sangue, que podem causar 
danos sérios ao indivíduo caso não 
seja revertido esse quadro.

A lógica Fuzzy é empregada no 
processo médi co para análise de situa-
ções fora da normalidade desse evento. 
A ferramenta computacional utilizada 
na implementação foi a toolbox fuzzy do 
matlab (FUZZY TOOLBOX, 2018), que é 
uma ferramenta de fácil manuseio e 
com bons resultados.

Para construção do sistema, 
faz-se necessário o auxílio de um 
especialista na área para determinar 

Quadro 1 - Parâmetros para Gasometria Arterial

Atributo / Classificação Baixo Normal Alto

PH Menor que 7,35 De 7,35 até 7,45 Maior que 7,45

PCO2 [mmHg] Menor que 35 De 35 até 45 Maior que 45

HCO3 [mmol/L] Menor que 18 De 18 até 22 Maior que 22

Fonte: Autoria Própria, 2018
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as regras de produção. Nesse sentido, 
buscou-se realizar uma entrevista 
com um médico pediatra, para 

formular as regras. A partir da 
entrevista, formulou-se 15 regras, 
conforme descritas na Figura 1. 

Figura 1 - Regras de produção

Fonte: autoria própria, 2018

Resultados e discussões

O sistema inteligente se baseia 
na lógica Fuzzy. Para esse caso, 
foi optado pelo método mamdani 
(MAMDANI; ASSILIAN, 1975). Pelos 
parâmetros deste método, fez-se 
uso do mecanismo de inferência na 
operação AND a função de mínimo e 
na OR a função máxima, no caso da 
implicação das regras utilizou-se a 
função mínima, e no caso da agre-
gação a função de máximo. Para o 
processo de defuzzificação se utilizou 
o método do centróide.

O sistema foi modelado com 3 
entradas e 3 saídas, onde as entradas 
são o pH, HCO3 e pCO2 e as saídas são 

a causa, a patologia e a compensação, 
todas implementadas com a função 
de pertinência trapezoidal.

As 3 entradas representam os 
principais parâmetros da gasome-
tria arterial, elas foram rotuladas 
alto, normal ou baixo. As 3 saídas 
vão indicar primeiro a patologia, 
que pode ser alcalose, normal ou 
acidose, o segundo a causa sendo 
respiratória, metabólica ou mista, e 
por fim compensação que pode ser 
compensada ou não compensada.

Os seguintes resultados foram 
os que melhor se ajustaram para o 
problema modelado, como também os 
parâmetros definidos neste trabalho.
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Figura 2 - Função de pertinência da entrada pH 

Fonte: autoria própria, 2018

Figura 3 - Função de pertinência da entrada pressão de dióxido de carbono 

Fonte: autoria própria, 2018

Figura 4 - Função de pertinência da entrada do íon bicarbonato

Fonte: autoria própria, 2018
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Figura 5 - Função de pertinência da saída patologia 

Fonte: autoria própria, 2018

Figura 6 - Função de pertinência da saída causa 

Fonte: autoria própria

Figura 7 - Função de pertinência da saída compensação 

Fonte: autoria própria, 2018
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Para o conjunto de entradas, 
que podem ser observados nas 
Figuras 2, 3 e 4, o eixo vertical repre-
senta a pertinência que vai de 0 até 
1 e o eixo horizontal é o espaço que 
representa a medida do parâmetro, 
como por exemplo o pH. Cada curva 

é etiquetada com a sua representação 
é construída com base no Quadro 1.

Foram-se coletadas 9 amostras 
para validação do sistema em uma 
maternidade na cidade de Natal - RN. 
O Quadro 2 apresenta as 9 amostras 
com seus parâmetros de entrada e 
seus respectivos diagnósticos.

Quadro 2 - Validação do sistema proposto

PH PCO2 [mmHg] HCO3 
[mmol/L]

Diagnóstico

7,179 69,8 25,4 Acidose respiratória compensada

7,313 38,2 18,9 Acidose metabólica

7,290 55,9 26,3 Acidose respiratória compensada

7,531 32,4 26,5 Alcalose metabólica descompensada

7,331 63,4 32,8 Acidose respiratória compensada

7,556 60,1 32,9 Alcalose respiratória compensada

7,304 66,4 32,3 Acidose respiratória compensada

7,348 36,1 16,6 Acidose metabólica descompensada

7,347 28,0 15,3 Acidose Mista

Fonte: autoria própria, 2018

Com base nos parâmetros de 
entrada utilizados no sistema, obte-
ve-se diferentes diagnósticos para as 
amostras utilizadas. Foram obtidos 
5 diferentes tipos de diagnósticos: 4 
Acidose respiratória compensada; 2 
Alcalose metabólica descompensada; 

1 Alcalose respiratória compensada; 1 
Acidose metabólica e 1 Acidose Mista.

Para análise desses dados pelo 
sistema, são colocados como entradas 
os parâmetros de pH, PCO2 e HCO3 
na toolbox do matlab executando o 
modelo deste trabalho. É possível 
observar por ser o método mamdani 
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as implicações das regras grafica-
mente e o comportamento na saída. 
Assim, pode-se tirar conclusões sobre 
o diagnóstico a partir dos valores 

obtidos nas saídas, por exemplo o 
seguinte caso para a entrada 7,53 
;32,4 ; 26,5; para pH, PCO2 e HCO3 
respectivamente.

Figura 8 - Interface toolbox fuzzy do matlab com as regras do modelo

Fonte: autoria própria, 2018
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Na Figura 8, tem-se as 15 
regras, cada coluna com os parâme-
tros de entrada com suas respectivas 
funções de pertinência baseadas na 
construção da determinada regra. 
Dessa forma a implicação leva 
o resultado para um estado que 
mostrado na Figura 9, onde se tem 
as 15 regras em cada linha e para 
cada coluna as saídas, a área em 
azul é resultado da implicação. A 
última linha na Figura 9 demonstra 
o resultado final do processo, já 
defuzzificação, onde a barra vertical 
indica o centróide e o valor estipu-
lado como saída. Assim, com os 

valores de saída se tem o diagnóstico, 
nesse caso, o diagnóstico é alcalose 
metabólica descompensada.

Considerações finais

Neste trabalho foi apresentado 
um sistema inteligente de diagnós-
tico médico fuzzy para gasometria 
arterial em recém-nascidos em UTI. 
Com o uso desta ferramenta mate-
mática, tem-se o diagnóstico do 
paciente, com base em parâmetros 
de entrada e em regras estabelecidas, 

Figura 9 - Interface toolbox fuzzy do matlab com as inferências das regras do modelo

Fonte: autoria própria, 2018
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definidas com base em entrevista 
com um especialista.

Como validação do sistema, fez 
uso de nove amostras de recèm-nas-
cidos em em UTI em uma maternidade 
localizada na cidade de Natal-RN. Com 
essas amostras foi possível validade o 
sistema proposto, com a obtenção de 
diferentes diagnósticos a partir de 
parâmetros de entrada e das regras 
obtidas com o especialista.

Deve-se destacar a importância 
desse tipo de implementação, pois 
com o mesmo foi possível acelerar 
a avaliação por gasometria arterial. 
Além disso, possibilitou a integração 
entre diferentes áreas do conheci-
mento. No estudo, foi possível fazer 
a associação de três grandes áreas: 
matemática, saúde e computação. 

O estudo teve algumas difi-
culdades para sua realização, dentre 
elas, destacou-se a obtenção das 
amostras. Esse fator foi crucial, pois 
a obtenção da mesma era necessária 
para validação do sistema proposto. 

Para futuros trabalhos, suge-
re-se o uso de uma amostragem maior 
e em diferentes maternidades para 
validar o modelo. Além disso, esse 
tipo de abordagem de sistema pode 
ser utilizados como controlador para 
máquinas da área da saúde, como no 

contexto do trabalho controlar um 
ventilador mecânico. 
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Resumo
O hospital é uma organização que 
possui características próprias que 
o diferenciam de outras instituições. 
Ele se caracteriza como uma empresa 
de prestação de serviços de finalidade 
social, com uma grande comple-
xidade operacional, em função da 
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diversidade dos serviços prestados. 
Essas organizações são dependentes 
da tecnologia para que exerçam o 
papel de assistência à sociedade. A 
tecnologia é onerosa: cabe as institui-
ções supracitadas adotar ferramentas 
de gestão para o controle destas 
onerações. Essa dissertação segue 
nesse sentido e propõe a implantação 
de uma central de equipamentos 
(CENTROMED) para a gestão dos 
equipamentos médico hospitalares 
(EMH) no Hospital Universitário 
Onofre Lopes(HUOL). Para alcançar 
esse objetivo serão necessárias 
modelagens de processos, deter-
minação de indicadores chave de 
performance e definição do arranjo 
físico. Além disso, treinamento para 
a equipe que compõe essa central 
no que tange as melhores práticas 
de uso se faz necessário para a utili-
zação adequada dos equipamentos. O 
percurso metodológico adotado neste 
trabalho consiste na identificação de 
demandas junto à equipe de enge-
nharia clínica do HUOL, definição 
do processo de prestação do serviço 
de equipamentos além da definição 
dos itens de fornecimento que serão 
gerenciados. Os resultados prelimi-
nares dessa pesquisa sinalizaram 
que a centralização da gestão dos 
EMH’s contribuem para a otimização 

dos custos e disponibilidade destes 
itens representando dessa forma 
uma poderosa ferramenta de gestão 
que colabora para o atendimento das 
equipes assistenciais.

Abstract
The hospital is an organization that 
has its own characteristics that diffe-
rentiate it from other institutions. It 
is characterized as a company provi-
ding services of social purpose, with 
a great operational complexity, due 
to the diversity of services provided. 
These organizations are dependent 
on technology to play the role of assis-
ting society. Technology is onerous: it 
is up to the aforementioned institu-
tions to adopt management tools to 
control these costs. This dissertation 
follows in this sense and proposes the 
implantation of an equipment center 
(CENTROMED) for the management of 
hospital medical equipment (EMH) at 
Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL). To achieve this goal, process 
modeling, determination of key 
performance indicators and defini-
tion of the physical arrangement will 
be necessary. In addition, training for 
the team that makes up this plant 
in terms of best practices of use is 
necessary for the proper use of equi-
pment. The methodological approach 
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adopted in this work consists of the 
identification of demands with the 
HUOL clinical engineering team, 
definition of the process of providing 
the equipment service, and defini-
tion of the supply items that will be 
managed. The preliminary results of 
this research indicate that the centra-
lization of the management of the 
HMS contributes to the optimization 
of the costs and availability of these 
items, thus representing a powerful 
management tool that contributes to 
the care of the care teams.

Introdução

A incorporação de novas 
tecnologias na área da saúde geram 
elevados impactos financeiros. Os 
quais na maior parte dos casos é 
superior a capacidade financeira 
que os EAS dispõem para esse fim de 
investimento. O recurso financeiro é 
finito e precisa ser equilibrado com 
outras despesas tão essenciais quanto 
a aquisição de novos equipamentos, 
como por exemplo: a compra de 
medicamentos, o pagamento da 
folha de profissionais, pagamento de 
fornecedores, a manutenção predial, 
material de escritório entre outros 

custos específicos hospitalares. Existe 
nesses ambientes esforço significativo 
por parte dos gestores para concreti-
zação da redução de custos ao mesmo 
tempo em que surgem novas tecnolo-
gias e tratamentos médicos (PERES; 
ZUCCHI, 2005).

Várias instituições de saúde 
cortam custos limitando o acesso 
das pessoas aos seus serviços ou 
aumentando o tempo de espera para 
atendimento. Os gestores de hospitais 
em vários países como os Estados 
Unidos estão buscando alternativas 
para contornar o problema finan-
ceiro e melhorar a qualidade de seus 
serviços (GODFREY; HALDER, 1997; 
HERLINGER, 2007).

No Brasil, por princípio cons-
titucional, a população tem direito à 
saúde, sendo esse um dever do Estado, 
sem a previsão de limites. No entanto, 
mesmo considerada a pertinência 
desse direito universal, diferenças 
e dificuldades pragmáticas surgem 
à medida que se questiona de onde 
saem os recursos necessários para 
sustentar tal direito. Estima-se que os 
orçamentos hospitalares respondem 
por quase metade de todos os 
gastos na maioria dos sistemas 
de saúde e, dentro deles, a razão 
mais importante para a admissão 
hospitalar são procedimentos ou 
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intervenções cirúrgicas (SPIEGEL et 
al., 2016;BARBAGALLO et al., 2015).

Tendo por base essas afirma-
ções, é interessante para à gestão 
hospitalar a instituição de uma 
central de equipamentos médicos 
hospitalares que monitore essas 
faltas e as corrija a partir de adoção 
de ferramentas de gestão traduzidas 
operacionalmente em plano de ação. A 
partir dessas considerações, chega-se 
ao seguinte problema de pesquisa:-
quais benefícios serão possibilitados 
com a implantação de um serviço 
de gerenciamento de equipamentos 
médicos hospitalares para garantir 
a disponibilidade e ampliação de uso 
destes ativos no Hospital Universitário 
Onofre Lopes - HUOL?

A pretensão deste estudo se 
insere no problema da falta de equipa-
mentos médicos hospitalares para servir 
as diversas necessidades dos serviços 
assistenciais do Hospital Universitário 
Onofre Lopes.A partir deste cenário, os 
problemas identificados avaliados de 
acordo como decorrentes destas faltas 
são: surgimento de empréstimos “clan-
destinos” de equipamentos médicos 
hospitalares entre setores sem a devida 
gestão da tecnologia; transporte inade-
quado destes equipamentos; falha na 
rastreabilidade dos equipamentos e 
comprometimento na assistência ao 

paciente. Nesse sentido o objetivo 
desse estudo é expor as decisões rela-
cionadas á implantação de uma Central 
de Equipamentos para a Gestão dos 
Equipamentos Médico-Hospitalares no 
Hospital Universitário Onofre Lopes- 
HUOL (CENTROMED).

Procedimentos metodológicos 

A pesquisa que se desenvolve 
aqui é caracterizada como aplicada 
enquanto sua natureza, quantitativa 
e qualitativa quanto sua abordagem, 
exploratória e descritiva em relação 
aos seus objetivos e bibliográficos 
quanto aos seus procedimentos. 
A figura 1 esclarece em síntese a 
caracterização desta pesquisa. No que 
diz respeito ao método de pesquisa, 
este trabalho se caracteriza como 
pesquisa-ação (THIOLLENT, 2009; 
TURRIONE;MELLO,2012).
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As etapas dessa pesquisa são 
expressas em síntese conforme a 
figura 2. O detalhamento de cada etapa 
expressa às considerações da literatura 
em relação às decisões relacionadas 
implementação da central de equipa-
mentos médicos hospitalares enquanto 
medida de gestão.

Figura 1: Caracterização da Pesquisa

Fonte: adaptado de Turrione e Mello (2012)



Figura 2: Representação esquemática da metodologia

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2018)
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1ª Etapa: identificação de demandas 
junto à engenharia clínica do 
Hospital Universitário Onofre 
Lopes para avaliação das neces-
sidades da assistência em relação 
aos equipamentos médicos hospi-
talares, sobretudo, elucubrar ações 
mitigatórias quanto à possibilidade 
de realização de alto investimento 
na aquisição destes itens, conforme 
explicitam estudos antecedentes 
propostos por Griffin e Adams 
(1981), Ratz et al.(1991) e Batista, 
Alcântara e Paula (2007).

2ª Etapa: definição do processo de 
prestação do serviço de compar-
tilhamento de equipamentos, 
sincronizado com os requisitos do 
demandante e de acordo com as 
condicionantes do hospital (restri-
ções de operação); além disso, 
nessa etapa da pesquisa será feita 
definição do fluxograma de opera-
ções da central de equipamentos 
(Vide Anexo I), sobretudo, no que 
diz respeito ao macroprocesso de 
devolução do empréstimo e trans-
porte de equipamentos.

3ª Etapa: definição dos equipa-
mentos que serão gerenciados 
na central de equipamentos 
hospitalares do HUOL. Nesta etapa 

também ocorrerá predefinição 
da qualificação dos funcionários 
que irão compor essa central e 
que deverão realizar testes de 
conformidade dos equipamentos 
e dimensionamento de mão de 
obra. Também existe previsão dos 
equipamentos empenhados nessas 
observações de conformidade, para 
que existam fluxos de trabalho 
que favoreçam as ações de rotina 
dentro da central de equipamentos 
se faz necessária à determinação 
do arranjo físico, desenvolvimento 
de protocolo de verificação conti-
nuada de danos aos equipamentos 
e desenvolvimento de indicadores 
delineadores do cenário de neces-
sidades de equipamentos. 

4ª Etapa: definição dos fluxos de 
trabalho baseados nos controles e 
rastreabilidade dos itens do parque 
tecnológico com o propósito de 
assegurar a entrega adequada do 
equipamento emprestado; a partir 
disso, conhecer a demanda real do 
hospital no que diz respeito ao 
serviço de empréstimo de modo 
que todos os demandantes deverão 
realizar busca na central de equi-
pamentos, conforme previsto em 
norma operacional da EBSERH.
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5ª Etapa: visita a UNIFESP prevista 
para o mês de maio de 2018 com o 
propósito de conhecer o funciona-
mento da central de equipamentos 
dessa universidade. Nesta visita 
técnica é pretendido questionar 
os desafios de operacionalização 
da central médica, de modo que 
será desenvolvido roteiro dinâmico 
de conversação para conduzir 
os diálogos e obtenção de dados 
qualitativos que possam ser usados 
nesta pesquisa para fundamentar 
conclusões. A fim de que se saiba 
se existiu semelhanças ou não do 
percurso metodológico adotado na 
pesquisa que se desvencilha aqui 
será desenvolvido benchmarking 
entre as decisões de implemen-
tação da central de equipamentos 
do HUOL e da UNIFESP.

Resultados e discussões

Uma construção organiza-
cional que se tornou popular em 
meados dos anos 90 é a de um centro 
de serviços compartilhados (SSC) em 
que as atividades não essenciais das 
unidades de negócios concentrado. 
Essas atividades, assim, tornam-se 
serviços que são entregues às 

unidades de negócios por uma 
unidade de serviço. (MINNAAR; 
VOSSELMAN, 2011). Os centros de 
serviços compartilhados (SSCs) 
são um arranjo organizacional 
para fornecer serviços. Durante o 
desenvolvimento de SSC, as organi-
zações encontram vários desafios 
que afetam seu sucesso ou fracasso 
(KNOL; JANSSEN; SOL,2013).

A literatura recente é composta 
de uma ampla variedade de definições 
e características de SSC. O que é idên-
tico na maioria das fontes, entretanto, 
é um delineamento compartilhado do 
conceito de centralização simples, ao 
mesmo tempo em que se diferencia 
conceitos de SSCs de outsourcing 
tradicionais. Além disso, quase todas 
as definições abordam vantagens e 
melhorias desejadas da abordagem 
SSC (SHULZ; BRENNER, 2010).

Os SSC são arranjos internos 
e por separando e centralizando as 
atividades em uma unidade semiau-
tônoma separada. A premissa é que 
os serviços fornecidos por um depar-
tamento local podem ser fornecidos 
a outros com relativamente poucos 
esforços. Os SSCs permitem a padro-
nização, agilização e consolidação de 
funções de suporte de várias agências 
em uma organização autônoma 
com o objetivo singular de fornecer 
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serviços da forma mais eficiente e 
eficaz possível (JOHA; JANSSEN, 2010; 
HARRITZ, 2016).

O termo “serviços compar-
tilhados” pode ser definido como a 
concentração de recursos da empresa 
desempenhando atividades para 
atender múltiplos parceiros internos, 
o que vem junto com a padronização 
e consolidação de redundância de 
recursos. Processos de informação. 
Em um contexto do setor público, 
isso inclui centralizando a prestação 
de serviços administrativos em um 
determinado local. Processos que 
foram realizados várias vezes por 
vários processos organizacionais 
unidades são executadas apenas uma 
vez na organização do serviço compar-
tilhados (NIEHAVES; KRAUSE, 2010).

Como a terceirização, o modelo 
SSC pode proporcionar economias 
de escala e escopo, juntamente com 
oportunidades de arbitragem em 
relação a custos de mão-de-obra 
e infraestrutura, ou seja, onde a 
localização física do trabalho não é 
crítica. Na prática, isso geralmente 
significa a substituição trabalha-
dores relativamente caros nos países 
desenvolvidos por trabalhadores 
assalariados mais baixos nos países 
em desenvolvimento (ROTHWELL; 
HERBERTH; SEAL, 2016).

Centros de serviços comparti-
lhados (SSC) aumentaram muito em 
relevância e importância nos últimos 
anos no setor privado, bem como no 
setor público. As agências públicas 
fazem uso do conceito SSC para 
reduzir custos, melhorar o valor do 
serviço que oferecem e obter maior 
eficiência administrativa. Em muitos 
países, muitos SSC já foram estabe-
lecidos na administração pública 
(SHULZ; BRENNER, 2010).

Tendo em vista o objetivo 
de implantar uma central de equi-
pamentos – CENTROMED, para o 
Hospital Universitário Onofre Lopes, 
almeja-se dispor dessa iniciativa de 
gestão para que de forma estratégica 
exista contribuição para a saúde da 
instituição favorecendo sua longevi-
dade e atendimento das demandas 
específicas por equipamentos médi-
co-hospitalares. Espera-se com esse 
trabalho também, que: 

• A proposta se utilize de recursos 
e estruturas existentes tornando 
fácil sua implementação sem neces-
sidades de altos investimentos;

• A CENTROMED se apresente como 
proposta vantajosa para a alta 
gestão da instituição. É necessário 
através dela avaliar o atendimento 
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da demanda por equipamentos 
médicos hospitalares com o propó-
sito de saber se os demandantes 
estão satisfeitos e apresentar 
relatórios de desempenho opera-
cional com periodicidade mensal, 
para empoderamento da equipe 
assistencial e médica.

• Com a adequação sistemática dos 
processos metodológicos apre-
sentados, que essa iniciativa de 
gestão seja replicada pelas demais 
filiais da EBSERH, como também 
outros estabelecimentos de saúde 
públicos e privados. 

• Desenvolvimento de material acadê-
mico (dissertação) para fomento de 
outras pesquisas, que promovam a 
evolução do tema abordado. 

Com a  comp osiç ão  do 
parque de equipamentos, espaço 
físico conforme layout, corpo de 
funcionários contratados, a normas 
operacional e os fluxos de trabalho 
definidos foi possível iniciar as ativi-
dades da central de equipamentos.  
A avaliação sistemática de desem-
penho das operações demonstradas 
pelos relatórios cuja quantificação 
segue explicitada no anexo desse 
trabalho, revelaram que a central 

de equipamentos é essencial para a 
gestão do transporte e dos emprés-
timos dos Equipamentos Médicos 
Hospitalares. 

A quantidade de equipamentos 
médicos para a central tem sido 
suficiente, conforme apresentam 
as informações catalogadas pelos 
colaboradores dos serviços, o que por 
ora não justifica novas aquisições de 
EMH’s. A ideia é que tendo por base 
os relatórios mensais seja possível 
justificar novos investimentos, como 
também ser ignitor para tomadas de 
decisão na esfera tática. 

Nesse sentido, de maneira 
detalhada é possível evidenciar 
que o principal demandante por 
equipamentos médicos hospita-
lares nas dependências do Hospital 
Universitário Onofre Lopes é o 
edifício central de internação (ECI).  A 
maioria dos chamados por demanda 
de EMH’s (80%) são provocados por 
profissionais residentes do HUOL. 
Estes dados evidenciam que estes 
profissionais sentem necessidade 
de melhor amparato tecnológico 
para determinação de diagnósticos e 
atendimento ao paciente.

A literatura em ciências da 
administração defende os lucros 
econômicos e financeiros que 
podem ser esperados através da 
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implementação de SSCs: melhoria 
da qualidade do serviço, economia 
de escala causada por mutualização 
e padronização de processos. A 
mudança parece atraente. Líderes 
pensam que é uma fonte de desem-
penho aprimorado embora este valor 
acrescentado esteja longe de ser 
sistemático (ARNOUD; FALZON, 2012).

Os atendentes das solicitações 
por equipamentos são profissionais 
técnicos em eletrônica e trabalham 
em regime de plantão 12x36 sendo 
distribuídos o atendente 1 e 2 de 
forma diurna (07:00 h ás 19:00 h) e os 
atendentes 3 e 4 do plantão noturno 
(19:00 h ás 07:00h).

Nos meses de fevereiro e 
março, 70% e 68% dos chamados 
respectivamente, foram decorrentes 
de supostos defeitos no equipamento 
Bomba de Infusão. Na avaliação 
dos técnicos que assistiram esses 
chamados, não existia motivação de 
defeito já que certos sinais sonoros 
emitidos por esse equipamento eram 
interpretados pelos usuários médicos 
e de enfermagem como prováveis 
avarias, o que evidentemente não 
está relacionado a funcionalidade 
normal destes dispositivos. Com o 
propósito de modificar o cenário 
delineado pelos números expostos 
acima um treinamento operacional 

para as equipes assistenciais e técnica 
da CENTROMED está planejado com o 
objetivo de instrução.



Figura 3: Layout da CENTROMED

Fonte: autor (2017)



Tabela 1: Parque Tecnológico da CENTROMED

Fonte: Autor(2018)
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Considerações finais

Este estudo alcançou seu 
respectivo objetivo implementar uma 
central de equipamentos médicos no 
Hospital Universitário Onofre Lopes, 
através de discussões a respeito de 
central de serviços compartilhados 
(SSC) e ferrmentas de gestão para 
compreensão de desempenho de 
unidades prestadoras de serviços. 

O HUOL é preparado para 
realizar procedimentos de alta 
complexidade, como cirurgias 
cardiovasculares e neurocirurgias.A 
demanda por procedimentos clínicos 
devido ao déficit de capacidade de 
outras unidades de atendimento 
pertencentes á governança do Estado 
e dos municípios provoca crescimento 
na quantidade de procedimentos.
Dessa maneira, a necessidade por 
equipamentos médicos precisa ser 
avaliada e a gestão do parque tecnoló-
gico é estratégica para contenção de 
desperdicios e provimento de efici-
ência á prestação da saúde pública.

As aplicações do uso da 
central de equipamentos médicos 
têm como finalidade otimizar o 
uso de dos equipamentos, garantir 
o pleno funcionamento do parque 
tecnológico, permitir mais quali-
dade no atendimento aos setores 

e consequentemente ao paciente, 
auxiliar as unidades na aquisição 
dos aparelhos, além de mantê-los em 
condições de operação permanente, 
segura e econômica e monitorar 
melhor o funcionamento e desem-
penho dos equipamentos em cada 
setor garantindo a melhoria das 
condições de trabalho dos profissio-
nais do hospital.

Enquanto propostas de 
trabalhos futuros espera-se que 
o gerenciamento da central de 
equipamentos seja intermediado 
por sistemas de informação que 
confiram segurança dos dados 
oriundos da definição dos indicadores 
chave de performance descritos na 
metodologia a fim de que a gestão 
possa deliberar adequadamente e 
contribuir para eficiência no geren-
ciamento do hospital.
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Resumo
O CTdBem (Fazendo o Bem em 3D) é 
um protocolo de uso hospitalar que 
permite a utilização da Tomografia 
MultiSlice (TCMS), para a reali-
zação de imagens em pacientes 
hospitalizados com dose reduzida 
de radiação, com a possibilidade de 
impressao 3D de protótipos, biomo-
delos, moldes e guias cirúrgicos com 
baixo custo, utilizando equipamentos 
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de produção nacional e material 
de consumo também de produção 
nacional. O protocolo CTdBem 
pode ser implantado em qualquer 
hospital que dispuser dos hardwares 
e softwares descritos no mesmo, 
desde que oportunizado o treina-
mento das equipes já existentes no 
local para aplicação. O objetivo deste 
trabalho é desenvolver e implantar  
este protocolo tomográfico com ultra 
baixa dose de radiação (CTdBem), 
nos hospitais públicos universitários  
da Rede EBSERH, gerando imagens 
3D, modelos virtuais e impressões 
3D previamente a procedimentos 
cirúrgicos e/ou reintervenções, por 
meio de softwares de código aberto 
e hardware de baixo custo. A dose de 
radiação do CTdBem é similar à de 
uma radiografia, mas com a vantagem 
de possibilitar a análise volumétrica 
dos pacientes e impressão 3D com 
custo reduzido, sendo possivel a reali-
zação pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com a implantação e aplicação  
do protocolo do CTdBem, espera-se 
obter economia de tempo e recursos 
através do melhor planejamento 
cirúrgico e plano de tratamento que 
são possibilitados pela impressão 3D 
de protótipos, biomodelos, moldes 
e guias cirúrgicos à partir de TCMS 
com Ultra Baixa radiação, além 

do impacto social aos pacientes, 
devido a agilidade e comodidade no 
atendimento.

Abstract
CTdBem (Doing Good in 3D) is a 
hospital use protocol that allows the 
use of MultiSlice Tomography (TCMS) 
to perform images in hospitalized 
patients with reduced radiation dose, 
with the possibility of 3D printing of 
prototypes, biomodels, molds and 
surgical guides with low cost, using 
equipment of national production 
and material of consumption also 
of national production. The CTdBem 
protocol can be deployed in any 
hospital that has the hardware and 
software described in it, provided 
that the training of teams already in 
place for application is provided. The 
objective of this work is to develop 
and implement this ultra low dose 
radiation tomography protocol 
(CTdBem) in the public hospitals of 
the EBSERH Network, generating 
3D images, virtual models and 3D 
impressions prior to surgical proce-
dures and / or reinterventions, by 
means of open source software and 
low cost hardware. The radiation 
dose of the CTdBem is similar to that 
of an X-ray, but with the advantage 
of allowing the volumetric analysis 
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of the patients and 3D printing with 
reduced cost, being possible to be 
performed by the Unified Health 
System (SUS). With the implementa-
tion and application of the CTdBem 
protocol, it is expected to save time 
and resources through the best 
surgical planning and treatment 
plan that are made possible by the 
3D printing of prototypes, biomodels, 
molds and surgical guides from TCMS 
with Ultra Low radiation, besides the 
social impact to the patients, due to 
the agility and convenience in the 
attendance.

Introdução

O CTdBem é um protocolo de 
Tomografia Multislice com ultra 
baixa dose de radiação para uso 
hospitalar, que possibilita a produção 
de estruturas virtuais e protótipos 
por meio da impressão 3D, dando 
previsibilidade aos procedimentos 
cirúrgicos, prevenindo o apareci-
mento de complicações durante os 
tratamentos nas diversas áreas da 
saúde. O processo começa na aqui-
sição de imagens de tomografia do 
paciente, pós-processamento destas 
imagens e criação de modelos 3D. 

Com estes modelos, pode-se agilizar 
os procedimentos cirúrgicos, garantir 
precisão, otimizar o tempo de 
recuperação do paciente e prevenir 
infecção, bem como reduzir os custos 
do Sistema Único de Saúde.

Atualmente, a grande maioria 
dos hospitais públicos brasileiros 
dispõem de equipamento de tomo-
grafia multislice, porém, a maior 
restrição ao uso deste equipamento 
na rotina dos pacientes (principal-
mente nos jovens) é a alta dose de 
radiação emitida durante a aquisição 
das imagens. O uso deste exame 
permite maior qualidade e previsibi-
lidade na maioria dos procedimentos 
cirúrgicos e diagnósticos, já que é 
mais sensível que a radiografia, possi-
bilitando a visualização e navegação 
virtual por imagens 3D do paciente. 
A impressão 3D das imagens, possi-
bilita a construção de protótipos do 
corpo em tamanho real e com isso 
permite ao profissional da saúde e, 
principalmente ao cirurgião, o plane-
jamento prévio do procedimento, 
com previsibilidade de resultados. 
Contudo, as etapas computacionais 
que permitem a criação dos modelos 
3D, bem como os custos de produção 
dos mesmos, são limitantes para sua 
efetiva implantação na rede pública 
hospitalar brasileira. Este projeto 
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inclui a proposta para solução destes 
problemas, apresentando o protocolo 
CTdBem, já testado e comprovado no 
Hospital Universitário de Santa Maria 
(HUSM) , referência na região central 
do estado do Rio Grande do Sul.

Este protocolo tem por objetivo 
possibilitar aos pacientes internos em 
ambiente hospitalar, a realização do 
exame de tomografia multislice com 
ultra baixa dose de radiação, de forma 
segura, eficaz, rápida e indolor e com 
isso obter, melhor precisão no diag-
nóstico pela geração de imagens 3D 
da região de interesse, com geração 
de modelos virtuais 3D do corpo 
e possibilidade de planejamento 
cirúrgico prévio no computador; 
impressão 3D de protótipos da região 
de interesse a baixo custo, utilizando 
impressora nacional e softwares 
de código aberto; previsibilidade 
nos procedimentos cirúrgicos com 
o uso de modelos virtuais e reais 
em 3D com precisão dimensional, 
permitindo o planejamento prévio 
de ressecções, próteses, placas e até 
órteses; possibilidade de confecção 
virtual e posterior impressão 3D de 
guias cirúrgicos para orientação de 
perfurações, punções e até osteoto-
mias; redução dos custos hospitalares 
na rede pública graças a previsibili-
dade dos procedimentos.

Procedimento metodologico

Os recursos materiais deste 
projeto concentram-se na infraestru-
tura necessária para a organização, 
instalação de equipamentos, implan-
tação, expansão e a manutenção da 
rede de computadores associada ao 
projeto. Estes recursos são responsáveis 
pela conclusão efetiva da implemen-
tação da unidade de tecnologia: 

• Equipamentos de Hardware e 
Software e de Armazenamento: 

 » microcomputador similar ao 
iMac com Intel Core i5 quad 
core de 3,2GHz, Turbo Boost de 
3,6GHz, 16GB de memória (duas 
de 8GB), possibilidade de confi-
guração para 32GB, Fusion Drive 
de 1TB, AMD Radeon R9 M390 
com 2GB de memória de vídeo, 

 » Tela Retina 5K de 5120 x 2880 P3 
- 02 unidades - custo unitário R$ 
16.699,00 - Link: https://www.
apple.com/br/shop/buy-mac/
imac?product=MK472BZ/A&s-
tep=config# 

 » Monitores: Monitor similar ao 
Samsung 48 video wall DM48e 
LED Full HD LH48DBEPLGV/



CTDBEM: TOMOGRAFIA COM ULTRA BAIXA RADIAÇÃO + IMPRESSÃO 
3D PELO SUS - PROPOSTA PARA A REDE EBSERH

Gustavo Nogara Dotto, Beatriz Silvana da Silveira 
Porto, Iara Barbosa Ramos, Elaine Verena Resener

709

ZD - 02 unidades - custo 
unitário R$ 4.950.00 - Link: 
ht t ps://w w w. subm a r i no.
com.br/produto/13650183/
monitor-profissional-samsun-
g-lfd-48-db48e-video-wall-
-full-hd-lh48dbeplgv-zd?WT.
srch=1&condition=NEW&e-
par=314766&opn=XMLGOO-
GLE&sellerId=4677682000122 

 » Impressoras 3D: Impressora 
similar a Cliever CL2-Pro - 01 
unidade - custo unitário R$ 
11.590,00. Link: http://store.
cliever.com/impressoras-3d/
impressora-3d-cl2-pro/ 

Os softwares utilizados serão 
não proprietários, de código aberto, 
permitindo o desenvolvimento, a 
expansão de novas tecnologias, e a 
prototipação rápida dos modelos 3D 
para impressão. O valor total dos 
recursos materiais é R$ 49.938, com 
incremento e/ou investimento único, 
sem uso consignado. O valor esti-
mado para este projeto, da ordem R$ 
49.938,00 envolve a aquisição de equi-
pamentos de hardware e software e 
de armazenamento, incluindo micro-
computadores, servidores de dados e 
imagens, monitores de alta definição, 
softwares para a modelagem 3D dos 

biomodelos e impressoras 3D. Os 
custos de manutenção periódicos 
serão contrapartida do Hospital 
membro da Rede EBSERH.

Resultados e discussões

Uma abordagem abrangente da 
gestão de dose de radiação deve ser 
focada em fornecer a quantidade e 
qualidade da radiação correta, como 
e quando necessário. A redução de 
dose de radiação deve ser prioridade, 
quando se fala em TCMS. A resolução 
espacial mais alta não é prioridade, 
diante da necessidade de otimizar a 
dose de radiação.

Com o desenvolvimento de 
novas tecnologias em TCMS, pode-se 
reivindicar uma redução da dose 
de até 80%, mantendo a qualidade 
de imagem para diagnóstico. Nesse 
contexto, os avanços em imagem 
tomográfica são projetados para 
fornecer qualidade de imagem 
diagnóstica equivalente e com a 
aparência semelhante às imagens 
de dose completa, com apenas uma 
fração dela.

Esse desenvolvimento busca 
ajustar automáticamente o equipa-
mento ao paciente, compensando 
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parâmetros para a fisiologia parti-
cular e a otimização da dose por região 
anatômica desejada. Parâmetros 
que podem ser manipulados e que 
têm influência direta sobre a dose 
de radiação incluem a energia do 
feixe de raios X (quilovoltagem), a 
corrente do tubo (miliamperagem), 
tempo de rotação (igual ao tempo de 
exposição), espessura de corte (coli-
mação), pitch (distância percorrida 
em uma mesa de rotação de 360° 
dividida pela espessura de corte), 
distância do tubo de raios X e compri-
mento de digitalização (length). 
Inseridos nessa iniciativa de redução 
e otimização de dose para exames 
por imagem dependentes de radiação 
ionizante, foi proposta a redução de 
kVp e mAs para otimização de dose 
em exames de rotina em tomografia 
computadorizada. Verifica-se que 
não há perdas qualitativas ou quanti-
tativas na imagem para o diagnóstico.

O desempenho de sistemas 
de imagens de TCMS é influenciado 
pelo sistema de tomografia específico 
referente à corrente (miliampères por 
segundo), à quilovoltagem (kVp), à 
espessura de corte, tamanho do pitch 
e colimação do feixe de raios x, bem 
como o processamento da imagem e 
sua visualização. Esses fatores devem 
ser ajustados para otimizar a qualidade 

da imagem em termos de desempenho 
do baixo contraste de imagem (lcd 
– low contrast detail), diminuindo o 
ruído de imagem e usando menor dose 
de radiação para o paciente. 

A relação entre a energia do feixe 
de raios X (kVp) e dose de radiação é 
exponencial. A relação entre a corrente 
do tubo (mAs) e a dose de radiação é 
linear, o que significa que o aumento da 
corrente no tubo em 50% irá resultar 
em uma dose 50% mais elevada.

A corrente do tubo (mA) e o 
tempo de exposição (em segundos) 
estão associados (miliamperagem 
por segundo – mAs), o que também 
leva a uma relação linear com a 
dose de radiação resultante. Nesse 
contexto, a dose de radiação aceitável 
é determinada pela situação clínica. 
Diminuindo o mAs, por exemplo, a 
dose de radiação é reduzida, mas, 
ao mesmo tempo, aumenta o ruído 
na imagem e reduz-se a relação 
de contraste. O nível aceitável de 
compensação na qualidade da 
imagem deve ser determinado de 
acordo com a finalidade de diagnós-
tico clínico a ser realizado.

A ba i x a  qu i lovolt agem 
aumenta interações fotoelétricas, o 
que melhora o nível de atenuação, 
aumentando o contraste da imagem e 
possibilitando melhor visualização de 
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detalhes. Embora o ruído medido na 
imagem seja maior nas de baixo kVp, 
a qualidade subjetiva é maior para 
menores kVp do que para maiores, 
desde que o diagnóstico não seja 
comprometido. Ainda assim, a dose 
de radiação para o paciente não é 
linear com a quilovoltagem. Porém, 
reduzindo kVp, reduz-se a quantidade 
de radiação de forma exponencial, 
enquanto outros fatores de exposição 
ficam fixos. Embora a seleção de baixa 
quilovoltagem minimize a radiação 
para os pacientes, o kVp deve ser 
definido de acordo com o diâmetro 
da secção transversal do paciente, e 
deve ser ajustado conforme a tarefa.

A interdependência entre quali-
dade de imagem e dose de radiação 
relacionada ao kVp é muito complexa. 
O kVp deve ser otimizado para ser 
suficientemente baixo, de forma a 
aumentar a resolução de contraste, 
mas elevado o bastante para reduzir 
o ruído e minimizar a radiação.

É importante considerar que, 
como em todos os processos em 
uma instituição, protocolos de TCMS 
devem ser revistos regularmente, 
para garantir que a qualidade da 
imagem e a dose estejam realmente 
otimizadas. Ressalta-se que, excesso 
de dose e subdosagem são erros 
médicos. Portanto, a redução e 

aumento da dose pode ser apropriada 
ou não, ao se tentar otimizar proto-
colos de TCMS.

Baixa dose de radiação, menos 
tempo de exposição e custos menores, 
é o que diferencia dos modelos tradi-
cionais o moderno sistema de exame 
tomográfico adotado pelo HUSM, no 
Rio Grande do Sul, hoje referência no 
Brasil. O sistema foi implantado em 
2014, a partir de um projeto chamado 
CTdBem, idealizado pelo Grupo 
de Pesquisa CA+SA (Computacao 
Aplicada em Saude) da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) e 
Profissionais da Unidade e-Saúde, 
Unidade de Radiodiagnóstico e 
Gestão de Ensino e Pesquisa (GEP) do 
HUSM. Tinha por objetivo realizar 
diagnósticos computadorizados 
multislice – mais detalhados, de 
melhor definição e pouca radiação 
– na avaliação dos dentes e ossos da 
face de pacientes internados. Hoje, 
ele funciona em outras atividades 
médicas, graças a um trabalho 
efetivo de reformulação por diversos 
especialistas, como físicos, médicos, 
engenheiros, dentistas, profissionais 
da computação, fisioterapeutas, 
enfermeiros e técnicos de diversas 
áreas da saúde. 

O CTdBem está equipado com 
computadores de boa capacidade 



CTDBEM: TOMOGRAFIA COM ULTRA BAIXA RADIAÇÃO + IMPRESSÃO 
3D PELO SUS - PROPOSTA PARA A REDE EBSERH

Gustavo Nogara Dotto, Beatriz Silvana da Silveira 
Porto, Iara Barbosa Ramos, Elaine Verena Resener

712

gráfica, softwares de código aberto 
e impressoras 3D. As imagens podem 
ser acessadas imediatamente pelas 
equipes utilizando o PACS (Picture 
Archiving and Communications 
System) do hospital. Se houver 
a necessidade de um biomodelo 
(protótipo) para planejamento ou 
tratamento cirúrgico, ele é confeccio-
nado no Laboratório de Computação 
Aplicada da Unidade e-Saúde e 
entregue em aproximadamente 48 
horas a um baixo custo de material, 
o que reduz o uso de recursos do SUS. 

Os primeiros procedimentos 
foram feitos em 2014, e até agora 
pelo menos mil pacientes das áreas 
de Residência Multiprofissional 
em Saúde, Odontologia Hospitalar, 
C i r u r g i a  e  Tr a u m a t o l o g i a 
Bucomaxilofacial, Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço, Neurologia, Traumatologia, 
Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Vascular (Hemodinâmica) já foram 
beneficiados. Os profissionais do 
HUSM envolvem nesse processo os 
residentes e doutorandos da insti-
tuição, de modo que todos possam 
vivenciar a cirurgia horas antes de 
acontecer, contribuindo assim para 
o ensino-aprendizagem dentro do 
hospital-escola. O projeto também 
tem chamado a atenção da comu-
nidade científica internacional, por 

meio do artigo intitulado CTdBem 
– Um Novo Protocolo para Dose Ultra 
Baixa de Radiação por Tomografia 
Multislice, apresentado na MedInfo 
2017, Congresso Mundial de Saúde 
e Informática Biomédica, realizado 
entre 21 e 25 de agosto, na cidade 
chinesa de Hangzhou.

O projeto se coaduna com a 
natureza de um hospital univer-
sitário, qual seja a formação 
profissional e a produção de conheci-
mento, uma vez que agrega atividades 
de formação, envolvendo alunos 
de pós-graduação, especialmente 
da residência médica e multipro-
fissional, ao mesmo tempo em que 
desenvolve pesquisa e produção de 
conhecimento resultante da atuação 
multiprofissional.

O protocolo representa um 
grande ganho para os pacientes do 
ponto de vista de técnica operatória. É 
uma tecnologia de baixo custo, que dá 
resultado e que é boa para o paciente. 

Considerações finais 

“ Fa z e n d o  o  b e m  e m 
3D: CTdBem” é o título de um 
projeto desenvolvido no Hospital 
Universitário de Santa Maria (HUSM) 
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que ganhou o certificado de tecno-
logia social pela Fundação Banco do 
Brasil. Tecnologia social é um termo 
que compreende produtos, técnicas 
ou metodologias reaplicáveis. Está 
baseado na disseminação de soluções 
para problemas voltados a demandas 
de alimentação, educação, energia, 
habitação, renda, recursos hídricos, 
saúde e meio ambiente, dentre outras.

Por meio da TCMS de ultra 
baixa dose é possível realizar a 
impressão 3D de biomodelos, protó-
tipos, moldes e guias cirúrgicos e com 
isso, o planejamento do cirurgião 
melhora muito, reduz tempo cirúr-
gico, reduz tempo de bloco, reduz o 
erro. Representa economia para o 
hospital e saúde para o paciente. 

Existe o desejo de difundir 
o protocolo CTdBem por meio das 
Gerências de Ensino e Pesquisa (GEPs/
EBSERH) e Unidades de e-Saúde para 
todos os hospitais públicos vinculados 
a rede EBSERH. O protocolo pode ser 
implantado em qualquer unidade 
hospitalar que possua um Tomógrafo 
Computadorizado Multislice e um 
sistema de PACS. 

O investimento por parte 
de cada unidade será mínimo e, os 
softwares para análise das imagens 
são de licença aberta. A equipe da 
Unidade e-Saúde da GEP/HUSM será 

o responsável pela implantação e 
adaptação do protocolo com reduzida 
dose de radiação e o treinamento 
para formatação das imagens.



CTDBEM: TOMOGRAFIA COM ULTRA BAIXA RADIAÇÃO + IMPRESSÃO 
3D PELO SUS - PROPOSTA PARA A REDE EBSERH

Gustavo Nogara Dotto, Beatriz Silvana da Silveira 
Porto, Iara Barbosa Ramos, Elaine Verena Resener

714

Referências

Fazendo o Bem em 3D: CTdBem. Disponível em: 
<http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/
banco-de-tecnologias-sociais/pesquisar-tecnologias/
detalhar-tecnologia-650.htm>. Acesso em: 12 out. 2018.

Como médicos gaúchos usaram impressora 3D para reconstruir 
crânio por R$ 45 - Notícias - Tecnologia. Disponível em: 
<https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/18/
como-medicos-gauchos-usaram-impressora-3d-para-
reconstruir-cranio-de-homem.htm>. Acesso em: 12 out. 2018.

Pesquisa de Santa Maria reduz radiação na tomografia - G1 Rio 
Grande do Sul - Bom Dia Rio Grande - Catálogo de Vídeos. [s.l.: 
s.n., s.d.]. Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/
bom-dia-rio-grande/videos/v/pesquisa-de-santa-maria-reduz-
radiacao-na-tomografia/5356561/>. Acesso em: 12 out. 2018.

PEREIRA, CJ Haygert; CORDEIRO, M. d’Ornellas; WELFER, D.; 
et al. CTdBem - A New Protocol for Ultra Low Radiation Dose 
MDCT. Studies in health technology and informatics, v. 
245, p. 1029–1032, 2017. Disponível em: <http://europepmc.
org/abstract/med/29295257>. Acesso em: 12 out. 2018.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING OPTIMIZATION. 
Engineering optimization IV: proceedings of the 
International Conference on Engineering Optimization 
(ENGOPT 2014), Lisbon, Portugal, 8-11 September 2014. 
Boca Raton London New York; Leiden: CRC Press, 2015.

http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-de-tecnologias-sociais/pesquisar-tecnologias/detalhar-tecnologia-650.htm
http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-de-tecnologias-sociais/pesquisar-tecnologias/detalhar-tecnologia-650.htm
http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-de-tecnologias-sociais/pesquisar-tecnologias/detalhar-tecnologia-650.htm
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/18/como-medicos-gauchos-usaram-impressora-3d-para-reconstruir-cranio-de-homem.htm
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/18/como-medicos-gauchos-usaram-impressora-3d-para-reconstruir-cranio-de-homem.htm
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/18/como-medicos-gauchos-usaram-impressora-3d-para-reconstruir-cranio-de-homem.htm
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/bom-dia-rio-grande/videos/v/pesquisa-de-santa-maria-reduz-radiacao-na-tomografia/5356561/
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/bom-dia-rio-grande/videos/v/pesquisa-de-santa-maria-reduz-radiacao-na-tomografia/5356561/
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/bom-dia-rio-grande/videos/v/pesquisa-de-santa-maria-reduz-radiacao-na-tomografia/5356561/
http://europepmc.org/abstract/med/29295257
http://europepmc.org/abstract/med/29295257


CTDBEM: TOMOGRAFIA COM ULTRA BAIXA RADIAÇÃO + IMPRESSÃO 
3D PELO SUS - PROPOSTA PARA A REDE EBSERH

Gustavo Nogara Dotto, Beatriz Silvana da Silveira 
Porto, Iara Barbosa Ramos, Elaine Verena Resener

715

WEN, Chao Lung. Homem Virtual (Ser Humano Virtual 
3D): A Integração da Computação Gráfica, Impressão 3D e 
Realidade Virtual para Aprendizado de Anatomia, Fisiologia 
e Fisiopatologia. Revista de Graduação USP, v. 1, n. 1, p. 
7–15, 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/
gradmais/article/view/117669>. Acesso em: 12 out. 2018.

MATOZINHOS, Isabela Penido; MADUREIRA, Angélica 
Aparecida Coelho; SILVA, Gabriel Felipe; et al. IMPRESSÃO 
3D: INOVAÇÕES NO CAMPO DA MEDICINA. REVISTA 
INTERDISCIPLINAR CIÊNCIAS MÉDICAS, v. 1, n. 1, p. 143–162, 
2017. Disponível em: <http://revista.fcmmg.br/ojs/index.
php/ricm/article/view/14>. Acesso em: 12 out. 2018.

GOSKE, Marilyn J.; APPLEGATE, Kimberly E.; BOYLAN, Jennifer; 
et al. The Image Gently Campaign: Working Together to Change 
Practice. American Journal of Roentgenology, v. 190, n. 2, 
p. 273–274, 2008. Disponível em: <https://www.ajronline.org/
doi/full/10.2214/AJR.07.3526>. Acesso em: 12 out. 2018.

STRAUSS, Keith J.; GOSKE, Marilyn J.; KASTE, Sue C.; et al. Image 
Gently: Ten Steps You Can Take to Optimize Image Quality and Lower 
CT Dose for Pediatric Patients. American Journal of Roentgenology, 
v. 194, n. 4, p. 868–873, 2010. Disponível em: <https://www.ajronline.
org/doi/full/10.2214/AJR.09.4091>. Acesso em: 12 out. 2018.

BRINK, James A.; AMIS, E. Stephen. Image Wisely: A Campaign to 
Increase Awareness about Adult Radiation Protection. Radiology, 
v. 257, n. 3, p. 601–602, 2010. Disponível em: <https://pubs.rsna.
org/doi/full/10.1148/radiol.10101335>. Acesso em: 12 out. 2018.

https://www.revistas.usp.br/gradmais/article/view/117669
https://www.revistas.usp.br/gradmais/article/view/117669
http://revista.fcmmg.br/ojs/index.php/ricm/article/view/14
http://revista.fcmmg.br/ojs/index.php/ricm/article/view/14
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.07.3526
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.07.3526
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.09.4091
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.09.4091
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.10101335
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.10101335


DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCULO 
COM CAPTAÇÃO DE IMAGEM: UM 
TRABALHO INTERPROFISSIONAL

DEVELOPMENT OF SPECULUM WITH IMAGE 
CAPTURE: AN INTERPROFESSIONAL WORK

Aryellen Alves Andrade Albuquerque
aryellen_alves@hotmail.com

Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Ana Loisa de Lima e Silva Araújo
ana.loisa@yahoo.com.br

Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Thiago Oliveira Costa Silva
thiagoocs112@gmail.com

Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Felipe Monte Rocha Ferreira
feliperocha15@icloud.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Pa lav ra s- chave:  Otoscopia ; 
Espéculo; Inovação Tecnológica e 
Interprofissional.

Keywords: Otoscopy; Speculum; 
Technological and Interprofessional 
Innovation.

Resumo
A inspeção de meato acústico externo 
inicia o diagnóstico auditivo, visando 

identificar impedimentos na estru-
tura que auxiliem, impossibilitem 
ou desvirtuem resultados fidedignos 
das demais testagens que compõem 
o diagnóstico auditivo. O modelo 
tradicional possui limitações por 
não atender necessidades de saúde 
auditiva atuais, tendo na evolução 
seu histórico, a disponibilidade de sua 
constituição física de polipropileno, 
utilizados por indivíduo ou por orelha 
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(nos casos que podem favorecer 
contaminação, como patologias 
otológicas infecciosas unilaterais), 
ofertados adaptáveis a modelos espe-
cíficos de otoscópios e em tamanhos 
diferenciados para cada utilização. 
Após a análise da necessidade de um 
equipamento que pudesse solucionar 
questões levantadas por profissionais 
da audiologia e otorrinolaringologia, 
para melhor visualização do meato 
acústico e elementos que compõem 
o mesmo, podendo ser utilizado 
como ferramenta para facilitar na 
telessaúde, onde esse dispositivo seja 
único e sem fio. Surgiu a ideia de cons-
trução de um espéculo com captação 
de imagem, com a necessidade de 
agregar saberes em equipe interpro-
fissional para seu desenvolvimento, 
respeitando o conceito apontado 
pela Organização Mundial de Saúde 
(2010), CAIPE (2017), Interprofessional 
Education Collaborative (2016), Nuto 
(2017) que a atuação interprofissional 
ocorre quando dois ou mais profissio-
nais aprendem, uns sobre os outros, 
com a interação entre si, de modo a  
possibilitar a eficácia da colaboração, 
melhorando assim os resultados 
na saúde, para tanto necessitam 
possuir e utilizar de competências 
de comunicação, trabalho em equipe, 
aprendizagem colaborativa e clareza 

de papéis. Entendendo que isso pode 
ser um desafio, especialmente em 
ambientes com recursos limitados, 
incluindo países de baixa e média 
renda (LMICs), onde a colaboração 
entre profissionais ocorre de forma 
tradicionalmente fragmentada e pode 
ser ainda dificultada por barreiras 
de disponibilidade profissionais e 
socioeconômicas (Sachs, 2003). De 
modo a facilitar e promover a atuação 
interprofissional a estratégia meto-
dológica do Design Thinking aparece 
como uma abordagem sistemática 
para resolver problemas complexos, 
que enfatiza a inovação através da 
interação, e o aprender fazendo da 
equipe, segundo o Massachusetts 
Institute of Technology - MIT (2017), 
com probabilidade significativa 
no alcance de objetivos em saúde. 
Objetivo: Projetar um espéculo que 
possa realizar a captura de imagem 
sem auxílio do otoscópio e o uso de 
fios em equipe interprofissional. 
Metodologia: Utilizando o princípios 
da abordagem do Design Thinking, 
foram realizadas as etapas de acordo 
com a proposta trazida pelo mesmo 
imersão – onde foi gerado a proble-
matização para construção de um 
produto; ideação – onde ocorreu a 
imersão na temática até ser possível 
gerar soluções para problemática; 
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definição – foi pré determinado como 
a equipe trabalharia e quais conhe-
cimento poderiam ser agregados; 
prototipagem – começa a produção 
de tecnologia que possibilitem solu-
cionar a necessidades do produto 
e analise de diferentes materiais; 
testagem – é direcionado para o 
usuário avaliar como o produto os 
pontos fracos e os fortes do produto, 
para que possam voltar a fase da 
ideação , definição e prototipagem, 
até que possa ser implementado 
no mercado. As etapas foram reali-
zadas em equipe interprofissional, 
composta por demanda, pelas áreas 
de Fonoaudiologia, Ciências da 
Computação, Engenharia e Design. 
Resultados: O modelo de utilidade 
proposto possui seu traço inovador 
distintivo na possibilidade do espé-
culo ser utilizado sem a dependência 
de um otoscópio, em orifícios de 
tamanhos variados, captar e enviar 
imagem da inspeção realizada. Com 
a possibilidade de utilização indepen-
dente do otoscópio, o produto oferta 
uma redução significativa nos custos 
de produção, aquisição e manutenção. 
Pelo tamanho único, adaptável a dife-
rentes orifícios permite a utilização 
em humanos e animais respeitando 
as diferenças anatômicas. Pela 
captação e envio de imagem consente 

na documentação precisa e objetiva 
do diagnóstico,favorecendo e otimi-
zando recursos para teleatendimento 
síncrono e assíncrono em saúde. 
Conclusão:Os principais resultados 
alcançados foram o desenvolvimento 
de protótipo digital e  aprendizagem 
significativa sobre atuação inter-
profissional entre diversas áreas 
participantes e favorecendo o desen-
volvimento humano e profissional 
dos membros e benefício dos usuários 
e profissionais de saúde.

Abstract
The external auditory meatus inspec-
tion initiates the auditory diagnosis, 
aiming at identifying impediments in 
the structure that help, make impos-
sible or misrepresent reliable results 
of the other tests that make up the 
auditory diagnosis. The traditional 
model has limitations because it 
does not meet current hearing health 
needs, and its history, the availa-
bility of its physical constitution of 
polypropylene, used by individuals 
or by ear (in cases that may favor 
contamination, such as unilateral 
infectious ear diseases) adapted to 
specific models of otoscopes and in 
different sizes for each use. After 
analyzing the need for an equipment 
that could solve questions raised by 
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audiology and otorhinolaryngology 
professionals, for better visualization 
of the acoustic meatus and elements 
that make up the same, it can be used 
as a tool to facilitate telehealth, where 
this device is unique and without 
thread. The idea of constructing 
a speculum with image capture 
arose, with the need to aggregate 
knowledge in an interprofessional 
team for its development, respecting 
the concept proposed by the World 
Health Organization (2010), CAIPE 
(2017), Interprofessional Education 
Collaborative (2016) , Nuto (2017) that 
the interprofessional performance 
occurs when two or more profes-
sionals learn, one on the other, with 
the interaction between them, in 
order to enable the effectiveness of 
the collaboration, thus improving 
the results in health, so they need to 
own and use communication skills, 
teamwork, collaborative learning 
and clarity of roles. Understanding 
that this can be challenging, espe-
cially in resource-limited settings, 
including low- and middle-income 
countries (LMICs), where collabora-
tion between professionals occurs in 
a traditionally fragmented way and 
can be further hampered by occu-
pational and socioeconomic barriers 
of availability (Sachs , 2003). In order 

to facilitate and promote inter-
professional performance, Design 
Thinking’s methodological strategy 
appears as a systematic approach to 
solving complex problems, emphasi-
zing innovation through interaction, 
and learning by doing teamwork, 
according to the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ), with 
a significant probability of achieving 
health goals. 
Objective: To design a speculum 
that can perform the image capture 
without aid of the otoscope and the 
use of wires in interprofessional team. 
Methodology: Using the principles 
of the Design Thinking approach, 
the steps were carried out according 
to the proposal brought about by 
the same immersion - where the 
problematization was generated 
for the construction of a product; 
ideation - where immersion in the 
subject occurred until it was possible 
to generate solutions for problems; 
definition - it was pre-determined 
how the team would work and what 
knowledge could be aggregated; 
prototyping - begins the production 
of technology that makes it possible 
to solve the needs of the product 
and analysis of different materials; 
testing - it is directed to the user to 
evaluate how the product strengths 
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and weaknesses of the product, so 
that they can go back to the stage 
of ideation, definition and proto-
typing, until it can be implemented 
in the market. The stages were 
carried out in an interprofessional 
team, composed by demand, by the 
areas of Speech Therapy, Computer 
Science, Engineering and Design. 
Results: The proposed utility model 
has its distinctive innovative trait 
in the possibility of the speculum 
being used without the dependence 
of an otoscope, in holes of varied 
sizes, to capture and send an image 
of the inspection performed. With 
the possibility of independent use 
of the otoscope, the product offers a 
significant reduction in production, 
acquisition and maintenance costs. 
The unique size, adaptable to diffe-
rent holes allows the use in humans 
and animals respecting anatomical 
differences. By capturing and sending 
the image, it consents to the accurate 
and objective documentation of the 
diagnosis, favoring and optimizing 
resources for synchronous and asyn-
chronous health care. 
Conclusion: The main results 
achieved were the development of 
digital prototype and significant 
learning about interprofessional 
work among several participating 

areas and favoring the human and 
professional development of the 
members and the benefit of users and 
health professionals.

Introdução

O sistema auditivo é de grande 
importância para comunicação oral, 
fatores que impeçam a condução 
sonora podem refletir diretamente 
na compreensão dos sons a sua volta, 
por isso é necessário uma condução 
integra dos estímulos auditivos.

Inicialmente o som é captado 
pelo pavilhão auricular, direcio-
nado pelo conduto auditivo, onde 
movimenta a membrana timpânica, 
consequentemente a cadeia ossicular 
(formada por martelo bigorna e 
estribo), que conectada com cóclea 
onde o som é. Nesse processo a 
energia sonora é transformada em 
mecânica, hidráulica para só depois 
ser transformada em elétrica e deco-
dificada pele cérebro.

Qualquer obstáculo nessa 
condução pode ocasionar uma perda 
de grau leve, moderado, severo ou 
profundo. Segundo Guerra, uma 
das queixas mais frequentes em 
consultórios otorrinolaringológicos, 
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é a obstrução por cerúmen na orelha 
média. O conduto auditivo também 
pode ser obstruído por corpos estra-
nhos. Sendo necessária a inspeção do 
meato acústico, realizada pelo otos-
cópio, esse equipamento é formado 
por uma lente de aumento, luz óptica, 
especulo e um cabo para o melhor 
manuseio do profissional.

O primeiro otoscópio foi proje-
tado em 1363 na França por Guy de 
Chauliac, era semelhante a uma pinça 
para visualização do meato acústico 
externo, até chegar aos dias de hoje 
onde, já é possível realizar filmagem 
e captura de imagem. Contudo no 
Brasil poucos são os consultórios que 
dispõe dessa tecnologia.

Junto ao otoscópio é conectado 
um espéculo, material de formato 
cônico, onde hoje são produzidos de 
diversos formatos para se adaptar 
a cada tipo de meato acústico. Esse 
material necessita ser esterilizado a 
cada uso. Para minimizar estas limi-
tações, o presente estudo propõem 
o desenvolvimento em equipe inter-
profissional de um espéculo com 
captação de imagem.  

Metodologia

A metodologia utilizada foi de 
acordo com abordagem a do Design 
Thinking, criada na universidade da 
Havard e difundido pelo Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts. Esse 
método começou a ser utilizado em 
2003, por David Kelley, consultor 
da consultoria em designIDEO, no 
empreendedorismo. O processo é 
composto por cinco etapas. Imersão  
– nesta etapa foi observado a necessi-
dade de um equipamento onde fosse 
possível registrar imagens do meato 
acústico e enviar para dispositivos 
móveis e computadores possibili-
tando a tele saúde, armazenamento 
de diagnóstico, melhor comunicação 
entre os profissionais, além de uma 
forma de avaliar se os alunos do curso 
de cursos como medicina e fonoau-
diologia estão realizando a inspeção 
de forma correta possibilitando a 
visualização de mais de um profis-
sional ao mesmo tempo, sem fios, em 
único aparelho o profissional pudesse 
suprir as necessidades levantadas 
acima, que fosse produzido com baixo 
custo para ser acessível e adaptável a 
diversos tamanhos de meatos acús-
ticos externos.
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Definição – foram definidos quais 
áreas do projeto de extensão Equipe 
Literacia de Inovação Tecnológica 
em Saúde, ELITS na Universidade 
Federal da Paraíba, UFPB, participa-
riam do projeto foram selecionados 
estudantes de Fonoaudiologia, que 
puderam contribuir com os conhe-
cimentos a respeito do usuário e 
necessidades do equipamento, com 
base na audiologia; estudantes de 
Ciências da Computação, com o 
conhecimento a respeito do desenvol-
vimento de um sistema operacional; 
estudantes de Engenharia, contri-
buído com o conhecimento da 
produção, circuitos e mecânica do 
produto; e estudantes de Design, 
que trouxeram ao projeto os conhe-
cimento sobre melhores materiais e 
estética para garantir funcionalidade 
e usabilidade do produto.

Ideação – após uma imersão na 
temática, começou o processo de 
pensar o produto onde fosse possível 
solucionar as questões levantadas na 
fase de imersão. Foi possível pensar 
em um espéculo com captação de 
imagem, logo após esta ideia foi 
pesquisado em todas as bases de 
dados de brasileiras e americanas se 
os mesmo já havia sido produzido ou 
patenteada, ao verificar que havia 

produto semelhante o mesmo foi 
registrado no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial – INPI.

Prototipagem – após agregar os 
conhecimentos de cada área e a busca 
das melhores formas de solução e 
definição do projeto, foi iniciado o 
primeiro protótipo digital, onde está 
sendo feita busca e testagem dos 
melhores materiais para sanar todas 
as necessidades dos usuários.

Testagem – será realizada na 
Clínica de Fonoaudiologia da UFPB 
e no Hospital Universitário Lauro 
Wanderlay, por estudantes e profes-
sores do estágio de Audiologia e 
Otorrinolaringologia. Após o uso 
os profissionais por meio de entre-
vista listarão suas considerações a 
respeito do produto.

Resultado e discussão

O projeto foi desenvolvido 
em sua maioria por estudantes da 
Universidade Federal da Paraíba 
e da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, proporcionando 
uma educação inclusiva e equita-
tiva de qualidade, e promovendo 
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oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para os estudantes 
envolvidos no desenvolvimento do 
produto estimulando a evolução 
de habilidades em competências 
técnicas e profissionais na vida dos 
estudantes, favorecendo uma visão 
empreendedora desde a universi-
dade de maneira igualitária para 
homens e mulheres.  Buscando 
também possibilitar aos estudantes 
que dispõem desse produto em 
suas universidades, a utilização do 
mesmo como ferramenta de aprendi-
zagem, pois o espéculo permite uma 
melhor visualização dos elementos 
presentes na orelha média, gerando 
profissionais mais bem preparados 
em diversos aspectos.

Além de buscar promover 
a industrialização, inclusão de 
estudantes no mercado de trabalho, 
tendo como um dos princípios 
o desenvolvimento sustentável, 
causando o menor impacto possível 
a natureza, através da inovação de 
um produto. Seguindo os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, de 
acordo com a Agenda de 2030.

Com o grande avanço da tecno-
logia tornou-se necessário fazer parte 
desta evolução, pois é determinante 
para o desenvolvimento de um país 
está acompanhando esse processo. 

Profissionais que resistem as tecnolo-
gias, acabaram ficando obsoletos com 
o passar dos anos. Com base em Jorge 
Audy, compreender desde a gradu-
ação que é preciso aliar o melhor 
dos avanços com o tradicional para 
oferta um serviço de qualidade para 
o usuário, é um fator imprescindível e 
que diferencia os profissionais. (2017)

De acordo com o Relatório de 
Gestão do Exercício de 2013, trás 
como linha de ação: Desenvolver e 
consolidar redes, grupos e projetos 
de pesquisa na área de ciência da 
informação e tecnologias de infor-
mação e comunicação aplicadas à 
ICT, assim como desenvolver novas 
estruturas de gestão da pesquisa e 
de P&D, como laboratórios e obser-
vatórios, desdobrando-os em linhas 
e áreas de pesquisa correspondentes 
à missão e objetivos do IBICT. Com 
bases nessas linhas o ELITS, desen-
volve esse serviço.

Muitas universidades interna-
cionais e nacionais buscam produzir 
inovação tecnológica, com objetivo 
de solucionar necessidades da popu-
lação, com subsidio da tecnologia. 
Fornecendo apoio e fomento para o 
desenvolvimento com os próprios 
estudantes. No Brasil, essa tarefa 
é um pouco mais árdua, mais não 
menos gratificante e enriquecedora 
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para a construção de profissionais 
mais qualificados para o mercado.

Maior parte das tecnologias 
são desenvolvidas nas universidades, 
onde possuem como tripé de ensino, 
pesquisa e extensão. O presente 
projeto surgiu deste princípio, visto 
que o produto surge da Equipe 
Literacia de Inovação Tecnológica 
em Saúde, com parceria com a disci-
plina de Design Inclusivo, ambos da 
Universidade Federal Paraíba, visando 
colocar em prática aliando o que é 
ensinado em sala e a busca em outras 
bases, com o desenvolvimento do 
produto dentro da própria extensão, 
gerando pesquisas sobre a efetividade 
do que está seno construído. 

A necessidade de desenvolver 
um equipamento como esse surgiu, 
ao observar a escassez no mercado 
de produtos que capturem imagens 
da membrana timpânica, aliando 
o fácil manuseio e transporte do 
equipamento.  Segundo Paschoarelli, 
o peso de um equipamento mal mani-
pulado pode trazer desconforto para 
o usuário e que aspectos como sexo 
das pessoas que iram manuseá-lo 
devem ser levados em conta no desen-
volvimento ergonômico do produto, 
pois interferem nas variáveis antro-
pométricas da mão humana. 

Algumas empresas não levam 
em consideração esses fatores no 
desenvolvimento de seus otoscópios. 
A união de dois produtos em um só 
equipamento, busca suprir aspectos 
como esse. Desenvolvendo um espé-
culo onde seja possível a captura de 
imagem, melhor adaptação tanto 
ao conduto do paciente, quanto a 
mão do profissional e um equipa-
mento de fácil transporte por ser 
integrado, assim diminuindo o risco 
de perder peças do equipamento, 
diminuindo significativamente o 
custo e favorecendo a interatividade 
do teleatendimento, bem como todos 
os benefícios que isso possa trazer.

Estudantes do curso de 
Fonoaudiologia, Design, Ciências da 
Computação e Engenharia constru-
íram uma plataforma para o envio das 
imagens capturadas no espéculo onde 
é possível a visualização, da orelha 
média e as possíveis alterações, no 
computador e smartphone utilizando 
o sistema de envio bluetooth e WIFI, 
tendo em vista que, boa parte dos 
serviços de saúde público na maioria 
das vezes não contam com sistema 
de internet WIFI. Desenvolvem o 
protótipo do espéculo com materiais 
de baixo custo e de qualidade, para 
melhor captura da imagem e maior 
conforto do usuário, cujo quais, se 
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encontram-se na prototipagem em 
sigilo de produção.

O produto é registrado no 
Instituto Brasileiro de Produto 
Industrial, tendo sido feita uma 
busca na plataforma nacional e 
em internacionais, procurando 
equipamento semelhante. Após a 
comprovação de que não existia algo 
como esse no mercado, o produto foi 
registrado e está assegurado pela 
Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 
2001, que protege invenções com 
registro de patente e pela Lei 9.279, 
de 14 de maio de 1996 que regula 
direitos e obrigações relativos à 
Propriedade Industrial.

Essa equipe, trabalhando 
interprofissionalmente, logrou êxito 
sobre os desafios relacionados ao 
constructo de competências como 
comunicação interprofissional, 
clareza de papéis, colaboração e 
trabalho em equipe, favorecendo 
e ampliando sua formação nestes 
aspectos e apresentando melhor 
resultado em saúde, no tocante ao 
desenvolvimento do espéculo com 
captação de imagem.

Considerações finais

Nesse projeto a interprofis-
sionalidade, que muitas vezes é 
citada no meio acadêmico e nem 
sempre é realizado de fato, pode ser 
experimentada por cada membro 
do projeto. Seguindo os padrões da 
OMS, mostrando que cada área com 
seu conhecimento pode agregar de 
maneira magnífica na construção 
de um produto. Proporcionando 
crescimento profissional e pessoal, 
nas relações humanas entre os profis-
sionais envolvidos desde a idealização 
até a implementação do espéculo com 
captação de imagem.

Foi possível salientar que o 
Design centrado no usuário buscando 
produzir algo que de fato possa ser 
algo que dê melhor subsidie as 
necessidades daquele que deveria 
ser protagonista em qualquer desen-
volvimento de produto, o próprio 
usuário. Pois o mesmo é quem lida e 
conhece as suas necessidades diárias 
com aquele produto. É a proposta 
mais coerente e efetiva para as 
produções que buscam desenvolver 
algo por amor ao próximo, visando 
não a glória de quem produz, mas 
sim a resolução coerente para o 
usuário, com essa visão o objetivo e 
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resultado do profissional torna-se 
mais proveitoso.

A tecnologia do espéculo com 
captação de imagem, surge não como 
algo que vai deixar o ser humano 
em segundo plano, mas como algo 
que vai otimizar a vida do homem. 
Segundo Peter Dimandis, “Estamos 
vivendo no período mais extraordi-
nário da história humana. Vivemos 
em um tempo onde não há nada que 
não possa ser feito”. Sendo o produto 
desenvolvido, possuidor do traço 
inovador distintivo na possibilidade 
de ser utilizado sem a dependência 
de um otoscópio, em orifícios de 
tamanhos variados, captar e enviar 
imagem da inspeção realizada. Com 
a possibilidade de utilização indepen-
dente do otoscópio, o produto oferta 
uma redução significativa nos custos 
de produção, aquisição e manutenção. 
Pelo tamanho único, adaptável a dife-
rentes orifícios permite a utilização 
em humanos e animais respeitando 
as diferenças anatômicas. Pela 
captação e envio de imagem consente 
na documentação precisa e objetiva 
do diagnóstico, favorecendo e otimi-
zando recursos para teleatendimento 
síncrono e assíncrono  em saúde.
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Resumo
As discussões sobre o impacto da 
gestão dos recursos públicos vêm 
ganhando notoriedade nas demandas 
administrativas hospitalares. O obje-
tivo deste estudo foi avaliar o impacto 
financeiro a partir dos processos 
de trabalhos envolvidos com vista 
ao planeamento e definição de 
medidas que promovam a melhoria 
do faturamento, as oportunidades 

de melhorias e a capacitação técnica 
dos profissionais envolvidos. A sua 
concretização foi realizada com o 
desenvolvimento dos cálculos de 
todas as Autorizações de Internação 
Hospitalar (AIH) faturadas no 
ano de 2015. Para dar respostas a 
pergunta norteadora em questão: 
Qual o impacto financeiro dos 
processos de trabalhos elaborados 
nos custos de um hospital geral? 
Metodologicamente a pesquisa 
utilizada foi realizada por meio docu-
mental e coleta de dados no setor 
de faturamento de um hospital de 
alta complexidade no Estado do Rio 
Grande do Norte. A consolidação dos 
dados foi articulada com avaliação 
exploratória, seletiva, analítica dos 
prontuários classificados como 
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faturados, não faturados, glosados e 
as demais informações pertinentes, 
a fim de corroborar a administração 
com a existência de um impacto 
financeiro de alto grau nessa enti-
dade. Os resultados obtidos oferecem 
um diagnóstico das condições defi-
cientes e, constitui uma base para 
redefinição das políticas públicas 
no intuito de difundir os custos 
dos procedimentos realizados nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 
demostrar o quanto é importante 
para o andamento do desenvolvi-
mento, na busca de atingir as metas 
estabelecidas, a sensibilização dos 
colaboradores e da sua importância 
junto à instituição. 

Summary
The discussions about the impact of 
the management of public resources 
have been rise to prominence in 
hospital administrative demands. The 
objective of this study was to evaluate 
the financial impact of the work 
processes involved in the planning 
and definition of measures. Focusing 
on improving billing, opportunities 
for improvement and technical trai-
ning of the professionals involved. Its 
implementation was carried out with 
the development of the calculations of 
all Hospital Admission Orders billed 

in the year 2015. Answering the 
guiding question: What is the finan-
cial impact of the work processes 
elaborated on the costs of a general 
hospital? Methodologically, the rese-
arch was done through documents 
and data collect in the billing sector 
of an high complexity hospital in the 
State of Rio Grande do Norte. The 
data consolidation was articulated 
with an exploratory, selective and 
analytical evaluation of the medical 
records classified as billed, unbilled, 
and other relevant information, in 
order to confirm the management 
with the existence of a high degree 
of financial impact in this entity. The 
results of the diagnostic tests of the 
health conditions of the disabled and 
of the databases for the redefinition 
of the public rules are not appropriate 
for the calculation of the costs in the 
Intensive Care Unit (ICU) to achieve 
the established goals, the awareness 
of employees and their importance to 
the institution.

Introdução

As discussões sobre o impacto 
da gestão dos recursos públicos vêm 
ganhando notoriedade nas demandas 
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administrativas hospitalares. Até 
a década de 1980, apenas parte da 
população dispunha de estrutura 
suficiente para atender suas necessi-
dades de saúde (PEDUZZI, 2014).

O marco determinante na 
mudança desse panorama veio ao final 
da década supracitada, com a promul-
gação da Constituição Federal de 1988 
(CF88). Onde estabeleceu-se o conceito 
de saúde como direito de todos e dever 
do estado, respaldado pelos artigos 
194 e 195 (Da seguridade Social) e 
nos artigos 196 a 200 (Da saúde), que 
elencam como objetivos primordiais a 
universalidade, equidade e integrali-
dade da cobertura dos benefícios e dos 
serviços prestados pelo estado, sendo 
assim instituído o Sistema Único de 
Saúde (SUS) (BRASIL, 1988). 

A CF88 garantiu grandes 
avanços no acesso da população aos 
serviços de saúde, entretanto, contra-
tempos na gestão e no quantitativo 
orçamentário para financiar todas 
as despesas do SUS ocasionaram 
dificuldades em fornecer atendi-
mento pleno aos cidadãos. O atual 
cenário social caracterizado por 
crises financeiras gera frequentes 
discussões acerca da aplicação dos 
recursos públicos nos mais diversos 
segmentos (FERNANDES, 2011).

A carência no provimento de 
serviços de saúde do Estado e sua 
resolutividade através da saúde, 
logo começaram a trazer seus efeitos 
negativos. Evidencia-se um panorama 
de sobrecarga nas unidades hospita-
lares, que já possui outras demandas 
igualmente volumosas, soma-se a isto 
o despreparo técnico entre a escassez 
de capital e a realidade financeira 
hospitalar no setor (FERREIRA, 2013).

Diante desta realidade, é de 
suma importância que o trabalho 
do setor de faturamento seja reali-
zado detalhadamente para que não 
ocorra evasão de receita que podem 
ser causadas por alguns fatores 
como a não cobrança de materiais 
e medicamentos utilizados; o não 
cumprimento de prazos para a 
entrega do faturamento; o não 
recebimento ocasionado por glosas; 
a tabela de procedimentos desa-
tualizados, Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
em duplicidade, UTI’s não cadas-
tradas (LIMA, 2009).

Fundamentado neste contexto, 
o estudo em questão justifica-se 
por contribuir para retratar o 
impacto financeiro causado a 
esta instituição hospitalar de alta 
complexidade cooperando com sua 
gestão financeira e administrativa, 
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demonstrando há perda financeira 
oriunda do não faturamento das 
contas médicas do hospital referente 
às suas UTI’s, utilizando os dados 
encontrados, estimado quantitativa-
mente e efetuando estratégias que 
buscam a promoção dos benefícios 
a esta unidade de saúde.

Portanto, este estudo propõe-se 
a contribuir para amenizar as perdas 
financeiras oriundas do não fatura-
mento das contas médicas do hospital, 
a fim de difundir os custos dos proce-
dimentos realizados nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs), além 
de apresentar de forma acessível e, 
sobretudo aplicável, alguns conceitos 
e ferramentas que passam a integrar o 
cotidiano do processo na gestão.

É nessa perspectiva que este 
estudo procura demostrar a impor-
tância da gestão financeira e de custos 
como instrumento de avaliação e 
direção, a partir dos processos de 
trabalho envolvidos no gerencia-
mento de custeio; nessa perspectiva 
o estudo tem como questão norte-
adora: Qual a avaliação do impacto 
financeiro nos custos financeiro de 
um hospital geral?

Procedimentos metodológicos

Trata-se de uma pesquisa 
documental realizada in loco dos 
registros produzidos por aten-
dimentos realizados nas UTI’s, a 
partir da coleta de dados na gestão 
financeira de um hospital de grande 
porte do Rio Grande do Norte. Este 
tipo de pesquisa caracteriza-se pela 
busca de informações em registros 
que ainda não receberam um trata-
mento analítico, ou que ainda podem 
ser reelaborados de acordo com os 
objetivos da pesquisa (Gil, 2002). 

A pesquisa foi realizada nessa 
unidade hospitalar que tem refe-
rência o atendimento de urgência e 
alta complexidade na região metro-
politana de Natal e atende grande 
demanda dos pacientes procedentes 
de todo o estado. A pesquisa foi 
realizada especificamente nos 
registros oriundos dos atendimentos 
realizados nas Unidades de Terapia 
Intensiva existentes nesta instituição 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2016).

O registro dos dados ocorreu 
em diário de campo e a coleta se deu 
a partir dos registros das Unidades 
de Terapia Intensiva disponíveis. Na 
primeira fase da coleta, a pesquisa 
aconteceu no Serviço de Arquivo 
Médico e Estatístico (SAME), na 
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análise dos censos diários onde 
pôde-se utilizar as informações 
contidas no Amazing (Sistema Interno 
do Hospital) para a busca dos dados 
dos pacientes internados nas UTI’s. 

Em seguida, com a lista de 
nomes dos pacientes, foi iniciada 
a busca dos Prontuários Físicos, 
para localizar as Autorizações de 
Internações Hospitalares (AIH), 
gerando o registro dos dados contidos 
em cada uma. Esta fase aconteceu da 
seguinte forma: Uma busca ativa no 
arquivo médico do hospital, em cada 
caixa que continham os prontuários 
físicos, a fim de encontra-los com a 
sua respectiva AIH.

Com esses dados foi construída 
uma planilha no Microsoft Excel - 
formulada através das variáveis das 
UTI’s, data e motivo de saída, tempo 
de permanência e custo faturado. 
Com todos os dados pôde-se proceder 
com um controle das informações do 
segundo momento da coleta, no qual 
foi possível reunir todos os dados 
imprescindíveis a análise deste estudo.

Para o terceiro momento, 
realizou-se uma nova busca, junto ao 
setor de Faturamento do hospital os 
relatórios dos prontuários faturados, 
que são obtidos pela administração 
do setor através dos sistemas Sistema 
Integrado de Arrecadação  Municipal 

(SIAM) e Sistema de Autorização das 
Internações Hospitalares (SISAIH), 
com o objetivo de consultar os custos 
faturados de cada Prontuário e AIH 
que foi colhido anteriormente e os rela-
tórios de glosas que identificam quais 
procedimentos não foram aprovados 
pelo sistema e suas possíveis causas. 

Finalizando assim, o total dos 
pacientes internados nas UTI’s dentro 
do período da pesquisa, obtendo-se 
um total de 725 pacientes, logo foi 
observada 100% da amostra para o 
estudo. Então foi criada uma nova 
planilha com todos os registro dos 
dados pertinentes para consolidação 
do objetivo do estudo onde foram 
disponibilizados os demonstrativos de 
Autorização de Internação Hospitalar 
- AIH’s aprovadas e os protocolos de 
remessa com os valores apurados 
referente ao período da pesquisa, 
bem como formulários administra-
tivos e financeiros de aplicabilidade 
hospitalar, padronizados pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS confrontando 
tais dados com aqueles que constavam 
inicialmente no Amazing. 
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Resultado e discussões

No período de coleta foram 
catalogados pelo censo diário 753 
prontuários (100% da amostra). 
Destes, 81 não foram encontrados no 
arquivo (10,76%); 259 não haviam sido 
faturados (34,40%); 79 foram glosados 

(10,49%), restando apenas 334 pron-
tuários que irá representar de fato 
o faturamento desta unidade hospi-
talar (44,36%).  Assim, possibilitou 
visualizar elementos que constituem 
pontos centrais responsáveis pelo 
impacto financeiro.

Quadro 1 - Número total de prontuários, não encontrados, 
Glosado, Faturado e os que não foram faturados 2015

UTI Glosadas Faturados Não encontrada Não faturadas

Pediátrica 13 75 21 71

Bernadete 20 120 17 41

Geral 17 56 21 69

Cardiológica 29 83 22 73

Total 79 334 81 259

Fonte: Departamento de Faturamento do Hospital Regional

Figura 1 - Número total de prontuários, não encontrados, 
Glosado, Faturado e os que não foram faturados 2015.

Fonte: Departamento de Faturamento do Hospital Regional
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O quantitativo de glosas no 
período de janeiro a dezembro de 
2015. Na análise dos 753 prontuários, 
79 foram glosados por vários motivos, 
dentre eles estão: 42 com quantidade 
de diárias superior a capacidade de 
UTI’s, 24 com profissionais não vincu-
lados ao CNES, 4 com AIH aprovado 
em outro procedimento, 2 com mais 
de um lançamento na mesma UTI 
por competência, 2 com mais de um 
lançamento no mesmo período e 5 
com AIH e data superior a alta admi-
nistrativa, 259 não foram faturado, 81 
não foram encontrados nas caixas, 
restando apenas 334 prontuários com 
AIH que foram faturados.

O faturamento no período 
de análise deveria ter auferido o 

montante de R$ 6.983.984,54 (seis 
milhões, novecentos e oitenta e três 
mil, novecentos e oitenta e quatro 
reais e cinquenta e quatro centavos), 
referente às 753 (setecentos e 
cinquenta e três) AIHs, porém, devido 
às glosas que foram de R$ 1.184.991,75 
(um milhão, cento e oitenta e quatro 
mil, novecentos e noventa e um reais 
e setenta e cinco centavos) no tocante 
às 79 (setenta e nove) AIHs, represen-
tando um percentual de perda na 
ordem de 10,49% por todos os erros 
já citados, a arrecadação foi de apenas 
R$ 5.675.004,31 (cinco milhões, seis-
centos e setenta e cinco mil, quatro 
reais e trinta e um centavos) relativa 
às 334 (trezentos e trinta e quatro) 
AIH’s faturadas.

Quadro 2 - Faturamento das UTIs referente aos meses de janeiro-
dezembro/2015 dos procedimentos glosados e não faturados.

UTI Glosadas Não encontradas Não faturadas

Pediátrica R$126.926,67 21 71

Bernadete R$242.977,75 17 41

Geral R$282.165,23 21 69

Cardiológica R$532.922,20 22 73

Total R$1.184.991,75 81 259

Fonte: Departamento de Faturamento do Hospital Regional

No que concerne à limitação 
do SIH, do ponto de vista de sua 
cobertura, o sistema tem sido 

duramente criticado por limitar as 
informações do SUS; em complemen-
tação a essa distorção, as normas de 
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preenchimento da AIH, preconizadas 
pelo Ministério da Saúde (MS) preveem 
casos em que, para o mesmo paciente, 
a emissão de nova AIH é exigida. 

No que se refere à área da 
tecnologia da informação, o desen-
volvimento de metodologias para 
avaliação da qualidade dos bancos 
de dados se baseia nos princípios 
de gerenciamento da qualidade 
total. Considerando tal preceito, a 
Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS) vem apoiando a utilização 
de uma ferramenta de avaliação de 
qualidade das informações dos SIS, 
proporcionando linkage visando não 
só a qualidade do dado produzido, 
mas também o uso contínuo das 
informações, facilitando a operação 
das fases de coleta, análises dos dados 
e a infraestrutura necessária para o 
bom funcionamento.

Os resultados deste estudo 
identificaram as perdas financeiras a 
partir de seus respectivos indicadores, 
construídos com os dados oriundos 
da coleta de dados, que permitiram 
à gestão desta instituição conhecer 
com maior fidedignidade o quadro do 
impacto financeiro analisado. 

A mensuração das perdas 
encontradas nos mostra que é 
essencial que todos os envolvidos no 
processo estejam aptos a colaborar 

na eliminação das perdas financeiras 
existentes no hospital. E, com isso, 
se consiga focar em metas a serem 
alcançadas e consequentemente 
aumentar os valores acordados com 
o Ministério da Saúde, tendo como 
finalidade a melhoria na qualidade 
dos serviços oferecidos ao público que 
precisa ser atendido na instituição. 

A padronização do sistema e a 
comunicação em rede são ferramentas 
necessárias e indispensáveis no âmbito 
atual de trabalho no faturamento, 
podendo estar inseridos na qualidade 
e consistência dos dados, e na otimi-
zação dos ciclos desses processos. 
São esses métodos que irão alinhar 
as informações e gerar indicadores 
para cada dimensão a ser conside-
rada, garantindo assim melhores 
perspectivas na qualidade do serviço 
e o monitoramento do desempenho 
visando à melhoria das atividades 
realizadas nesta instituição. 

Na realidade exposta, o que 
se observa é a inexistência de um 
sistema informatizado que seja capaz 
de unificar as informações e tornar 
possível a verificação de lacunas exis-
tentes que impossibilitam realizar o 
faturamento de forma adequada, pois 
muitos registros são extraviados e se 
torna quase impossível de localizá-los.
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A análise dos problemas 
existentes permitiu identificar que, 
embora a instituição siga seu percurso 
normal de funcionamento mesmo 
com as perdas financeiras existentes, 
o setor de faturamento precisa traba-
lhar com objetivos claros. E metas 
devem ser delineadas de maneira a 
firmar um compromisso onde sejam 
estabelecidas as estratégias, ações e 
responsabilidades de quem deverá 
executar e os prazos das metas que 
serão acordados entre a gestão e os 
colaboradores daquele setor.

De acordo com Vasconcellos 
(2011) a Tecnologia da Informação 
(TI) em Saúde corresponde a todas as 
formas de conhecimento relacionadas 
à coleta, armazenamento, processa-
mento, recuperação e à disseminação 
de informações utilizadas como um 
instrumento de aplicação no trabalho 
do gestor, tornando sua tarefa menos 
árdua e mais ágil nas decisões que 
sejam tomadas de forma racional e 
produzam melhores resultados. 

Para o sucesso de uma 
instituição é importante garantir 
a integração dos colaboradores e 
a valorização do trabalho aplicado 
no cumprimento de uma sequência 
lógica, por fomentarem o desenvolvi-
mento das atividades que objetivam 
principalmente o desenvolvimento e 

o disciplinamento dos colaboradores 
envolvidos, favorecendo assim a 
melhoria de um planejamento estra-
tégico, tornando o serviço alinhado 
e direcionado às necessidades e ao 
crescimento do faturamento hospi-
talar (PEREIRA, 2013).

Considerações finais

Retomando o objetivo deste 
artigo constatou-se que a existência 
de falhas no processo de trabalho das 
informações em saúde, possuindo um 
reflexo negativo sob a perspectiva do 
impacto financeiro de alto grau no 
hospital analisado, que ficou eviden-
ciados pelo alto número de glosas e 
de prontuários não faturados com 
erros de checagem, de digitação, altas 
administrativas, procedimentos sem 
codificação, ilegibilidade das letras e 
cadastro no CNES.

Assim, conclui-se que está 
instituição necessita de forma impres-
cindível do desenvolvimento de um 
software que possa auxiliar nas adequa-
ções do processo de faturamento, 
que perpassam pela qualificação 
dos profissionais, a padronização do 
sistema, altas administrativas, codi-
ficar os procedimentos a fim de evitar 
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as glosas e erros por ilegibilidade das 
letras dos profissionais médicos e a 
intersetorialidade, permitindo uma 
sequência do processo, o controle das 
informações desde a internação dos 
pacientes até a chegada desses pron-
tuários no setor e a inserção no SISAIH. 

Dessa maneira, espera-se 
que, a partir das informações deste 
estudo, a gestão do setor financeiro 
seja motivada para a apresentação de 
relatórios e indicadores como uma 
ferramenta para a tomada de decisões 
e o acompanhamento no transcorrer 
das AIHs nesta instituição. A apro-
priação dessas informações pelos 
gestores e pela sociedade deverá 
considerar seus pontos fortes; é 
notória a necessidade de cautela na 
utilização indiscriminada da geração 
de dados, sem qualquer análise 
crítica, podendo levar avaliações 
incorretas da situação em saúde da 
unidade hospitalar.
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Resumo
A automação dos processos de 
trabalho em centro de diagnóstico por 

imagem, associada o incremento das 
tecnologias da informação e comuni-
cação (TICs), têm viabilizado agilidade 
das rotinas nos serviços de saúde. 
Essa agilidade otimiza o acesso do 
paciente remotamente aos seus dados 
e informações radiológicas médicas 
(imagens e laudo) através da internet 
(OLIVEIRA; LEDERMAN; BATISTA, 
2014). Com o objetivo de destacar as 
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implementações tecnológicas que 
irão promover agilidade e rapidez 
no acesso aos dados radiológicos do 
paciente em um centro de diagnóstico 
por imagem. A metodologia adotada 
refere-se ao um estudo prospectivo 
que envolve uma base tecnológica 
instalada de um centro de diagnós-
tico por imagem em um hospital 
universitário federal no Brasil. O 
referencial teórico foi consolidado 
através de pesquisa bibliográfica nas 
bases de dados Scopus Elsevier e a 
Scientific Electronic Library Online 
(Scielo). Os resultados reforçam os 
avanços e melhorias na evolução do 
processo automatizado e informa-
tizado tanto na produção do laudo 
como também na autonomia de 
acesso dos dados médicos (imagens 
e laudo) pelo próprio paciente, viabi-
lizado pela integração dos bancos 
de dados dos sistemas envolvidos 
na base tecnológica com suporte da 
internet para possibilitar o acesso 
dos dados de forma remota tanto 
pelo paciente como também pelos 
médicos radiologistas dos serviços. 
Também através desses resultados 
será desencadeada uma sequência 
de melhorais assistenciais e adminis-
trativas (melhor dimensionamento 
de recursos humanos; agilidade no 
processo de tratamento do paciente; 

acesso informatizado aos dados 
radiológicos, diminuição de filas de 
pacientes, autonomia e flexibilidade 
no processo de trabalho do médico). 

Abstract
The automation of work processes in a 
diagnostic imaging center, associated 
with the increase of information and 
communication technologies (ICTs), 
has enabled the agility of routines 
in health services. This agility opti-
mizes patient access remotely to 
their data and medical radiological 
information (images and report) via 
the internet (OLIVEIRA; LEDERMAN; 
BATISTA, 2014). With the objective 
of highlighting the technological 
implementations that will promote 
agility and speed in the access to the 
radiological data of the patient in an 
image diagnosis center. The methodo-
logy adopted refers to a prospective 
study involving an installed techno-
logical base of a diagnostic imaging 
center at a federal university hospital 
in Brazil. The theoretical framework 
was consolidated through biblio-
graphic research in the Scopus 
Elsevier databases and the Scientific 
Electronic Library Online (Scielo). 
The results reinforce the advances 
and improvements in the evolution 
of the automated and computerized 
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process both in the production of the 
report and in the autonomy of access 
of the medical data (images and 
report) by the patient himself, made 
possible by the integration of the 
databases of the systems involved in 
the technological base with internet 
support to enable remote data access 
both by the patient as well as by 
the radiological physicians of the 
services. Also through these results 
will be triggered a sequence of care 
and administrative improvements 
(better human resources design, 
agility in the treatment process of 
the patient, computerized access to 
radiological data, reduction of patient 
queues, autonomy and flexibility in 
the doctor’s work process).

Introdução

A descoberta do Raio-x no 
final do século XIX passa a ser utili-
zado para fins diagnóstico no início 
do século XX, constituindo assim um 
marco da medicina, possibilitando 
aos profissionais médicos na busca 
de outros métodos de diagnóstico 
por imagem como ultrassonografia, 
tomografia e ressonância magné-
tica. O processo de automação da 

gestão dos hospitais contribui para 
controle dos estoques e consequen-
temente redução dos custos com 
materiais e medicamentos. Devido 
aos investimentos em Tecnologia 
de Informação e Comunicação (TIC) 
representarem custos elevados com 
sua manutenção, a gestão destas é 
fundamental por permear as organi-
zações na maior parte das inovações 
(CONTRERAS et el. 2014).

A Sociedade Brasileira de 
Informática em Saúde (SBIS) também 
faz referência ao uso das TICs em 
diversos contextos na área da saúde 
dentre elas o processamento de 
imagens médicas, uso da internet 
em saúde, a telemedicina e a padro-
nização da informação em saúde, 
além de outras também de grande 
relevância como o Prontuário eletrô-
nico do paciente (PEP) (SCHMITT; 
TRISKA, 2014). A inovação e auto-
mação nos centros ou departamentos 
de diagnóstico por imagem associado 
ao surgimento da radiologia digital, 
evoluiu consideravelmente com 
o incremento da tecnologia da 
informação que possibilitou o arma-
zenamento e distribuição de imagens 
e laudos disponíveis para outras loca-
lidades a qualquer tempo (OLIVEIRA; 
LEDERMAN; BATISTA, 2014).



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E AUTOMAÇÃO: INTEROPERABILIDADE E AGILIDADE NO ACESSO AOS 
DADOS RADIOLÓGICOS DO PACIENTE EM UM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Francisco de Cássio de Oliveira Mendes, Marcel da, 
Câmara Ribeiro Dantas, Nícolas Vinicius Veras, 

Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

745

Segundo Garcia, Abílio e 
Malheiros (2014), estender a tecno-
logia já existente para flexibilizar e 
reduzir custos na implementação de 
novos serviços; permitir integração 
com stakeholders expandindo assim 
o alcance de serviços, e integrar 
informações comuns em diferentes 
bases de dados, resultantes de fusões, 
aquisições ou sistemas legados, são 
entendidas como importantes razões 
que levam instituições e empresas a 
obterem ou desenvolverem soluções 
de integração de sistemas.

Esse trabalho foi estruturado 
com o objetivo de evidenciar as atuais 
tecnologias disponíveis no centro de 
Diagnóstico por Imagem (CDI) do 
Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL) em especial nos serviços 
de tomografia computadorizada 
(TC) e ressonância nuclear magné-
tica (RNM) e os benefícios com a 
interoperabilidade dos bancos de 
dados dos sistemas PACS (Sistema 
de Comunicação e Arquivamento 
de Imagens medicas), MV2000 e uso 
da rede mundial de computadores 
(internet) para promover agilidade 
no acesso aos dados radiológicos 
dos pacientes. As melhorias com a 
integração dos sistemas e respectivos 
bancos de dados trarão eficiência e 
eficácia no processo automatizado e 

informatizado tanto na produção do 
laudo como também na autonomia de 
acesso dos dados médicos (imagens e 
laudo) pelo próprio paciente.

Também através desses 
resultados será desencadeada uma 
sequência de outras adequações nas 
rotinas assistenciais e administra-
tivas (melhor dimensionamento de 
recursos humanos; maior rapidez 
no tratamento de saúde do paciente, 
subsidiado pela agilidade no acesso aos 
dados radiológicos com diminuição 
de filas de esperas de pacientes, auto-
nomia e flexibilidade no processo de 
trabalho do profissional médico.

Procedimento metodológico

Estudo descritivo que envolve 
uma base tecnológica instalada 
de um centro de diagnóstico por 
imagem em um hospital universi-
tário federal no Brasil. O referencial 
teórico foi consolidado através de 
pesquisa bibliográfica para revisão 
sistemática da literatura nas bases de 
dados Scopus Elsevier e a Scientific 
Electronic Library Online (Scielo). 
Souza, Silva e Carvalho (2010) definem 
revisão integrativa como sendo um 
método que proporciona a síntese 
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de conhecimento e a incorporação 
da aplicabilidade de resultados de 
estudos significativos na prática. 
Nessa perspectiva foi contemplado 
estudo sobre Prontuário Eletrônico 
do Paciente (PEP); Sistemas de 
Registro eletrônico em Saúde (S-RES) 
e Segurança de Imagens Medicas. 
Lima et al. (2011) enfatizam que o 
prontuário eletrônico do paciente 
(PEP) surge na perspectiva de forta-
lecer a comunicação e aperfeiçoar 
os registros de saúde dos pacientes 
dentro das instituições de saúde, 
contribuindo para o armazenamento 
das informações destes, através da 
construção de um banco de dados 
como parte de um sistema eletrônico 
de registro de saúde do paciente  
que guarda as informações da assis-
tência em saúde do paciente ao longo 
de sua vida.

No que se refere a segurança 
de imagens médicas, Kobayashi e 
Furuie (2011) alerta que cada vez 
mais a segurança está assumindo 
um lugar de destaque na área de 
saúde, para garantir fatores críticos 
como autenticidade, integridade, 
confidencialidade, irretratabilidade 
e auditoria das informações. Em 
particular, as imagens médicas 
merecem especial atenção, na medida 
em que são informações de grande 

complexidade e importância para o 
diagnóstico preciso das condições do 
paciente e para a pesquisa.

Desta forma, torna-se neces-
sário criar um arcabouço apropriado 
para que as imagens sejam correta-
mente armazenadas, processadas e 
transmitidas. Para nortear melhor a 
sistemática das atividades foi estabele-
cida o seguinte escopo para viabilidade 
da pesquisa: Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL), Centro de 
diagnóstico por Imagem (CDI), 
Sistema de Comunicação e arquiva-
mento de Imagens Medicas (PACS) e 
o Sistema interno de edição de laudos 
MV2000. Em seguida foi construído 
uma arquitetura geral que contempla o 
tráfego das imagens dos aparelhos de 
Tomografia Computadorizada (TC) 
e Ressonância Nuclear Magnética 
(RNM) através do protocolo DICOM 
(Digital Imaging and Communications 
in Medicine), que usa tecnologia digital 
para compartilhamento de imagens 
médicas. O sistema de edição do laudo 
médico MV2000 atualmente utilizado 
na instituição também fez parte dessa 
arquitetura que irá subsidiar a imple-
mentação da plataforma de laudagem 
e acesso às imagens médicas pelos 
pacientes e médicos radiologistas do 
CDI, após concluída a integração dos 
bancos de dados. 
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Resultados e discussões

Entre os resultados alcan-
çados destacamos arquitetura geral 
do sistema e sua correlação com os 
bancos de dados e também alguns 
métodos em diagnóstico por imagem 
que poderão alimentar o sistema 
com destaque para as imagens de 
Tomografia Computadorizada (TC) 
e Ressonância Nuclear Magnética 
(RNM) ambas por estarem integradas 
ao PACS possibilitando o compartilha-
mento destas entre os profissionais 
médicos e o paciente. Reforçamos que 
o sistema a ser implantado com base 
na arquitetura construída precisará 
de um período para avaliação e vali-
dação, além de integração dos bancos 
de dados envolvidos, estas etapas 
estão em fase de desenvolvimento. 
Apesar dos benefícios e vantagens 
foram identificados também a coexis-
tência de limitações de conectividade 
entre as bases de dados necessitando 
de uma discussão e análise sobre a 
capacidade segura de interoperabili-
dade das bases de dados envolvidas 
na composição do sistema. A criação 
do Barramento de Integração dos 
Bancos de Dados do Sistema foi uma 
maneira de possibilitar à integração 
dos principais bancos de dados para 
viabilizar o sistema proposto que irá 

permitir a laudagem remota pelos 
médicos radiologistas, assim como 
acesso aos dados pelo paciente de 
forma remota.

A interoperabilidade se dará 
através do barramento de integração 
que consistirá no armazenamento 
das informações disponíveis nos dois 
principais bancos de dados (PACS e 
MV2000) respectivamente. Os referidos 
bancos de dados estão organizados em 
de colunas (I e II) de maneira interde-
pendente dentro do barramento de 
integração, possibilitando o acesso às 
informações de forma individualizada. 
Para sua integração e implementação 
poderão ser utilizadas interfaces Web 
Services denominada Simple Object 
Access Protocol (SOAP) ou também 
uma interface de programação de 
aplicação (API). Segundo Garcia, 
Abilio e Malheiros (2014), o SOAP é um 
protocolo frequentemente empregado 
que utiliza a linguagem Web Services 
Description Language (WSDL), baseada 
em XML, para descrever funcionali-
dades oferecidas por um Web Service. 
Esse protocolo provê um padrão 
básico de comunicação. A figura 
abaixo demonstra o barramento de 
integração dos bancos de dados. 
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Conforme ainda Garcia, Abílio 
e Malheiros (2014), a integração de 
sistemas corporativos é uma tarefa 

complicada e que envolve riscos, 
pois cada organização possui suas 
características e necessidades de 

Figura 1 - Arquitetura geral da plataforma de diagnóstico por imagens

Fonte: Autoria própria

Figura 2 – Barramento de integração e interoperabilidade dos bancos de dados do sistema

Fonte: Autoria própria
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integração. Uma organização pode 
realizar a integração de sistemas 
considerando diferentes focos, como 
na implementação ou na organização 
e seus processos. No caso do trabalho 
em questão foi considerada a classi-
ficação de Sistemas Integrados de 
Gestão, onde refere-se a sistemas 
fechados e compostos por módulos 
internos independentes onde uma 
integração é realizada, comumente, 
a nível de código fonte. 

Na perspectiva de solucionar 
as dificuldades de conectividade dos 
bancos de dados encontradas no início 
da fase de integração dos mesmos, 
optou-se por utilizar o código fonte 
da plataforma de telediagnóstico já 

em funcionamento do Laboratório 
de Inovação tecnológica em saúde 
(LAIS) por duas razões. Primeiro – 
pela questão de que o Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de 
Imagens (PACS) hoje em uso no Centro 
de Diagnóstico por Imagem é admi-
nistrado pela equipe do LAIS o que 
proporciona o suporte técnico e opera-
cional necessário. Segundo -  pelo fato 
de que não foi possível identificar a 
API do sistema MV2000, dessa forma 
como esse trabalho é um “braço” 
do trabalho que vem sendo feito em 
conjunto com o LAIS, de forma que o 
material aqui apresentado faz parte do 
aperfeiçoamento das implementações 
da plataforma de telediagnóstico. 

Figura 3 -  Fluxo de trabalho de captura e transferência das imagens e do laudo

Fonte: Autoria própria
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A figura acima representa o 
fluxo do processamento de edição das 
imagens e do laudo pelo profissional 
médico sendo disponibilizado em 
seguida uma cópia do arquivo para 
o servidor web a ser acessado utili-
zando um protocolo de transferência 
de hipertexto seguro e criptografado 
no envio e recebimento das mensa-
gens de solicitação.

A seguir detalhamos os passos 
das atividades desse processamento 
de edição e laudagem realizado pelo 
médico radiologista.

Primeiro passo: o médico radio-
logista determina o melhor 
protocolo (espessura dos cortes 
axiais e dose ideal de radiação 
ionizante) a ser utilizado para 
aquisição e captura das imagens 
médicas através do aparelho de 
tomografia computadorizada ou 
ressonância nuclear magnética. 

Segundo passo: a imagem gerada 
estará disponível em uma das 
estações de trabalho (monitor\
visualizador de imagens) para 
ser analisada criteriosamente e 
editada pelo médico radiologista. 

Terceiro passo: produção do rela-
tório (laudo) médico dos achados 

na imagem médica através de 
editor de texto próprio do sistema 
de edição de laudos, já disponível 
nas estações de trabalho da sala 
de análise e edição de imagens. 
O tipo de estação aqui descrita 
possui sistema operacional para 
análise da imagem e produção do 
relatório de forma simultânea na 
mesma tela. 

Quarto passo: dados radiológicos 
disponíveis na plataforma de 
diagnóstico por imagem via web. 

Quinto passo: o sistema disponibi-
liza uma cópia dos dados (imagens 
e laudo) para download no 
servidor web através de solicitação 
feita usuário.

Considerações finais

O trabalho realizado nos 
revelou a viabilidade para integração 
dos bancos de dados o qual irá possi-
bilitar maior agilidade na laudagem 
remota pelos médicos radiologista 
do serviço, assim como acesso às 
imagens e laudo do seu diagnóstico 
médico pelo paciente pela internet.
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Este trabalho presentado 
possui grande potencial inovador 
por reunir conceitos e aplicabilidade 
com uma estrutura bem formalizada 
de interoperabilidade de tecnologias 
aplicadas no compartilhamento, 
análise e diagnóstico através do 
acesso pela web de imagens médicas. 
Também irá contribuir para interli-
gação de várias estações de trabalho 
internas proporcionando assim 
análise simultaneamente mais de 
uma imagem médica a contribuição 
para a formação de profissionais da 
saúde, aproveitando o Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de 
Imagens Médicas (PACS) como base 
já instalada na instituição, sendo 
esta uma excelente ferramenta 
tecnológica que possibilita o tráfego 
de imagens médica com qualidade.

Acreditamos que todo o mate-
rial até aqui consolidado também 
possa ser utilizado em outros 
trabalhos e pesquisas com grande 
relevância para o avanço das tecno-
logias em saúde e consequentemente 
melhoria na qualidade de vida das 
pessoas em especial os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS).
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Resumo
O Brasil faz parte de um pequeno 
grupo de países que oferece serviços 

assistenciais gratuitos, seguindo os 
princípios constitucionais da univer-
salidade, equidade e integralidade. 
Este é um desafio que o país enfrenta, 
diante da finitude dos recursos e 
da dimensão de sua população. A 
contratualização, pactuada entre o 
Gestor local do SUS e o representante 
legal de uma unidade hospitalar, é 
um processo de instrumentalização 
contratual com metas qualitativas e 
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quantitativas, criada pelo Ministério 
da Saúde para garantir o financia-
mento assistencial de saúde. Adequar 
esta realidade gerencial a um hospital 
universitário, torna-se imprescindível 
para equalizar a intensa demanda 
externa existente e a sua capacidade 
produtiva. Nesse sentido, partindo-se 
de uma metodologia de árvore de 
problema/solução, passando desde as 
causas até as prováveis consequências, 
propõe-se o uso de um sistema tecno-
lógico simples e inovador, com base 
em modelos inteligentes, permitindo 
ao usuário o monitoramento eficaz 
dos indicadores, a possibilidade de 
diagnosticar mais rápido e melhor o 
serviço produzido e ter conhecimento 
do cenário real. Ademais, a gestão 
passaria a ter subsídio para planejar e 
renegociar os contratos da prestação 
do serviço, fortalecendo a gestão 
do processo de contratualização 
hospitalar, uma vez que seria possível 
o confronto entre o planejado e reali-
zado, assim como a série histórica e a 
tendência dos dados.

Abstract
Brazil is part of a small group of 
countries offering free care services, 
following the constitutional prin-
ciples of universality, equity and 
integrality. This is a challenge that 

the country faces, given the finitude 
of resources and the size of its popu-
lation. The contract, agreed upon 
between the local SUS Manager and 
the legal representative of a hospital 
unit, is a process of contractual 
instrumentation with qualitative 
and quantitative goals, created by 
the Ministry of Health to guarantee 
health care financing. To adapt this 
managerial reality to a university 
hospital, it becomes essential to equa-
lize the intense external demand and 
its productive capacity. In this sense, 
starting from a problem / solution 
tree methodology, from the causes 
to the probable consequences, it is 
proposed to use a simple and inno-
vative technological system, based 
on intelligent models, allowing the 
user to monitor effectively of the 
indicators, the possibility of diagno-
sing the service produced faster and 
better and having knowledge of the 
real scenario. In addition, manage-
ment would receive subsidy to plan 
and renegotiate service contracts, 
strengthening the management of 
the hospital contracting process, 
since it would be possible to confront 
the planned and performed, as well 
as the historical series and the trend 
of the data.
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Introdução

Sabe-se que o Brasil possui um 
sistema de saúde público com acesso 
universal a todos os seus cidadãos, 
sistema este similar à de países 
como França, Canadá, Austrália, 
Reino Unido e Suécia. Dentro deste 
contexto, emerge a necessidade 
de execução de soluções, projetos 
e outras ações que intencionam a 
mitigação de anomalias no processo 
de controle e manutenção do 
sistema de saúde pública, visto que 
a oferta de serviços assistenciais 
gratuitos, quando não devidamente 
monitorados, podem se tornar uma 
problemática sob todas as óticas, pois 
os recursos que subsidiam o sistema 
são finitos (BRITNELL, 2015).

Ne s te  â mbito,  convém 
ressaltar que o financiamento da 
saúde pública, em específico das 
Instituições de Saúde (IS) que prestam 
serviços ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), ocorre por intermédio de um 
processo denominado contratuali-
zação, ou seja, ocorre a pactuação de 
metas que resultam em um modelo 
de financiamento destes.

A contratualização entre o 
Poder Público e seus órgãos, enti-
dades de direito público e privado ou 
entidades da sociedade civil constitui 

uma metodologia consistente para 
negociação e estabelecimento de 
metas de desempenho entre as 
partes interessadas. A elaboração 
deste acordo entre o Poder Público e 
hospitais é definida e apresentada no 
Plano Operativo Anual (POA). Nesse 
plano, são abordados os recursos a 
serem utilizados, as diretrizes do 
repasse financeiro, os organismos 
de avaliação e supervisão das metas 
propostas entre outras (LIMA, 2012).

Desta forma, a incompatibili-
zação entre a produção dos hospitais 
e as metas pactuadas é um impor-
tante problema e consequente desafio 
a ser superado pelos gestores. Isto, 
pois durante a execução dos serviços 
pactuados, inúmeros fatores podem 
interferir significativamente no 
alcance da meta proposta, sejam estes 
estruturais, relacionados a recursos 
humanos, a insumos e etc.

Tal problemática ocorre devido 
a ausência de métodos de monitora-
mento e controle das metas definidas 
no processo de contratualização, ou 
seja, a falta de acompanhamento dos 
serviços produzidos pelos hospitais, 
resulta ou no não cumprimento da 
meta ou na superação desta, gerando 
impacto negativo na gestão dos 
recursos financeiros.
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Fundamentado no fato supra-
citado, surge a importância das 
inovações tecnológicas em saúde para 
promover a estruturação e o fortale-
cimento do processo de gestão. Logo, 
intenta-se por meio de uma revisão 
sistemática da literatura propor um 
sistema de software com auxílio 
de ferramentas inteligentes para 
abordagem e resolução do problema 
anteriormente exposto. 

De acordo com as discussões 
sucedidas até o momento, caracteri-
za-se como problemática deste estudo 
avaliar, até que ponto a criação 
de um sistema que possibilitará a 
otimização da gestão da contratua-
lização, facilitando o planejamento, 
monitoramento e avaliação das metas 
contratuais, para ser utilizado em um 
serviço de saúde pública, assim como 
a possibilidade de uma solução viável 
e replicável a hospitais semelhantes 
ou congêneres?

Procedimento metodológico

Essa pesquisa foi elaborada a 
partir de uma revisão da literatura 
nas bases de dados e nas porta-
rias do Ministério da Saúde. As 
palavras-chaves utilizadas foram 

contratualização, produção hospi-
talar, administração hospitalar e 
sistemas inteligentes. Após a leitura 
dos títulos dos artigos, foi realizado 
a seleção dos mesmo baseando-se no 
tema proposto, buscou-se o levanta-
mento dos problemas relacionados 
a contratualização considerando 
a familiaridade dos pesquisadores 
com o assunto.

A elaboração do processo de 
desenvolvimento foi realizada por 
etapas, onde sucedeu na primeira 
etapa o estudo de revisão biblio-
gráfica e a definição de uma árvore 
de problemas.

Dentro do contexto estabe-
lecido, para elaborar a proposta os 
pesquisadores utilizaram a ideia 
detalha no estudo de Souza (2010), 
que faz referência a  metodologia 
de árvore de problema/solução 
disponível na literatura vigente, que 
tem por base a identificação e a sepa-
ração dos problemas do contexto de 
trabalho, detectando as suas causas 
e consequências, com o objetivo de 
focar nas causas principais, pois 
elas garantirão que o problema, 
se não resolvido, seja minimizado. 
Considerando a contratualização, 
definiu-se a problemática a seguir:
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Na segunda etapa foi traba-
lhada a elaboração de uma proposta 
de solução que conforme estudo feito 
por Oliveira; Zilbovicius e Tarcia 
(2015), uma proposta emerge para 
alcançar a solução de um problema 
levantado, neste estudo, tal refe-
rência se faz a fragilidade no controle 
da produção hospitalar considerando 
as metas de contratualização, 

demonstrado na figura acima . Como 
os autores citados anteriormente 
afirmam ainda, a proposta é a trans-
formação de ideias em ações dentro 
dos limites daquilo que sem tem e é 
possível realizar.

Na consecução, selecionou-se 
a solução mais plausível para equa-
cionar as causas que originam o 
problema, delimitou o intuito/alvo 

Figura 1: Árvore de Problema Adaptada.

Fonte: Dados dos Autores (2018)
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a ser atingido, considerando que 
nem todas as causas envolvidas no 
problema levantado por este estudo 
serão atacadas, pois demandam 
novas políticas e legislações que estão 
além dos objetivos proposto pelos 
pesquisadores.

A proposta desenvolvida foi o 
uso de um sistema de planejamento, 
monitoramento e avaliação, para ser 
utilizado em um serviço de saúde, 
esse sistema existente nos meios de 
produção tecnológico poderá auxiliar 
a gestão hospitalar em seus processos 
de contratualização, alcançando suas 
metas através de suas produções. O 
sistema foi construído através do 
estudo das técnicas estatísticas 
de predição (ARIMA) e técnicas de 
aprendizado de máquina (RNN), 
essas duas objetivam uma inovação 
de comunicação de dados com o apli-
cativo de gestão hospitalar local. Para 
simulação da proposta, utilizou-se 
um Aplicativo de Gestão específico 
de Hospital Universitário.

Como pressuposto, acredita-se 
que esse Aplicativo de Gestão para 
Hospitais Universitários (AGHU), é 
utilizado de forma correta, contendo 
todos os dados relativos à problemá-
tica sinalizada; que a organização do 
processo de trabalho apresenta fluxos 
definidos e planejados, onde seus 

profissionais cumprem as atribuições 
conforme o papel em que exerce e 
que o chefe do serviço participa da 
discussão da contratualização junto 
com o gestor do hospital, imputando 
no sistema todas as metas contratu-
alizadas para que possa monitorar. 

A apresentação dessa proposta 
de inovação tecnológica será deta-
lhada nos resultados e discussão.

Resultados e discussões

Na gestão dos serviços públicos 
em saúde, o SUS estabelece dentre 
suas competências o processo de 
contratualização que consiste em 
uma pactuação estabelecida entre 
o gestor e o prestador de serviço 
hospitalar. Nessa modalidade, o 
contrato que se refere a gestão é 
formado por escopos físicos e por 
metas qualitativas definidas no ato 
da contratualização. Após instituídas 
as propostas e fixados os recursos 
financeiros o contrato é formado e o 
cumprimento dos seus pressupostos 
são verificados na avaliação dos resul-
tados até então pactuados. 

Tal discussão foi desenvolvida 
com base no estudo da portaria nº 
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3.410 de 2013, do Ministério da Saúde, 
que afirma em seu Art. 21,

a contratualização será formalizada 

por meio de instrumento celebrado 

entre o gestor do SUS contratante e o 

prestador hospitalar sob sua gestão, 

com a definição das regras contra-

tuais, do estabelecimento de metas, 

indicadores de acompanhamento e 

dos recursos financeiros da atenção 

hospitalar (BRASIL, 2014).

Isto posto, os hospitais 
públicos de saúde possuem a partir 
do processo de contratualização uma 
importante ferramenta na gestão dos 
recursos financeiros, estabelecidos 
para o cumprimento de suas metas. 
No entanto, diante do cenário encon-
trado no âmbito da assistência à 
saúde, que enfrenta, à propósito, uma 
grave crise assistencial, o alcance 
dessas metas aludidas acima, passam 
a ser desafiadoras pelos gestores 
hospitalares. A exemplo, as metas são 
analisadas conforme a produção onde 
são consideradas,

Produção superior a 100% - ótimo, 

pode ensejar situação favorável para 

revisão contratual; Produção entre a 

faixa de 85% a 100% - bom, permite o 

recebimento de receita sem previsão 

de cortes; Produção entre 84% e 

50% - razoável, possibilidade relativa 

perda de receita; Produção inferior à 

50% - ruim, equivale a considerável 

perda de recursos (BRASIL, 2017).

Porquanto, para melhor 
adequação do processo de contratu-
alização é essencial para promover a 
eficiência dos serviços, um sistema 
tecnológico que faça o gerencia-
mento de todos escopos definidos no 
contrato formado entre os gestores, 
disponibilizando as informações 
essenciais para todos os membros que 
farão parte da execução das ações que 
deverão ser definidas para atingir as 
metas contratadas, não por qualquer 
redução na qualidade das mesmas, 
mas por uma gestão eficiente do 
sistema de saúde.

Sob o mesmo ponto de 
vista, Costa (2010) afirma que, em 
decorrência das tendências para as 
inovações tecnológicas ocorridas no 
cenário de saúde atual, os serviços são 
capazes de gerar e armazenar vários 
tipos de informações produzidas. Essa 
complexidade de informação pode 
gerar dados de produção, consumo, 
faturamento, entre outros que são 
de grande relevância para o processo 
de gestão das organizações, sendo 
possível um melhor embasamento 
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para tomada de decisões que define 
um futuro no cenário competitivo 
como a área da saúde.

Assim sendo, o uso de tecno-
logias inovadoras, proposta por 
este estudo, objetiva, sobretudo, a 
construção de sistemas inteligentes 
para gerar indicadores de produção 
e observar as metas pactuadas.

A adoção de técnicas inte-
ligentes para o processamento de 
dados em larga escala não é recente, 
mas ganhou grande repercussão 
com a popularização do termo Big 
Data. De forma breve, este se traduz 
na capacidade de armazenar grandes 
quantidades de dados e processá-los 
rapidamente. Assim como em grandes 
empresas, hospitais estão gerando 
a cada minuto, milhares de dados. 
Dependendo do porte, por exemplo, 
Hospitais Universitários (HUs) 
produzem terabytes de dados por mês 
em exames de imagem, laboratoriais, 
gráficos, monitoramento de paciente 
ou na realização de procedimentos, 
ou seja, uma enorme quantidade de 
fontes geradoras, que alimentam um 
grande centro de dados.

Nota-se, portanto, que um 
hospital tem a sua disposição um 
conjunto inimaginável de dados que, 
normalmente, não são explorados. 
São dados de anos guardados e 

muitas vezes descartados sem qual-
quer estudo sobre as informações 
ali contidas. À vista disso, opta-se 
por utilizar o ARIMA (Modelo 
Autorregressivo Integrado de Médias 
Móveis), em razão dos excelentes 
resultados produzidos em análises de 
séries temporais não estacionárias, 
como no caso de dados gerados em 
HUs. Em conjunto, optou-se ainda por 
trabalhar com uma técnica de apren-
dizado de máquinas denominada de 
RNN (Recurrent Neural Network), 
uma rede neural desenhada para 
trabalhar com problemas de predição 
com dados sequenciais.

Substancialmente, o ARIMA 
produz um resultado puramente 
estatístico, enquanto o RNN, produz 
resultados matemáticos baseados no 
auto aprendizado. Por conseguinte, 
a junção das técnicas, permite que 
possamos garantir uma direção 
eficiente e assertiva ao mesmo 
tempo que a rede neural corrige os 
parâmetros de aprendizado a partir 
da análise de erro.

Portanto, apresenta-se como 
solução do problema, a construção 
de um sistema via web, composto por 
um módulo de aquisição e análise e 
um módulo de apresentação, tendo 
ainda comunicação com o AGHU, 
e o Sistema de Gerenciamento da 
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Tabela de Procedimentos (SIGTAP), 
para adquirir os dados relacionados 
à problemática e processá-los de tal 
forma que possa gerar indicadores 
estatísticos, os quais apresentarão 

ao usuário o que está acontecendo e 
o motivo, e que possa gerar dados de 
predição baseados na série histórica, 
com prospecção de cenários futuros, 
conforme observado na Figura 2.

Figura 2 - Modelagem da Arquitetura

Fonte: Dados dos autores

Caberá ao usuário do sistema, 
no caso o chefe de um Serviço, 
imputar as métricas que deverão 
ser observadas, visto que o pacto da 
contratualização se dá por outros 
meios e estas informações estão 

armazenadas em documentos físicos, 
impossibilitando assim a observação 
dos indicadores. Serão utilizadas 
técnicas estatísticas de predição 
(ARIMA) e técnicas de aprendizado de 
máquina (RNN) de forma combinada 
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para buscar o melhor resultado de 
predição possível.

O sistema fornecerá ainda 
para o gestor hospitalar, os serviços 
produzidos que não foram pactuados 
nas metas de contratualização que 
permitirá o planejamento futuro das 
ações orçamentárias e o redirecio-
namento de metas não contratadas. 
Permitindo ainda o uso de indica-
dores que serão usados para geração 
de relatórios que possibilitarão 
não apenas medir a quantidade da 
produção hospitalar, mas ainda a 
qualidade desses serviços prestados.

Finalmente, é importante 
destacar que as práticas de gestão 
sustentáveis que visam, principal-
mente, assegurar substancialmente 
o f inanciamento e cobertura 
universal à saúde, dando ao gestor 
melhores condições quanto à 
otimização dos recursos públicos, 
vão, sobretudo, ao encontro do que 
preconiza a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Considerações finais

Considerando o objetivo geral 
desse estudo, ou seja, apresentar 
uma proposta para o uso de sistemas 

tecnológicos inovadores, para 
fortalecer a gestão do processo de 
contratualização hospitalar, faz-se 
necessário que o chefe de serviço de 
saúde pública, tenha conhecimento 
sobre metas contratualizadas e os 
indicadores de produção hospitalar, 
para que sejam realizados as devidas 
adequações contratuais a fim de 
atender a demanda conforme a sua 
capacidade operacional.

Para isso o sistema proposto 
agrega à gestão dois momentos dife-
rentes de ganho. O primeiro, no início 
da utilização, o sistema permitirá ao 
usuário o monitoramento dos indi-
cadores, possibilitando diagnosticar 
o serviço prestado e produção real. 
Já no segundo momento, a gestão 
passa ter subsídio para planejar e 
renegociar os contratos da prestação 
desse serviço baseados nos relatórios 
e indicadores gerados pelo sistema. 
Assim sendo, o sistema trabalha no 
processo de normalização e diagnós-
tico da prestação do serviço e por 
fim no auxílio da regularização e 
monitoramento.

A partir do grande problema 
apontado nesse estudo que se refere 
ao gerenciamento dos recursos 
financeiros pelos hospitais públicos, 
frente a crise enfrentada no cenário da 
saúde atual, conclui-se que o uso desse 
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sistema representa uma proposta 
inovadora para fortalecer a gestão, 
favorecendo o melhor gerenciamento 
dos recursos financeiros e qualifi-
cação eficaz da contratualização, 
construindo subsídios para o controle 
eficiente da produção hospitalar.
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Resumo
Esta pesquisa tem por objetivo 
apresentar uma proposta de regu-
lamentação de fluxo procedimental 
relativo a atividades de inovação 
dentro da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares, considerando 

o contexto normativo constitucional 
e a legislação específica vigente sobre 
a temática da promoção à inovação 
no Brasil. Nesse sentido, buscou-se 
fazer o resgate histórico da Ebserh, 
contextualizando sua origem, o obje-
tivo para o qual foi criada e o cenário 
atual em que se encontra em paralelo 
à inovação. Para validar o estudo 
recorreu-se à pesquisa exploratória 
e bibliográfica, representada pela 
revisão de artigos científicos disponí-
veis na base de dados: Scopus, Scielo, 
DOAJ e Google Academics entre os 
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anos de 2004 – ano de promulgação da 
Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) – e 
o primeiro semestre de 2018, contem-
plando as recentes alterações legais 
sobre o novo marco da inovação (Lei nº 
13.243/2016), denominado de Código 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
bem como o Decreto regulamentador 
nº 9.283/2018. Os dados secundários 
e levantamento de legislação foram 
feitos em sites oficiais do Governo e 
do Legislativo Federal. A análise feita 
mostra que apesar de poucos estudos 
sobre o assunto, tem sido crescente 
o número de artigos publicados 
sobre questões relacionadas à lei de 
inovação, concentrando-se a maior 
parte deles nos últimos 5 anos, e o 
primeiro a tratar especificamente 
sobre a temática em 2005. O referido 
marco regulatório traduz conti-
nuidade e aprofundamento no que 
tange à construção de um ambiente 
produtivo de cultura inovadora.

Abstract
The purpose of this research is to 
propose a procedural flow regulation 
related to innovation activities within 
the Brazilian Company of Hospital 
Services – Ebserh, considering the 
Constitutional normative context 
and the specific legislation in force 
about the promotion of innovation 

in Brazil. In this sense, the historical 
rescue of Ebserh is done contextua-
lizing its foundation, foundation ś 
objective and the current scenario 
in paralleled by innovation. It ś based 
on exploratory and bibliographical 
research, represented by the review 
of scientific articles available in the 
database: Scopus, Scielo, DOAJ and 
Google Academics between 2004 – 
year of Innovation Law promulgation 
(Law Nº 10.973/2004) – and the first 
half of 2018, considering the recent 
legal changes on the new innovation ś 
framework (Law Nº 13.243/2016), 
known as Science, Technology and 
Innovation Code, as well as the 
Regulatory Decree Nº 9.283/2018. The 
secondary data and the legislation 
survey was done on official websites 
of the Federal Government and the 
Legislative. The analysis shows that, 
although few studies on this subject, 
the number of published articles on 
issues related to the innovation law 
has been increasing, concentrating 
most of them in the last 5 years, and 
the first to treat specifically on the 
theme in 2005. The said regulatory 
framework translates continuity and 
deepening concerning the construc-
tion of a productive environment of 
innovative culture.
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Introdução

A Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – Ebserh, 
empresa pública federal vinculada ao 
Ministério da Educação – MEC, integra 
um conjunto de ações empreendidas 
pelo governo federal para gerenciar o 
Programa Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários Federais 
– Rehuf. Tal programa foi instituído 
pelo Decreto nº 7.082/2010, cuja adesão 
é uma faculdade das universidades 
federais, efetivada por meio de um 
contrato de gestão especial. Desde 
a sua criação, a Ebserh possui um 
grande desafio além da assistência 
à saúde, expressamente prevista na 
Lei nº 12.550/2011 e no Decreto nº 
7.661/2011, qual seja: realizar ensino, 
pesquisa, extensão e inovação. 

Para entender o caminho a ser 
percorrido por essa empresa pública 
para implementar as finalidades 
estabelecidas na Lei 12.550/2011(Lei 
de Criação) e no Decreto nº 7.661/2011 
(que aprova o Estatuto Social da 
Ebserh), especialmente, no que se 
refere à prestação de serviços de 
apoio à geração do conhecimento em 
pesquisa clínica, básica e aplicada, 
é imprescindível, a priori, fazer o 
resgate histórico de seu surgimento 
e do objetivo para o qual foi criada 

em paralelo ao cenário da inovação 
no Brasil. Da mesma forma, analisar 
o sistema normativo da inovação, 
sob o aspecto da saúde, ensino, 
pesquisa e extensão, tanto no plano 
constitucional quanto infraconstitu-
cional para então delinear o formato 
adequado a ser empreendido na rede 
dos hospitais universitários filiados 
à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares para a implantação da 
cultura de inovação na rede.

Nesse ínterim, considerando 
o grande potencial intelectual exis-
tente dentro de sua rede de hospitais, 
questiona-se o porquê de a Ebserh 
não captar recursos e gerar sua autos-
suficiência em pesquisas por meio da 
ferramenta da inovação. Assim, em 
que pese a existência de legislação 
nacional específica que disponha 
sobre estímulos ao desenvolvimento 
científico, à pesquisa, à capacitação 
científica e tecnológica e a inovação, 
a estatal atualmente carece de uma 
regulamentação institucional que 
supra a seguinte indagação: se um 
pesquisador de algum hospital 
universitário da rede captar recurso 
de pesquisa e quiser executar pela 
Ebserh, como deverá proceder?

Em decorrência disso, preten-
de-se apresentar uma proposta 
de instrumento jurídico à estatal, 
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a fim de regulamentar o f luxo 
procedimental e assim viabilizar o 
desenvolvimento de pesquisas nos 
Hospitais Universitários Federais 
filiados. Trata-se, portanto, de uma 
proposta de regulamentação de 
fluxo procedimental com o fito de 
oportunizar a captação de recursos 
à pesquisa e inovação tecnológica 
dentro da rede Ebserh, considerando 
a sua finalidade institucional, bem 
como o sistema normativo corrente, 
no intuito de promover à pesquisa no 
âmbito dos hospitais universitários 
federais sob a sua gestão.

Para tanto, a proposta de 
normativa pretende analisar princí-
pios e normas relativas ao incentivo 
à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica; bem como embasar o 
relacionamento cooperativo entre 
os sujeitos vocacionados à inovação 
(públicos e privados), envolvidos 
no processo. Outrossim, merece 
destaque a indicação de alterna-
tivas legítimas para a captação de 
recursos financeiros destinados à 
pesquisa cientifica e, por último, a 
regulamentação institucional do 
fluxograma padronizado no âmbito 
da rede Ebserh, em consonância com 
o ordenamento jurídico vigente, 
estabelecendo, assim, um marco 
normativo institucional de inovação.

Procedimentos metodológicos

Trata-se de pesquisa desen-
volvida com base bibliográfica 
exploratória de produções literárias 
em duas frentes de investigação. A 
primeira, acerca da inovação, o que 
tem sido implementado e discutido 
sobre a temática no sistema norma-
tivo brasileiro do período de 2004 a 
2018, considerando como marco da 
discussão a Lei de Inovação (Lei nº 
10.973 de 02 de dezembro de 2004). 
E a segunda, relativa à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
– Ebserh, na qual se buscou as refe-
rências bibliográficas sobre a estatal 
sem recorte temporal. 

O trabalho é baseado em 
análise e subsídios coletados, conside-
rando a conjuntura em que a estatal, 
objeto da pesquisa, encontra-se 
inserida, a fim de definir a aplicação 
prática voltada para a solução do 
problema posto. Nesse contexto, 
foram utilizados como critérios de 
inclusão os termos Ebserh, inovação 
no Brasil, e Lei de Inovação.  Foram 
considerados, ainda, artigos publi-
cados no período definido para a 
consulta, que abordassem temas 
correlatos a exemplo de ciência e 
pesquisa; universidades federais; 
relação empresa-universidade; 
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ciências políticas e, por fim, alguns 
artigos referenciados na bibliografia 
inicialmente utilizada. Nessa linha, 
foram excluídos os artigos que fugiam 
do conteúdo proposto, uma vez que 
tratavam da inovação de forma gené-
rica e num contexto macro, tanto 
político como econômico, e o material 
ora abordado está voltado mais espe-
cificamente ao aspecto legal.  

Com o objetivo de consolidar a 
problemática apresentada, a pesquisa 
bibliográfica foi realizada a partir da 
análise de referências publicadas 
para a composição da fundamentação 
teórica, constituída principalmente 
pelo exame de livros, documentos, 
textos, dissertações, teses e artigos 
científicos resgatados das bases de 
dados: SCOPUS; Scientific Eletronic 
Library Online – SCIELO e Directory of 
Open Access Journals – DOAJ, e Google 
Academics, nos idiomas português, 
inglês e espanhol. Os dados secun-
dários e levantamento da legislação 
e normativas infraconstitucionais 
foram realizados em sites oficiais do 
governo e legislativo federal, bem 
como os de ênfase na área Jurídica 
(jurisprudência de órgãos colegiados).

O processo de seleção e de 
análise dos artigos foi feito em várias 
etapas, em que os artigos recupe-
rados foram incluídos em pastas de 

arquivos distintas em uma biblioteca 
virtual, de acordo com a frente de 
pesquisa utilizada para a compo-
sição do portfólio de documentos. Ao 
final, foram excluídas as referências 
duplicadas. Ademais, o referencial 
bibliográfico também é constituído 
de livros doutrinários, da legislação 
seca inerente à Lei de Inovação, bem 
como de legislação constitucional e 
infraconstitucional correlata.

Ademais, a título de elaboração 
e aprimoramento do instrumento 
normativo em si, buscou-se fazer 
um levantamento de normativas 
existentes nas IFES parceiras da rede 
Ebserh como base de fundamentação 
de argumento. Para complementação 
e enriquecimento de dados, foi feito 
trabalho de campo junto à FUNPEC 
e à Proplan da UFRN, em que se 
acompanhou as etapas do f luxo 
procedimental a ser observado em 
projetos de pesquisas. Para tanto, 
foram visitados os respectivos 
setores/divisões/departamentos 
e inquiridos os profissionais que 
envolvem essa cadeia.  

Por fim, de forma resu-
mida, este estudo caracteriza-se 
como uma pesquisa de natureza 
aplicada, abordagem qualitativa, 
objetivos de pesquisa exploratória, e 
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procedimentos técnicos utilizados do 
tipo bibliográfico e de campo. 

Resultados e discussões

Uma das questões que podem 
ser levantadas para eventual empe-
cilho ao seguimento da proposta 
objeto desta pesquisa, seria acerca 
do enquadramento da Ebserh como 
Instituição Científica, Tecnológica e 
de Inovação – ICT pública. No entanto, 
a definição dada pela Lei de Inovação 
(Lei nº 10.973/2004), regulamentada 
recentemente pelo Decreto nº 9.283, 
de 7 de fevereiro de 2018, elimina 
qualquer dúvida quanto a esse 
enquadramento diante da missão 
institucional que a estatal possui. 
Desse modo, ao se utilizar a técnica 
de hermenêutica jurídica de interpre-
tação teleológica, por meio da qual o 
intérprete leva em consideração o 
fim social que a norma legal se dirige, 
defende-se a tese de que a Ebserh se 
amolda plenamente ao perfil de ICT 
púbica, diante da análise feita entre 
a lei de inovação e a descrição da 
finalidade (objeto social) e compe-
tências institucionais da Ebserh, 
expressamente estabelecidas na Lei 
nº 12.550/2011 (Lei de Criação).

A promoção da cultura inova-
dora é ratificada pelo Estatuto Social 
da rede Ebserh, recém aprovado pela 
Assembleia Geral Extraordinária, em 
29 de junho de 2018. Assim, extrai-se 
da fundamentação forense que a 
Ebserh, entidade da administração 
pública indireta, legalmente consti-
tuída na forma de empresa pública 
federal, tem entre uma de suas 
missões a prestação de serviços de 
apoio a geração do conhecimento em 
pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, 
promovendo, estimulando, coordenando, 
apoiando e executando atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
com o objetivo de produzir conhecimentos 
e tecnologia para o desenvolvimento da 
saúde pública do país .

Verifica-se que a Ebserh é 
uma empresa pública relativamente 
nova e apesar de constar em sua lei 
de criação a competência de prestar 
serviços de apoio à geração de conhe-
cimento em pesquisas nos hospitais 
universitários federais, não há uma 
regulamentação interna institucional 
que sincronize essas ações com as leis 
vigentes no país. 

Quanto às alterações trazidas 
pela EC 85/2015, importante registrar 
a inserção do parágrafo 5º, ao artigo 
167, da Constituição Federal, que trata 
das finanças públicas, trazendo maior 
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liberdade ao Poder Executivo quanto 
à transposição, o remanejamento 
ou a transferência de recursos de 
uma categoria de programação para 
outra, os quais poderão ser admi-
tidos, no âmbito das atividades de 
ciência, tecnologia e inovação, com 
o objetivo de viabilizar os resultados 
de projetos restritos a essas funções. 
Logo, de acordo com o novo texto 
normativo, pode ser feito por ato do 
Poder Executivo sem necessidade de 
prévia autorização legislativa.

Outro ponto que merece 
destaque, que impacta positivamente 
ao incentivo de envolvimento de 
ICTs em atividades de inovação, foi 
a inclusão do parágrafo 7º, do artigo 
1º da Lei nº 8.958/1994, possibilitando 
repasse de recursos financeiros 
decorrentes de atividades de inovação 
diretamente às fundações de apoio. 
Desse modo, tal situação apresenta-se 
como alternativa ao instrumento 
normativo de promoção à inovação 
da Ebserh, no que tange à operacio-
nalização da pesquisa com captação 
de recursos financeiros. As fundações 
de apoio ganharam um protagonismo 
muito grande, em particular no 
que tange à gestão de recursos de 
inovação. Destaque-se que poderá ser 
atribuído à fundação de apoio o papel 
de captar, gerir e aplicar receitas 

próprias da ICT pública, nos termos 
do artigo 18, parágrafo único, da Lei 
de inovação.

Diante da problemática posta, 
a pesquisa apresenta como desafios: 
o oferecimento de um produto com 
resultados práticos e positivos à 
rede Ebserh, bem como a obtenção 
de uma nova percepção pela gover-
nança da Estatal do potencial que a 
empresa representa. 

Outrossim, apresenta-se como 
pontos a serem observados:

a) a natureza jurídica complexa da 
Ebserh, empresa pública federal, 
entidade da Administração Pública 
Indireta. Em que pese possuir 
personalidade jurídica de direito 
privado, deve obediência às regras 
e aos princípios da Administração 
Pública (normas de direito público) 
para a sua atuação. 

b) o fato de a estatal envolver uma 
rede de hospitais universitários 
federais, situados em diversas 
localidades, com particulari-
dades regionais que precisam ser 
consideradas.

c) necessidade de estruturar 
organizacionalmente a cadeia 
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procedimental da rede canalizada 
para a pesquisa e inovação.

d) necessidade de instituir a Política 
de Inovação na rede com as dire-
trizes e objetivos estratégicos; de 
empreendedorismo; de gestão 
da propriedade intelectual e de 
transferência de tecnologia etc.

e) necessidade de institucionalizar 
o Núcleo de Inovação Tecnológica, 
em apoio a gestão da política de 
inovação.

No que tange ao item c, para 
que o instrumento normativo 
da Ebserh voltado à promoção 
da inovação seja eficiente, faz-se 
necessária a estruturação organi-
zacional de setores que envolvem a 
cadeia do fluxo procedimental na 
rede, bem como a sua capacitação, 
para o devido dimensionamento e 
adequação de recursos humanos 
qualificados para esse fim. 

Imprescindível a institucio-
nalização do NIT da Ebserh nesse 
contexto, cujo foco, sob o ponto 
de vista legal, é o de estruturar 
ambientes e alianças estratégicas 
com parceiros dentro das IFES e 
ICTs, por conseguinte, os resultados 
relativos a patentes e licenciamentos 

tendem a acontecer de forma fluida. 
Outro ponto que merece estudo 
mais aprofundado são as formas de 
incentivos a serem implementadas no 
âmbito da Ebserh, a fim de se evitar 
mecanismos distorcidos. 

Da análise feita, depreende-se 
que vem sendo construído no Brasil 
um arcabouço jurídico-institucional 
com o intuito de fortalecer, orientar e 
incentivar as atividades de inovação, 
pesquisa científica e tecnológica para 
fins de desenvolvimento do sistema 
produtivo no país. Entretanto, é 
preciso ressaltar que até a vigência 
da atual Lei 13.243/2016, a qual 
trouxe alterações substanciais para 
a operacionalização do processo de 
inovação, regulamentada recente-
mente pelo Decreto nº 9.283/2018, a 
Lei de Inovação havia se mostrado 
incapaz como instrumento disci-
plinador e promotor da interação 
púbico-privada, na execução da 
inovação no Brasil.

Considerando a atual conjun-
tura legislativa brasileira relacionada 
à promoção da inovação, espera-se 
que a implementação de um instru-
mento normativo da pesquisa na rede 
Ebserh seja um marco inicial para 
viabilizar a promoção da articulação 
real entre os atores que permeiam 
a política da inovação tecnológica, 
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estimulando, no âmbito dos hospitais 
universitários federais, a produção 
tecnológica em saúde, em proporções 
macro, elevando a estatal a um prota-
gonismo no cenário nacional como a 
maior produtora de tecnologia em 
saúde, e os hospitais universitários 
filiados, centros de excelência em 
inovação em saúde.

 Considerações finais

Esta pesquisa se propôs a 
oportunizar uma melhor compre-
ensão acerca da natureza jurídica 
da Ebserh, contextualizada no 
resgate histórico de seu surgimento 
e do objetivo para o qual foi criada. 
Buscou-se elencar a legislação vigente 
sobre a temática da inovação a fim de 
se fazer uma correlação às compe-
tências institucionais da empresa, 
e assim fundamentar a tese para 
implementação de um instrumento 
jurídico que regulamente o fluxo 
procedimental que envolva captação 
de recursos externos decorrentes de 
atividades de inovação, observan-
do-se princípios e normas relativas 
ao incentivo à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica. Além disso, 
procurou-se retratar de acordo 

com a lei de inovação, a interação 
entre ICT-empresas; assim como o 
papel das entidades de apoio como 
agentes intermediadores essenciais 
a operacionalidade das atividades 
inovadoras, e então embasar o relacio-
namento cooperativo entre os sujeitos 
vocacionados à inovação (públicos e 
privados). Além de se apresentarem 
como alternativas à captação de 
recursos financeiros decorrentes de 
atividades de inovação.  

Ressalta-se, ainda, o posi-
cionamento defendido quanto ao 
enquadramento da Ebserh como ICT 
pública, consoante a análise feita da 
legislação vigente pertinente tanto 
à estatal quanto ao tema inovação 
tecnológica. 

Nessa linha, é possível inferir 
que o ambiente jurídico-regulatório 
que o Brasil se encontra é extre-
mamente propício à promoção da 
inovação e, entendemos que a Ebserh 
possui as ferramentas necessárias 
para inserir-se nessa conjuntura. 
Nesse sentido, apresenta-se como 
proposta, a regulamentação do fluxo 
procedimental no âmbito da estatal, 
como passo inicial para fomentar à 
pesquisa e à inovação, em consonância 
ao ordenamento jurídico vigente.
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Resumo
A superlotação hospitalar minimiza a 
qualidade da assistência, elevando os 
custos hospitalares, insatisfação dos 
usuários e profissionais, formando 
um ciclo vicioso. Esse é um problema 
mundial, que serve como desafio para 
os usuários do SUS e seus gestores. 
Tem-se como objetivo deste estudo 
desenvolver um sistema para gestão 
de leitos do Hospital Universitário 
Professor Edgard Santos - HUPES 
a fim de monitorar o tempo de 
permanência do paciente, utilizando 
a metodologia Kanban como estra-
tégia de trabalho. O método trata-se 
de uma pesquisa aplicada para um 
processo de desenvolvimento ágil 
do sistema foi baseado no OpenUP, 
compreendendo quatro fases: 
concepção, requisitos, elaboração 
e execução de forma interativa e 
cíclica, empregando-se o conceito 
arquitetural de camadas - MVC. 
Como resultado, a implementação 
desse método em conjunto com o 
sistema, qualificou o gerenciamento 
do cuidado, monitorando os pacientes 
internados nas unidades assisten-
ciais, permitindo e descrevendo as 
características de complexidade dos 
pacientes quanto ao tempo de perma-
nência, para auxiliar na gestão dos 
leitos e na produção de indicadores de 

cada unidade. Como conclusão, iden-
tificou-se o tempo de uso dos leitos 
ocupados, avaliação da qualidade da 
assistência, o que favorece os indica-
dores administrativos e de qualidade 
para o monitoramento do processo de 
internamento, proporcionando com 
isso, a desospitalização.

Abstract
Hospital overcrowding minimizes the 
quality of care, raising hospital costs, 
dissatisfaction of users and professio-
nals, forming a vicious cycle. This is 
a worldwide problem that serves as 
a challenge for SUS users and their 
managers. The purpose of this study 
is to develop a system for bed mana-
gement at the University Hospital 
Professor Edgard Santos - HUPES in 
order to monitor the patient’s stay 
time, using the Kanban methodo-
logy as a work strategy. The method 
is an applied research for an agile 
process of the system was based on 
the OpenUP, comprising four phases: 
design, requirements, elaboration 
and execution in an interactive and 
cyclical way, using the architectural 
concept of layers - MVC. As a result, 
the implementation of this method 
in conjunction with the system, 
qualified the management of care, 
monitoring the patients hospitalized 
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in the care units, allowing and descri-
bing the complexity characteristics 
of the patients regarding length of 
stay, to assist bed management and 
production of indicators of each 
unit. As a conclusion, it was identi-
fied the time of use of the occupied 
beds, evaluation of the quality of 
the assistance, which favors the 
administrative and quality indicators 
for the monitoring of the hospi-
talization process, thus providing 
de-hospitalization.

Introdução

O Kanban é uma expressão 
de origem japonesa, utilizada em 
empresas de fabricação de série, 
como, por exemplo, a Toyota Motors 
Company, e está relacionado com a 
utilização de “cartão” ou ”sinali-
zação” para indicar o andamento dos 
fluxos de produção desde o seu ponto 
inicial e final, indicando o status 
de determinadas tarefas, como: 
“finalizado”; “em andamento”; “não 
executado” (Sousa, 2017). 

Segundo o Ministério da 
Saúde (Brasil, 2017) o tempo médio 
de permanência é a relação entre o 
número de pacientes-dia durante 

determinado período e o de saídas 
de pacientes (altas, transferências 
externas e saídas por óbito) durante 
o mesmo período.

Nas organizações hospitalares, 
a metodologia Kanban está sendo 
adaptada como um instrumento 
para avaliação da qualidade da 
assistência, para melhorar fluxos, 
taxas de indicadores e resolutividade 
dos pacientes internados, sendo 
uma excelente ferramenta de apoio 
à gestão de leitos (Heisler,2012), 
permitindo otimizar a oferta de 
leitos, avaliação das necessidades de 
transferências, redução do índice de 
permanência hospitalar, aumentado 
do índice de rotatividade dos leitos e 
de resolutividades no processo assis-
tencial, proporcionando com isso, a 
desospitalização (Mattos, 2016).

Mesmo com a evolução tecno-
lógica, a qualidade dos serviços de 
saúde prestados não tem deixado os 
usuários satisfeitos. Faz-se necessário 
levar em consideração que estamos 
dentro de um sistema complexo, e 
que é importante identificar e espe-
cificar que o valor de qualidade do 
serviço deve atender as perspectivas 
do paciente (Essinger, 2017).

A superlotação hospitalar 
sempre foi um grave problema no 
Brasil e no Mundo, causando retardo 
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no atendimento dos pacientes agudos, 
aumentando com isso a mortalidade, 
podendo representar uma ameaça aos 
direitos humanos (Regner et al.,2011).

Vale ressaltar que, a aplicabi-
lidade do Kanban somente se torna 
efetiva com o envolvimento da equipe 
multidisciplinar (Negri,2018), princi-
palmente os gestores das unidades 
assistenciais, pois a avaliação e 
monitoramento deverão ocorrer em 
um processo contínuo com adesão 
participativa da equipe, durante todo 
período de internação do paciente 
(Mattos, 2016).

De acordo com as discussões 
sucedidas até o momento, caracteri-
za-se como problemática deste estudo 
avaliar até que ponto um sistema 
eletrônico, baseado na metodologia 
Kanban, possibilitará a otimização 
da gestão de leitos ponderando o 
tempo de permanência do paciente 
e agilidade no processo de decisão? 

Tem-se como objetivo deste 
estudo desenvolver um sistema 
para gestão de leitos do Hospital 
Universitário Professor Edgard 
Santos - HUPES a fim de  monitorar o 
tempo de permanência do paciente, 
utilizando a metodologia Kanban 
como estratégia de trabalho.

Como justificativa apontado 
por Hendy et al. (2013), o número de 

leitos disponível para a população 
está diminuindo, desta forma os 
existentes merecem atenção especial 
para que se consiga, por meio deles, 
melhores resultados, seja do ponto de 
vista assistencial ou financeiro.

Portanto, essa pesquisa em 
função da capacidade do sistema 
possibilitar a disponibilidade das 
informações em tempo real, facili-
tando a visualização e acesso para 
equipe multiprofissional melhorando 
o processo decisório, otimização 
da oferta e o aumento do índice de 
rotatividade do leito e, a redução da 
média de permanência hospitalar.

Procedimento metodológico

O percurso para construção 
do método, inicia-se com a classifi-
cação da pesquisa. Segundo Turrioni 
(2012), tem-se como natureza 
aplicada, uma pesquisa com obje-
tivos exploratória, descritiva. Sua 
abordagem é de caráter combinado e 
método baseado na pesquisa-ação. A 
pesquisa foi desenvolvida no Hospital 
Universitário Professor Edgard 
Santos, terciário, de alta comple-
xidade localizado no município de 
Salvador - Bahia. O método OpenUP 
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de desenvolvimento foi definido em 
quatro fases interativas e cíclicas: 
concepção, requisitos, elaboração e 

execução (Katherine-Mancera, 2017). 
A Figura 1 apresenta o fluxograma 
multifuncional da metodologia:

Figura 1 - Fluxograma Multifuncional do Processo Metodológico.

Fonte: Autores (2018).
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Inicialmente, na fase de 
Concepção, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica sobre a metodologia 
Kanban, assim como, reuniões com a 
equipe do setor de regulação do HUPES 
para melhor compreensão do domínio 
do problema e entendimento simul-
tâneo entre todos os interessados. 

Para a construção dos requisitos, 
foram identificadas as funcionalidades 
chaves, definindo o escopo do sistema. 
Os stakeholders relataram os dados dos 
pacientes necessários para inserção 
no sistema por meio da interface. 
Além disso, ficaram estabelecidos 
os critérios de classificação por 

cores para a elaboração do Painel de 
Monitoramento - vermelha, amarela 
ou verde, conforme a metodologia 
Kanban. O sistema calcula os dias de 
permanência do paciente na inter-
nação, conforme competência e código 
SIGTAP, informado na Autorização de 
Internamento Hospitalar - AIH.

A figura 2, apresenta o Sistema 
de Gerenciamento unificado de proce-
dimentos, medicamentos e órteses 
próteses e materiais de síntese do 
SUS - SIGTAP/DATASUS, dando como 
exemplo um paciente internado para 
um procedimento que tem atributo 
de média de permanência para 6 dias:

Figura 2 – Sistema de Gerenciamento de procedimentos

Fonte: SIGTAP/DATASUS (2018)
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Desse modo o sistema irá 
contabilizar o tempo de permanência 
conforme estabelecido critérios de 

classificação por cores, demonstrado 
na tabela 1:

Tabela 1: Critérios de Classificação de cores para o sistema eletrônico.

CLASSIFICAÇÃO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO KANBAN

VERDE Permanência 
ideal

Dentro do intervalo entre 
o número de dias mínimo, 

permitidos pela tabela sigtap.

Conforme exemplo = 
de 1 a 3 dias

AMARELO Permanência 
alerta

Dentro do intervalo entre o 
número de dias da metade do 

tempo ou igual ao total de dias, 
permitidos pela tabela sigtap.

Conforme exemplo = 
de 3 a 6 dias.

VERMELHO Permanência 
ultrapassada

Maior que o número de dias 
permitido pela tabela sigtap.

Conforme exemplo = 
maior que 6 dias.

Fonte: Dados do Autor (2018).

Diante da proposta descrita 
acima, o sistema eletrônico Kanban, 
foi construído em formato de painel 
de monitoramento, para que se possa 
monitorar e avaliar as condições e o 
tempo de permanência do paciente 

na unidade, conforme intervalo de 
dias, e as cores definidas na metodo-
logia utilizada. A figura 3, exemplifica 
no painel de monitoramento, o tempo 
de permanência e status de cada 
paciente da unidade:
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Na fase de Elaboração, os 
principais objetivos foram: a captura 
de detalhamento dos principais 
requisitos, a definição e modelagem 
da arquitetura e a obtenção de maior 
engajamento dos stakeholders no 
processo de desenvolvimento. Dessa 
forma, foi modelada a arquitetura do 
software e construídos os  diagramas  

UML  (Unified Modeling  Language), de 
casos de uso, de atividades e de classes, 
utilizando o software Astah Community. 

A essência da descrição arqui-
tetural sintetizou-se ao modelo em 
camadas MVC (Model-View-Controller), 
contendo algumas decisões iniciais 
importantes que definem a estrutura 
do projeto conforme Figura 4:

Figura 3 – Painel de Monitoramento.

Fonte: Dados do Autor (2018).

Figura 4 – Arquitetura MVC.

Fonte: Dados do Autor (2018).
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Já na fase de Execução, 
iniciou-se a implementação e teste 
das funcionalidades. Para isso, 
foram utilizadas as seguintes ferra-
mentas: o Eclipse IDE, a linguagem 
de programação PHP e o sistema 

gerenciador de banco de dados 
MySQL (Cowburn et al., 2018). Nessa 
etapa, o sistema eletrônico Kanban 
foi entregue, conforme apresen-
tado na figura 5:

Figura 5 – Primeira versão do sistema eletrônico Kanban .

Fonte: Dados do Autor (2018).

Resultado e discussões

Dando ênfase a necessidade de 
conhecer todos os problemas relacio-
nados a superlotação dos serviços de 
saúde e qual a melhor estratégia para 
melhorar esse indicador, que automa-
ticamente, em cascata, trará melhorias 
nos indicadores de tempo de perma-
nência, giro de leito e taxa de ocupação 
hospitalar, o sistema eletrônico Kanban, 

como metodologia estratégica, faz 
parte de um conjunto de ferramentas 
utilizados para transformar e aperfei-
çoar constantemente com criatividade 
e inteligência na tentativa de resolver 
os problemas elencados. 

Na definição do uso do sistema 
eletrônico Kanban, antes da insta-
lação  nas unidades escolhidas, foram 
realizadas reuniões estratégicas com 
as equipes envolvidas, esclarecendo 
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sobre a proposta do sistema, conceitos 
sobre a metodologia Kanban, sua 
aplicação, funcionalidades e objetivo, 
sendo criado uma planilha simples 
Microsoft Excel®, enviada semanal-
mente para as unidades por e-mail 
pelo setor de regulação de leitos, 
mostrando a taxa de ocupação das 
unidades e o tempo permanência de 
cada paciente, solicitando a justifi-
cativa do tempo elevado em resposta 
ao e-mail, para que houvesse apro-
ximação da proposta do sistema e 
conhecimento dos gestores do tempo 
dos pacientes nas suas unidades. 

Além das reuniões, foi neces-
sário treinamentos organizados em 
conjunto com a Gestão de Pessoas e 
Educação Permanente do Hospital, 
tendo como público principal a 
equipe médica de residentes, inicial-
mente, permitindo a participação de 
todos sem interferência no horário 
de trabalho, pois foram utilizados 
os intervalos das visitas médicas nas 
próprias unidades. 

O sistema foi implantado como 
proposta piloto em duas unidades 
do hospital do estudo. Uma unidade 
clínica médica e outra unidade cirúr-
gica, caracterizadas pelos diferentes 
perfis dos pacientes, e acordos reali-
zados com os gestores médicos e de 

enfermagem, como facilitadores dos 
processos de trabalho. 

A aplicabilidade da metodo-
logia Kanban, associado ao sistema 
eletrônico, mostrou-se viável para o 
controle, monitoramento e análise da 
média de permanência na instituição, 
sinalizada pelos parâmetros da tabela 
unificada de procedimentos, medica-
mentos e órteses próteses e materiais 
de síntese do Sistema Único de Saúde 
- SIGTAP/DATASUS, fortalecendo o 
processo de tomada de decisões no 
âmbito financeiro, correlacionados a 
data de admissão do paciente, calcu-
lando a previsão de alta.

A sistema eletrônico Kanban, 
simboliza os registros pelas três cores 
definidas (verde, amarelo e vermelho), 
considerando o tempo de permanência 
dos pacientes pela data de admissão, 
traduzindo as respostas, condutas a 
serem adotadas e ações mitigadoras 
em casos de necessidade de correção.

A atualização do sistema é 
feita de forma automática, pois ele 
exporta os dados pessoais do paciente 
no momento da admissão, do sistema 
matriz do hospital, para o sistema 
eletrônico Kanban. A partir desse 
momento o tempo de permanência já 
é computado, mantendo o monitora-
mento do período de internação desse 
paciente, com a data previsão de alta, 
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baseado no código de procedimento 
descrito na AIH.

O monitoramento e avaliação 
dos dados registrados no sistema 
Kanban, são realizadas diariamente 
pela equipe multiprofissional das 
unidades assistenciais e setor de 
regulação, ao longo de todo curso 
da hospitalização do paciente. Os 
médicos assistentes de cada paciente 
sinalizam à enfermeira da unidade 
os problemas encontrados que 
impactam no tratamento do paciente, 
e que podem prolongar a sua perma-
nência, procedendo com as devidas  
correções e ajustes necessários para 
tomada de decisão.

A equipe de monitoramento, é 
responsável por analisar e controlar 
a permanência do paciente agindo 
diretamente na decisão do médico 
responsável, que realiza a justificativa 
do paciente estar na situação de” alerta 
ou ultrapassada” identificado no painel 
com as cores amarela ou vermelha e 
não obteve alta. A situação é avaliada 
e direcionada para a possibilidade de 
resolução, evitando prolongamento do 
tempo de permanência do paciente na 
unidade hospitalar. 

Caso, após avaliação e análise 
dos problemas encontrados e que 
dificultam a alta desse paciente, não 
seja solucionado, o caso é direcionado 

para a alta gestão do hospital e em 
segunda instância, a mesma dire-
ciona para Superintendência, com a 
descrição do motivo da longa perma-
nência e da não resolutividade, a fim 
de definição de conduta final.

Vale ressaltar que é de extrema 
importância o comprometimento 
da equipe multidisciplinar para a 
adequada implantação do sistema 
eletrônico Kanban, nas demais 
unidades assistenciais, pois esses 
indicadores darão, não somente à 
gestão mas a todos os envolvidos, 
informações sumárias para serem 
traçados processos de melhoria e 
fluxos de desospitalização segura e 
satisfatória para os pacientes.

Essa metodologia quando ativa 
e participativa, favorece processos de 
caráter educativo permitindo plane-
jamento de ações estratégicas para 
atender a necessidade do tratamento 
proposto ao paciente no momento 
da sua admissão, proporcionando, 
por exemplo a construção do perfil 
hospitalar, baseada no levantamento 
das patologias incidentes, confecção 
de uma avaliação baseada no tempo 
de internação do paciente por pato-
logia com discriminação de cada 
categorização por dias, conforme 
Sistema de Internação Hospitalar - 
SIH/SUS (Brasil, 2017). 
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Com isso, a facilidade da apli-
cação da metodologia Kanban através 
do sistema eletrônico proporcionou o 
monitoramento diário pelas equipes 
de cada unidade assistencial, anali-
sando o tempo médio de permanência 
dos seus pacientes, com melhora do 
fluxo de internamento do paciente 
no hospital, rotatividade dos leitos 
de internação, proporcionou maior 
interação da equipe multiprofissional 
na definição de condutas e a quali-
dade do atendimento dos pacientes, 
minimizando os custos hospitalares. 

Considerações finais

Considerando o objetivo geral 
deste estudo, ou seja, desenvolver 
um sistema para gestão de leitos 
do Hospital Universitário Professor 
Edgard Santos - HUPES a fim de  
monitorar o tempo de permanência 
do paciente, utilizando a metodo-
logia Kanban como estratégia de 
trabalho, faz-se necessário alinhar 
os aspectos mais marcantes neste 
campo de atuação.

Em pr i mei ro,  luga r,  a 
metodologia promove verificar a apli-
cabilidade do sistema, nas unidades 
piloto de escolha, para que seja um 

facilitador, conseguindo dinamizar o 
trabalho da equipe multiprofissional e 
junto com a equipe de gestão de leitos 
do hospital, desospitalizar, utilizando 
os recursos de forma racional, segura e 
organizada. Possibilitará obviamente, 
a minimização da alta permanência, 
avançando em melhorias, como, 
minimização das infecções e custos 
hospitalares, aumento do giro de leito, 
dentre outros. 

Em segundo lugar, e de extrema 
importância, permitiu melhorias no 
processo de comunicação entre as 
equipes multidisciplinares, o setor de 
gestão de leitos e as unidades hospita-
lares, proporcionando maior facilidade 
no conhecimento dos problemas de 
cada paciente, direcionados a um obje-
tivo comum, desospitalização segura. 

Posteriormente, o sistema 
eletrônico Kanban, será instalado 
em todos os demais computadores 
das outras unidades assistenciais no 
hospital do estudo, facilitando o acesso 
para que a equipe multiprofissional 
visualize todos os pacientes internados 
e a sinalização por cores do status, 
conforme classificação do Kanban, 
correspondente ao tempo de perma-
nência do paciente,  e para aqueles que 
estejam fora do planejamento desse 
tempo, possa  ser desenvolvido ações 
para resolução do problema.
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Resumo 
O eletrocardiograma (ECG) é a repro-
dução gráfica da atividade elétrica do 
coração durante o seu funcionamento, 
a sua análise possibilita o diagnóstico 
de diversas patologias cardíacas. De 
acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), cerca de 30 % das causas 
de morte no mundo estão relacio-
nadas a problemas cardiovasculares. 
No Brasil esse número equivale a 30 
% da população, segundo o Ministério 

da Saúde, sendo os homens os mais 
atingidos. Neste trabalho é proposta 
uma plataforma digital para detecção 
de arritmias cardíacas supraventri-
culares, em especial a bradicardia e 
taquicardia. O sistema desenvolvido 
consiste num dispositivo eletrônico, 
que faz uso de estetoscópio, ampli-
ficador de instrumentação para 
captação do som dos batimentos, e 
hardware reconfigurável, o FPGA, 
para que possa ser feito a análise. 
Assim, através da análise do som 
dos batimentos, diversas patologias 
podem ser analisadas. O FPGA torna o 
sistema reconfigurável, permitindo a 
fácil adaptação e alteração do sistema.  
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Abstract 
The electrocardiogram (ECG) is the 
graphic reproduction of the elec-
trical activity of the heart during 
its operation, its analysis allows 
the diagnosis of various cardiac 
pathologies. According to the World 
Health Organization (WHO), about 
30% of the causes of death in the 
world are related to cardiovascular 
problems. In Brazil, this number is 
equivalent to 30% of the population, 
according to the Ministry of Health, 
and men are the hardest hit. In 
this work, a digital platform for the 
detection of supraventricular cardiac 
arrhythmias, especially bradycardia 
and tachycardia, is proposed. The 
developed system consists of an 
electronic device, which makes use 
of a stethoscope, instrumentation 
amplifier to pick up sound from the 
beats, and reconfigurable hardware, 
the FPGA, so that the analysis can be 
done. Thus, through the analysis of 
the sound of the beats, several patho-
logies can be analyzed. The FPGA 
makes the system reconfigurable, 
allowing for easy adaptation and 
alteration of the system.

Introdução 

Com a evolução dos sistemas 
eletrônicos e computacionais houve 
uma propagação de algoritmos e 
dispositivos para análise de sinais 
biomédicos, os chamados biopoten-
ciais. Estas soluções são utilizadas no 
auxílio a diagnósticos de patologias, 
bem como na utilização para controle 
de pequenas funções motoras, 
como, aplicações em indivíduos com 
alguma deficiência física (ARRAIS 
JUNIOR, 2016).

A monitoração frequente 
das atividades do corpo humano 
acarreta em diversos benefícios para 
os indivíduos, principalmente, para 
aqueles que possuem patologias 
que apresentam um elevado índice 
de óbitos. Uma dessas ferramentas 
que vem ganhando bastante conhe-
cimento é o programa Telessaúde. 
Esse programa utiliza ferramentas 
tecnológicas que facilitam a inte-
gração entres os sistemas. Ele tem 
como objetivo melhorar a qualidade 
na atenção básica Sistema Único de 
Saúde. (ARRAIS JUNIOR, 2016).

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), cerca de 30 
% das causas de morte no mundo estão 
relacionadas a problemas cardiovas-
culares. As doenças cardiovasculares 
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(DCV) são as principais causas de 
morte no Brasil, segundo o Ministério 
da saúde, esse número equivale a 30 % 
da população, os homens são os mais 
atingidos, representando aproximada-
mente 60 % das vítimas (SAÚDE, 2014).

Segundo a Sociedade Brasileira 
de Arritmias Cardíacas (SOBRAC, 2015), 
mais de 300 mil brasileiros morrem 
devido a problemas cardíacos. Foi 
diante desta problemática que surgiu 
o questionamento de que forma a 
computação poderia contribuir para a 
diminuição desses índices, nos últimos 
anos vem surgindo diversos sistemas de 
monitoramento (ARRAIS JUNIOR, 2016).

Na década de 60 começou 
a surgir os primeiros estudos 
sobre uso de sistemas inteligentes 
de sinal cardíaco. Logo, em 1961 
Rikli et. al propuseram um método 
computacional para diferenciar 
Eletrocardiogramas (ECG) de normal 
e anormal. Já em 1980, Francott e 
Wong apresentaram um sistema 
ambulatorial com uma capacidade 
em tempo real de análise de até 24h. 

Várias técnicas foram desenvol-
vidas no decorrer dos anos de acordo 
com os comportamentos dos sinais 
ECG. A descoberta de diversas patolo-
gias e novas técnicas, proporcionaram 
um grande crescimento na utilização 
dessas ferramentas nos últimos anos.

Em 2005, Quero et.al. desenvol-
veram um sistema de telecardiologia 
para o monitoramento de pacientes. 
Este sistema funcionava com um 
terminal portátil e receptor que dava 
assistência 24h.

Esses dispositivos alcançaram 
um sucesso, no qual estão ligados dire-
tamente com o avanço tecnológico e p 
facilidade no uso dessas ferramentas.

Neste trabalho serão analisadas 
as arritmias cardíacas de origem 
supraventriculares, em especial, a 
bradicardia e taquicardia. As arrit-
mias cardíacas são alterações no ritmo 
das batidas do coração, podendo ser 
mais lento ou mais rápido (SOBRAC, 
2016). É nomeado de bradicardia 
quando ocorre uma diminuição do 
ritmo cárdico (GUYTON; HALL, 2006). 
É nomeado de taquicardia quando 
ocorre o oposto da bradicardia, e passa 
a existir um aumento da frequência 
cardíaca (GUYTON; HALL, 2006). 

O projeto tem como objetivo 
o desenvolvimento de um sistema 
para detecção de arritmias supra-
ventriculares. Com base no som dos 
batimentos cardíaco pode-se aferir 
se o indivíduo apresenta algum tipo 
de arritmia cardíaca (ASSESSORIA 
MÉDICA FLEURY, 2016). Assim, o 
sistema permitirá que o indivíduo 
ou um profissional de saúde possa 
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aferir de forma rápida a situação 
comportamental do músculo 
cardíaco e auxiliar os especialistas 
nos diagnósticos. 

Sistema de detecção

O projeto tem como objetivo o 
desenvolvimento de um sistema em 
hardware reconfigurável, utilizando 
FPGA (Field-Programmable Gate Array), 
para detecção de arritmias cardíacas.

O método fundamenta-se na 
captação do som das contrações 
ventriculares, o som é adquirido por 
um estetoscópio e sensor de som, 

onde o é amplificado e gera um sinal a 
cada batimento. O sinal é obtido com 
base em um estetoscópio que é ligado 
junto ao sensor de som e conectado ao 
amplificador. O estetoscópio é posto no 
indivíduo e conectado ao sistema, esse 
sistema será conectado ao FPGA que 
será responsável por fazer a detecção.

O sistema é composto por um 
estetoscópio duplo, sensor de som, 
amplificador de instrumentação 
e FPGA. O som captado pelo este-
toscópio é conduzido por meio do 
tubo transmissor que chega até o 
sensor e é amplificado. A Figura 1 
apresenta a arquitetura do sistema 
passando por alguns estágios até 
chegar ao resultado.

Figura 1: Arquitetura do Sistema.

Fonte: Autores (2018).
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Cada som do batimento 
captado irá gerar um sinal quadrado, 
que será utilizado no processo clas-
sificação como uma das arritmias 
enfatizadas neste trabalho: será 
considerado normal no ser humano 
batimentos entre 60-100 bat/min. 
Quando os batimentos são abaixo 
ou mais elevados que o normal, são 
classificados como bradicardia ou 
taquicardia, respectivamente. 

Baseado no comportamento 
das arritmias supraventriculares, 
foi possível descrever um modelo 

comportamental usando a linguagem 
de descrição de hardware VHDL (VHSIC 
Hardware Description Language. O 
sinal pode ser classificado em três 
3 categorias: bradicardia, normal e 
taquicardia. Com a implementação 
do FPGA podemos controlar a saída, 
usando como entrada os som dos 
batimentos captado pelo estetos-
cópio. Para cada alteração no ritmo 
da frequência cardíaca, existirá uma 
saída correspondente, podemos levar 
como base o algoritmo proposto no 
fluxograma apresentado na Figura 2.

Figura 2: Fluxograma do Algoritmo de detecção

Fonte: Autores (2018)
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Considerando que a frequência 
cardíaca é diferente para cada indi-
víduo com uma das patologias deste 
trabalho, a utilização do FPGA tornará 
o sistema reconfigurável, podendo 
ser implementado de forma fácil, pois 

nos casos de bradicardia e taquicardia 
supraventricular, o som dos batimentos 
são perceptíveis, o que facilita na 
implementação do hardware. Na Figura 
3 é apresentado o modelo de Nível de 
Transferência de Registros (RTL). 

Figura 3: Nível de Transferência de Registros (RTL).

Fonte: Autores (2018).

Resultados

A placa util izada neste 
sistema foi o FPGA Altera Cyclone III 
EP3C16F484C6M. O sistema foi descrito 
na linguagem de hardware VHDL e foi 
utilizando o software Altera Quartus 
II para programar o FPGA.

Na Figura 4 é apresentado 
o sistema em funcionamento. O 
sistema funciona a partir de um 
tubo condutor por onde o som do 

batimento é levado até o sensor de 
som e um diafragma é posto sobre a 
pele na ausculta cardíaca para o som 
dos batimentos serem amplificados 
e contabilizados durante o intervalo 
de tempo de 1 minuto, para após ser 
detectado se o indivíduo possui uma 
das arritmias.
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Figura 4: Teste Prático do Sistema.

Fonte: Autores (2018)

Na Figura 5, é apresentado uma 
ampliação da tela do osciloscópio, 
cada pico representa o som de um 
batimento captado. A frequência a 
cardíaca varia de acordo com cada 
indivíduo, e cada batimento obtido 
pelo estetoscópio é amplificado e 
enviado para o osciloscópio, onde 
pode ser visto em tempo real.

Figura 5: ECG sinal.

Fonte: Autores (2018).

Os testes realizados em 
laboratório foram satisfatórios e 
animadores para as implementações 
futuras do sistema, os batimentos 
foram captados sem ruídos no sinal.

O hardware gerado é relativa-
mente simples e ocupa apenas 7 % 
da área do FPGA. A Tabela 1 mostra 
os recursos do FPGA utilizados na 
implementação.
Tabela 1: Elementos utilizados no FPGA

Elementos Uso/total %Total

Elementos 
lógicos 147/15.408 0.95

Fun. 
Combinacionais

135/15.408 0.87

Registros 61/15.408 0.39

Pins 16/347 4.61

Fonte: Autores (2018).

Na Tabela 2 é possível observar 
os valores dos materiais utilizados 
para o desenvolvimento do sistema. 
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Comparando aos outros de monitora-
mento cardíaco já existente, pode-se 
perceber que o mesmo é de baixo 
custo em relação aos demais que 
custam acimas de 90,00 R$.
Tabela 2: Preços do sistema desenvolvido.

MATERIAIS PREÇO 
(R$)

Circuito impresso do 
amplificador de instrumentação, 

com entrada do sensor
30,00

Estetoscópio 16,00

Modulo sensor de som 5,99

TOTAL 52,00

Fonte: A autora (2018).

Conclusões

Neste trabalho foi implemen-
tado uma plataforma digital para 
detecção de arritmias cardíacas: 
bradicardia e taquicardia supra-
ventriculares, fazendo-se uso de 
amplificador de instrumentação, 
sensor de som e FPGA. O FPGA tornou 
o sistema reconfigurável, sendo 
implementado de forma fácil, barato 
e de simples adaptação. O dispositivo 
está sendo desenvolvido com o obje-
tivo de beneficiar e ajudar pessoas 

que possuam alguma das arritmias 
supraventriculares. 

A ideia é que todos os circuitos 
sejam integrados em uma única placa 
de circuito impresso, para simplificar 
a aquisição do sinal e do FPGA. Sua 
utilidade está em proporcionar o 
acompanhamento domiciliar, ambu-
latorial e até mesmo hospitalar do 
eletrocardiograma em pacientes que 
possuam a patologia.



PLATAFORMA DIGITAL PARA DETECÇÃO DE BRADCARDIA E TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULARES

Jorgiania Vanérica Alves Dias 
Rafael Vieira Abrantes 

Ernano Arrais Junior

803

Referências 

ARRAIS JUNIOR, Ernano. Sistema de Análise de Sinal Cardíaco 
para Aplicação em Telecardiologia. 2016. 157 f. Tese (Doutorado) 
- Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação., 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Natal, 2016.

ASSESSORIA MÉDICA FLEURY. Arritmia Cardiaca. Disponível em: 
<http://www.fleury.com.br/saude-em-dia/dicionarios/doencas/
pages/arritimia-cardiaca.aspx>. Acesso em: 28 fevereiro de 2018.

FANCOTT, T.; WONG, D. H. A minicomputer system for 
direct high speed analysis of cardiac arrhythmia in 24 h 
ambulatory ecg tape recordings. Biomedical Engineering, IEEE 
Transactions on, BME-27, n. 12, p. 685–693, Dec 1980.

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E.. Tratado de fisiologia 
médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

QUERO, J.M.; Elena, M.M.; Segovia, J.A.; Tarrida, C.L.; Santana, J.J.; 
Santana, C., “CardioSmart: Cardiological Monitoring Intelligent 
system using GPRS,” in Latin America Transactions, IEEE (Revista 
IEEE America Latina), vol.3, no.2, pp.152-158, April 2005.

RIKLI, A. E. et al. Computer analysis of electrocardiographic 
measurements. Circulation, Elsevier, v. 24, p. 643–649, 1961.

SAÚDE, M. da. Doenças cardiovasculares causam 
quase 30 % das mortes no País. 2014. Disponível em: 09/
doencas-cardiovasculares-causam-quase-30-das-mortes-
no-pais>. Acesso em 27 de Fevereiro de 2018.

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C.. Microelectronic 
circuits. 6. ed. Oxford: Oxford, 2010.



PLATAFORMA DIGITAL PARA DETECÇÃO DE BRADCARDIA E TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULARES

Jorgiania Vanérica Alves Dias 
Rafael Vieira Abrantes 

Ernano Arrais Junior

804

SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. 
Arritmias e morte súbita vitimam 300 mil brasileiros 
por ano. 2015. Disponível em: <http://www.sobrac.org/
campanha/arritmias-e-morte-subita-vitimam-300-mil-
brasileiros-por-ano/>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2018. 

SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Arritmias 
Cardíacas e Morte Súbita. 2016. Disponível em: <http://www.sobrac.
org/publico-geral/?page_id=6>. Acesso em: 27 de fevereiro 2018.



PROGRAMA DE MONITORAMENTO, 
CONTROLE E AVALIAÇÃO NOS 

PROCESSOS DE CONTRATUALIZAÇÃO – 
PMCONT, NO ÂMBITO DA SESAP/RN

PROGRAM OF MONITORING, CONTROL AND 
EVALUATION IN THE CONTRACTING PROCESSES - 

PMCONT, WITHIN THE SCOPE OF SESAP / RN

Ranih Pegado de Araujo
ranih91.p.araujo@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Heloísa Helena Oliveira da Silva
helo_holiveira@hotmail.com

Secretaria de Estado da Saúde Publica – SESAP/RN

Lara Cavalcante Freitas De Silva
larafreitas2@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Danylo de Araujo Viana
danyloviana@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Palavras Chaves: Contratualização, 
Monitoramento dos processos em 
saúde, Avaliação em serviços em saúde.

Keywords: Contractualisation, 
Monitoring of health processes, 
Evaluation of health services.

Resumo
O processo de contratualização, de 
que trata o presente estudo, consiste 
formalização da relação entre o 
gestor público de saúde e unidades 
hospitalares, de caráter público ou 
privado, no tocante à prestação de 
serviços. A Secretaria Estadual de 
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Saúde Pública do Rio Grande do Norte 
- SESAP/RN identifica risco quanto à 
inconsistência e ao descontrole das 
informações produzidas referentes 
à pactuação dos serviços de saúde, 
afetando diretamente o alcance das 
metas exigidas pelo Ministério de 
Saúde - MS e o adequado repasse dos 
recursos para as partes envolvidas. 
Este estudo caracteriza-se como 
uma pesquisa de natureza aplicada, 
abordagem quantitativa e qualitativa, 
objetivos exploratórios e procedi-
mentos técnicos do tipo experimental 
e estudo de caso, seu principal objetivo 
é o desenvolvimento do Programa de 
Monitoramento, Controle e Avaliação 
nos Processos de Contratualização - 
PMCONT, como processo para criar 
unidade estratégica na Secretaria 
de Saúde Pública – SESAP/RN. Tem 
finalidade de formalizar e reorga-
nizar os fluxos dessas relações entre 
cinco unidades públicas de saúde 
da SESAP que são contratualizadas 
somente com a Secretaria Municipal 
de Saúde do município de Natal 
– SMS/Natal. Como resultados, o 
PMCONT modificou a metodologia do 
processo, tornando-o mais objetiva e 
eficaz: contratualizações de grades 
de serviços compatíveis com cada 
Unidade de Saúde; Categorização 
dos Indicadores condizentes com o 

perfil da Unidade de Saúde; Execução 
do plano operativo assistencial (POA) 
e Sistematização entre as partes 
interessadas na fase de avaliação de 
metas alcançadas.

Abstract
The contract process, which is the subject 
of this study, consists in formalizing the 
relationship between the public health 
manager and hospital units, whether 
public or private, in relation to the provi-
sion of services. The State Secretariat of 
Public Health of Rio Grande do Norte 
- SESAP / RN identifies a risk regarding 
the inconsistency and lack of control of 
the information produced regarding 
the agreement of the health services, 
directly affecting the achievement of 
the goals required by the Ministry of 
Health - MS and the adequate transfer 
of resources to the parties involved. 
This study is characterized as a rese-
arch of applied nature, quantitative 
and qualitative approach, exploratory 
objectives and technical procedures of 
the experimental type and case study, 
its main objective is the development of 
the Monitoring, Control and Evaluation 
Program in the Contractualisation 
Processes - PMCONT, as a process to 
create strategic unit in the Secretariat of 
Public Health - SESAP / RN. It has the 
purpose of formalizing and reorganizing 
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the flows of these relationships among 
five public health units of SESAP that 
are only contracted with the Municipal 
Health Department of the city of Natal 
- SMS / Natal. As a result, PMCONT 
modified the methodology of the 
process, making it more objective and 
effective: Contracts of service grades 
compatible with each Health Unit; 
Categorization of Indicators consistent 
with the profile of the Health Unit; 
Execution of the operational assistance 
plan (POA) and Systematization among 
the stakeholders in the evaluation stage 
of the goals achieved.

Introdução

A contratualização é definida 
na Política Nacional de Atenção 
Hospitalar – PNHOSP, em consonância 
com a portaria 3.410 de dezembro de 
2013, como a formalização da relação 
entre o gestor público de saúde e os 
hospitais públicos e/ou privados. 
Instrumentos de gestão, como o 
Protocolo de Cooperação entre Entes 
Públicos – PCEP e Plano Operativo 
Assistencial – POA, são utilizados para 
pactuações de caráter público, que é 
a realidade deste estudo. 

Com base na portaria 3.410 
de 2013, as unidades de saúde 
contratualizadas têm responsa-
bilidades divididas entre quatro 
eixos: Assistência; Gestão; Ensino e 
pesquisa; Avaliação e Financiamento. 
Esses descrevem as responsabilidades 
das unidades prestadoras de serviços, 
que devem ocorrer em sintonia com 
as relações entre os entes pactu-
ados, promovendo a qualificação da 
assistência, da gestão hospitalar e do 
ensino/pesquisa.

Durante a análise da contratu-
alização entre a Secretaria Municipal 
de Saúde de Natal – SMS e as 
unidades de saúde de competência da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
do Rio Grande do Norte – SESAP/
RN, foram identificadas falhas no 
processo que afetavam a sistemati-
zação das informações fornecidas 
pelas unidades de saúde.

Dentre essas falhas, desta-
caram-se: Falta de alinhamento 
dos indicadores com o objetivo 
estratégico de cada unidade, incon-
sistência entre as ações acordadas 
no POA e as informações fornecidas 
para as Secretarias de Saúde e para 
o Ministério da Saúde – MS, o que 
afetava diretamente o cumprimento 
metas preconizadas pelo MS e, conse-
quentemente, o repasse dos recursos 
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financeiros as unidades prestadoras 
de serviço. Observou-se ainda uma 
baixa f lexibilidade no monitora-
mento e avaliação dos indicadores, 
assim como no acompanhamento 
das metas. Logo, as unidades de saúde 
que não conseguiam atingir as metas, 
estavam sob o risco de receber menor 
parte daqueles recursos financeiros 
pactuados contratualmente.

Com base nos argumentos 
apresentados, surge o problema 
desta pesquisa, avaliando até que 
ponto a sistematização do processo 
de contratualização, possibilitará a 
otimização da gestão de unidades 
hospitalares contratadas?

Desta forma, a SESAP/RN 
cobrou esforços para que cada 
unidade hospitalar investisse em 
ações estratégicas para redução dos 
problemas, visando à reorganização 
dos processos de pactuação dos 
serviços de saúde entre os entes 
federativos, e buscando alcançar as 
metas estabelecidas pelo MS. Assim, 
o objetivo deste estudo é desenvolver 
o Programa de Monitoramento, 
Controle e Avaliação nos Processos 
de Contratualização - PMCONT, como 
processo para viabilizar unidade 
estratégica na SESAP/RN. 

Como justificativa, o PMCONT 
no âmbito da SESAP/RN possibilitou 

a reorganização dos processos de 
contratualização, por meio do moni-
toramento do f luxo de trabalho, 
facilitando o alcance das metas preco-
nizadas pelo MS. Como consequência, 
houve um maior controle do repasse 
dos recursos destinados ao cumpri-
mento de 40% de metas qualitativas 
e 60% de metas quantitativas. 

Com a reorganização dos 
processos de contratualização, os 
usuários têm maior chance de acesso 
a serviços de saúde com maior nível 
de qualidade, legitimidade e recipro-
cidade, contribuindo para o aumento 
de sua satisfação.

Para o campo acadêmico, a 
pesquisa trouxe o desenvolvimento de 
uma ferramenta de gestão inovadora 
e tecnológica para a saúde pública, e 
contribuiu para a integração entre 
as áreas de gestão da saúde pública e 
engenharia de produção. 

Procedimento metodológico

Esse estudo é considerado de 
natureza aplicada, pois foram gerados 
conhecimentos para a aplicação prática 
do Programa de Monitoramento, 
Controle e Avaliação no processo de 
Contratualização – PMCONT. Quanto 
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à abordagem, é de caráter qualitativo, 
pois, se preocupa com aspectos da reali-
dade que não podem ser quantificados, 
centrando-se na compreensão da 
dinâmica das relações sociais (MINAYO, 
2001). Como também, de caráter quan-
titativo, que centra na objetividade na 
análise de dados brutos, recolhidos 
com o auxílio de instrumentos padro-
nizados e neutros (FONSECA, 2002).

Quanto aos objetivos, carac-
terizam-se como uma pesquisa 
exploratória. Sendo este direcionado 
a proporcionar maior familiaridade 
e com o problema investigado, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a 
construir hipóteses (GIL, 2007).

As etapas da pesquisa inicia-
ram-se pela formulação exata do 
problema e das hipóteses, delimitação 
das variáveis precisas e controladas 
e atuação no fenômeno estudado 
(TRIVIÑOS, 1987). Estes procedimentos 
caracterizam-se como estudo de caso, 
definindo-se como um programa que 
funciona através de um sistema de 
gestão (FONSECA, 2002). 

O PMCONT é estruturado em 
cinco fases no âmbito da SESAP/RN, 
o quadro 1 abaixo descreve cada fase:

Quadro 1: Fases do PMCONT.

Fase Nomenclatura Descrição

1ª Objetivo 
Estratégico

“Remodelagem nos processos de contratualização dos 
serviços prestados pelas unidades de saúde do RN que 
são contratualizadas com a SMS Natal.”

2ª Mapeamento 
Estratégico

Nessa fase, foi utilizado um Check List, que está associado 
ao registro da grade de serviços de cada unidade de 
saúde, com suas respectivas codificações para fins de 
informatização.

Visualização detalhada e análise das informações 
referentes à pactuação dos serviços, que são estabe-
lecidos pelo Protocolo de cooperação entre os entes 
públicos-PCEP e Plano Operativo assistencial - POA. 

3ª Planejamento

Nesta fase, foram realizadas as Reuniões de Aprendizagem 
Estratégica - RAE, por parte da COHUR, CPCS e os gestores 
das Unidades de saúde contratualizadas, para discussão 
dos resultados identificados.

Elaboração de estratégias para prestação dos serviços de 
saúde com qualidade e alcance das metas exigidas pelo MS.
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4ª Gestão de 
Indicadores

O monitoramento no alcance das metas presentes do POA.

Categorização e controle dos indicadores coerente com 
a grade de serviços de cada Unidade de Saúde. 

5ª Avaliação

Painel de monitoramento é uma ferramenta que se 
enquadra todas as informações referentes às pactua-
ções (PCEP E POA).

Auditorias Internas é o método avaliativo de respon-
sabilidade da COHUR nas Unidades de Saúde. Já as 
auditorias externas, é o método avaliativo realizado 
pela SMS Natal nas Unidades de Saúde pactuadas.
RAE: Discussão de resultados após as auditorias e 
possíveis melhorias a serem realizadas no fluxo.

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018.

A primeira fase trata-se do 
objetivo estratégico, onde ocorreu 
a remodelagem nos processos de 
contratualização dos serviços 
prestados pelas unidades de saúde 
contratualizadas com a SMS Natal. A 
segunda fase concerne o mapeamento 
estratégico, utilizando um Check List 
associado ao registro da grade de 
serviços de cada unidade de saúde, 
com suas respectivas codificações 
para fins de informatização. 

A terceira fase refere-se ao 
planejamento, que foi estabelecido 
através das Reuniões de Aprendizagem 
Estratégica - RAE, por parte da 
Coordenadoria de Hospitais e 
Unidades de Referência COHUR, 
Coordenadoria de Planejamento e 
Controle do Sistema de Saúde CPCS 
e os gestores das unidades de saúde 

contratualizadas para discussão dos 
resultados identificados, objetivando 
a elaboração de estratégias para 
prestação dos serviços de saúde, com 
qualidade e alcance das metas.

A quarta fase de gestão de 
indicadores, compreende o monito-
ramento para o alcance das metas 
presentes do POA, além disso, houve 
a categorização e controle dos indi-
cadores, análise crítica e periódica 
de resultados, bem como, sua mensu-
ração para possíveis planos de ação, 
nos casos de detecção de desvios.

Na quinta fase de avaliação, 
desenvolveu-se o painel de monito-
ramento das metas e indicadores, 
consistindo em ferramenta que 
enquadra todas as informações refe-
rentes às pactuações (PCEP E POA). 
Para mais, auditoria interna foi o 
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método avaliativo sob responsabili-
dade da gestão hospitalar da SESAP. 
Já auditoria externa, foi o método 
avaliativo realizado pela SMS Natal 
nas unidades de saúde pactuadas, 
visto que Lima (2014), relata que os 
auditores devem identificar os pontos 
fracos, determinar as causas, avaliar 
as consequências e procurar uma 
solução adequada aos obstáculos que 
surjam no caminho.

As ferramentas de gestão 
utilizadas no PMCONT são POA; Check 
list; RAE; Painel de Monitoramento; 
Auditorias internas e externas.

Resultados e discussões

Com o desenvolvimento e 
adoção do PMCONT, as atividades 
relacionadas à contratualização dos 
serviços de saúde entre os entes fede-
rativos, modificaram a metodologia 
dos seus processos. 

O fluxo funcional iniciou-se a 
partir do Ministério da Saúde - MS, 
que tem a competência de distribuir 
indicadores e diretrizes da saúde para 
o estado e os municípios. 

Dando seguimento ao fluxo, 
a Coordenadoria de Planejamento 
e Controle do Sistema de Saúde 

- CPCS foi responsável na análise e 
alcance das metas contratualizadas 
a partir do Sistema de Informação 
Ambulatorial - SIA e Sistema de 
Informação Hospitalar - SIH mediante 
os prazos estabelecidos. 

A  p a r t i r  d e  e nt ã o,  a 
Coordenadoria de Operações de 
Hospitais e Unidades de Referência 
- COHUR desempenhou suas funções 
iniciando na análise do desempenho 
dos resultados obtidos, mediante 
o prazo estabelecido. Em seguida, 
a COHUR elaborou o relatório de 
desempenho das unidades de saúde 
contratualizadas, bem como, o enca-
minhamento desses relatórios a CPCS, 
unidades hospitalares e comissão de 
Monitoramento Municipal.

Foram realizadas também 
as Reuniões de Aprendizagem 
Estratégica- RAE, em parceria da 
COHUR, CPCS, Gestão das Unidades 
Hospitalares pactuadas e comissão 
de monitoramento municipal. A 
partir desta etapa, foram avaliados 
os POAs vigentes, sendo diagnosti-
cadas inconsistências, pontos fortes 
e daí procedidos os ajustes e reco-
mendações pertinentes, com apoio 
técnico da COHUR. 

Após a elaboração do POA, o 
documento foi repassado a CPCS para 
complemento das informações, e em 
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seguida foi elaborado o Protocolo de 
Cooperação entre os Entes Públicos- 
PCEP do próximo exercício. Depois 
de formulado, o PCEP passou pela 
aprovação da Comissão Intergestora 
Bipartite - CIB, sendo esta composta 
por Estado e Municípios.

Dando seguimento ao fluxo, 
as Unidades Hospitalares desem-
penharam a função de executar os 
serviços pactuados no PCEP e POA, 
bem como na medida em que forem 
fornecendo os serviços de saúde, foram 
alimentando o painel de indicadores 
mensalmente. Com a alimentação do 
painel de indicadores, foram elabo-
rados os relatórios de análise crítica 
para finalidade de auto avaliação das 
próprias unidades hospitalares.

As auditorias aconteceram 
de duas formas: A primeira do tipo 
interna que foi realizada pela própria 
COHUR dentro das unidades de saúde, 
nos dois primeiros trimestres, para 
acompanhamento das metas e indi-
cadores. Já a segunda externa, que foi 
realizada pela comissão de monitora-
mento municipal juntamente com a 
COHUR, também estabelecida em um 
período de três meses, para avaliação 
das metas pactuadas e mensuração 
dos indicadores exigidos.

Após a realização das audito-
rias, foram elaborados relatórios de 

acompanhamento das auditorias e 
avaliação dos serviços prestados. Os 
serviços que necessitaram passar 
por possíveis intervenções, foram 
definidos a partir de um consenso 
conjunto das comissões de monitora-
mento municipal, COHUR e unidades 
hospitalares, para que esses serviços 
fossem executados de forma condi-
zente com os requisitos contratuais 
definidos no PCEP. 

Ao final de todo processo, a 
SESAP, SMS Natal e unidades hospi-
talares contratualizadas, detendo 
conhecimento para gestão e controle 
dos resultados decorrentes da pactu-
ação, avaliando o alcance das metas 
para bons parâmetros dos indicadores 
pactuados para o repasse de recursos. 
A ferramenta de gestão que auxiliou 
nesse processo avaliativo foi o painel 
de monitoramento de indicadores 
pactuados entre os entes federativos. 

Esse novo fluxo no processo 
de contratualização envolvendo 
o MS, SESAP, unidades de saúde e 
SMS de Natal, está representado na 
Figura 1 abaixo.



Figura 1: Funcionalidade PMCONT.

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018.
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Sendo assim, foi de total impor-
tância que as Unidades Hospitalares 
passassem preencher os sistemas de 
informação com informações que 
correspondam à realidade, ou seja, 
informações fidedignas, confiáveis 
para que o processo ocorra com o 
maior nível de qualidade possível.

Com a adoção e desenvolvimento 
deste modelo de Programa, obteve-se:

Realizar pactuações cuja grade 
de serviços seja coerente com cada 
Unidade de Saúde;

• Categorização dos Indicadores de 
acordo com o perfil da rede de 
cada Unidade de Saúde;

• Coerência nas informações 
fornecidas (POA- CNESS – Grade 
de Serviços);

• Cumprimento do plano operativo 
assistencial (POA);

• Utilização entre os entes pactuados 
as metas, objetivos e indicadores 
estabelecidos pelo MS, como estra-
tégia de gestão hospitalar;

• Integração entre as partes interes-
sadas tanto na operacionalização 
quanto na fase de avaliação de 
metas alcançadas.

Ressalta-se que é importante, 
para o sucesso dos processos definidos, 
foco, comprometimento, seriedade 
e profissionalismo dos atores envol-
vidos, fazendo desse modelo uma 
atividade de gestão qualificada no 
processo de contratualização do 
Sistema único de Saúde- SUS.

Considerações finais

Durante a execução desse 
estudo foram considerados fatores, 
como a prática vivenciada pelos 
gestores das unidades de saúde, que 
anterior a esta experiência eram 
práticas rotineiras, realizadas de 
forma mecânica sem o entendimento 
adequado do processo, contribuindo 
assim para a inconsistência e descon-
trole das informações referentes à 
pactuação dos serviços de saúde, 
afetando diretamente o alcance das 
metas exigidas pelo Ministério de 
Saúde- MS e o repasse dos recursos. 

Com o desenvolvimento e a 
aplicação do PMCONT, percebeu-se 
que os envolvidos no processo, em 
suas diferentes instâncias, passaram 
a compreender a contratualização 
de forma objetiva, se reconhe-
cendo como personagens ativos do 
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processo e enquanto prestadores 
de serviços, no caso das unidades 
de saúde, e contratantes do serviço, 
no caso da SMS Natal.

O PMCONT modif icou a 
metodologia do processo de contra-
tualização, tornando-o mais eficiente. 
Pactuações passaram a ter grade de 
serviços coerentes com o perfil da 
Unidade de Saúde; Categorização dos 
Indicadores de acordo com o perfil 
da rede de cada Unidade de Saúde; 
Cumprimento do plano operativo 
assistencial (POA); Sistematização 
entre as partes interessadas na fase 
de avaliação de metas alcançadas.

É importante ressaltar que 
com o desenvolvimento e aplicação do 
PMCONT, foram criadas perspectivas 
de futuras pesquisas, dentre elas a 
investigação dos principais impactos 
que este programa produzirá para 
a sociedade norte riograndense, no 
que tange à melhoria do acesso aos 
atendimentos de saúde e equidade 
preconizados pelo SUS.
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Resumo
Objetivos: uma relação de falsos 
alarmes de até 86% foi relatada em 
monitores de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs). O alto valor 
pode levar a atenção reduzida da 
equipe clínica para com o paciente. 
Apresentamos um método para a 
detecção de Arritmias - asístole, 
bradicardia extrema, taquicardia 
extrema, taquicardia ventricular e 
fibrilação ventricular - de acordo com 
o “Desafio 2015 PhysioNet/CinC”.

Dados: o método foi aplicado com o 
uso de 750 registros de monitores de 
UTIs fornecidos pela base de dados 
clínicos Physionet.
Metodologia: um teste específico de 
arritmia é processado. Testes para as 
arritmias individuais são baseados na 
comparação da frequência cardíaca 
(FC) com limites conhecidos e é feita, 
também, a observação de ECG de 
baixa atividade.
Resultados: Especificidades do 
conjunto de treinamento de 80,93% e 
79,20% foram alcançadas.

Abstract
Aims: A false alarms ratio of up to 
86 % has been reported in Intensive 
Care Units (ICUs) monitors. Such a 
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high value can lead to reduced staff 
attention and patient deprivation. 
We present a method for detection 
of specific arrhythmias – asystole, 
extreme bradycardia, extreme tachy-
cardia, ventricular tachycardia and 
ventricular flutter / fibrillation – in 
accordance with the “2015 Physionet/
CinC Challenge”.
Data: The method was trained with 
the use of 750 records from ICUs 
monitors provided by PhysioNet.
Methodology: An arrhythmia-s-
pecific test is processed. Tests for 
individual arrhythmias are based 
in the comparison of heart rate (HR) 
with known limits, and observation 
of low-frequency ECG activities. 
Results: Training-set specificitys of 
80,93% and 79,20% were achieved.

Introdução

Arritmias são alterações no 
ritmo cardíaco normal. Na maioria 
das pessoas, os batimentos cardíacos 
variam entre 60 a 100 batimentos 
por minuto (bpm), com alterações 
nessa faixa em situações específicas, 
como repouso ou esforço físico, por 
exemplo. Algumas arritmias podem 
provocar sensação de palpitações, 

desmaios e até mesmo levar à morte. 
Por este motivo, Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) são equipadas com 
monitores multiparamétricos aptos 
a detectar arritmias associadas ao 
risco de vida.

São consideradas arritmias 
com risco de vida:

• Asístole: Ausência de batimentos 
por, pelo menos, 4 segundos; 

• Bradicardia: Frequência cardíaca 
menor do que 40 bpm; 

• Taquicardia: Frequência cardíaca 
maior do que 140 bpm; 

• Taquicardia ventricular: 5 ou 
mais batimentos ventriculares 
consecutivos com frequência 
cardíaca maior do que 100 bpm; 

• Fibrilação ventricular: Traçado 
irregular, de amplitude variada 
e formas de onda grosseiras por, 
pelo menos, 4 segundos.

As arritmias citadas podem 
levar o paciente a óbito em um período 
de tempo extremamente curto, por 
isso os alarmes dos monitores de UTIs 
devem estar programados para indicar 
uma eventual anormalidade associada 
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à arritmia em até 10 segundos imedia-
tamente após o início do evento [1]. 
Entretanto, os alarmes podem ser 
desencadeados por ruídos gerados por 
diversos fatores como, por exemplo, 
movimentação do paciente, análise 
incorreta de dados de ECG por parte do 
monitor [2] ou mesmo por erros asso-
ciados à manipulação do equipamento 
por parte da equipe clínica envolvida 
no cuidado ao paciente [3].

Os alarmes em UTIs podem 
ser responsáveis pelo aumento do 
estresse tanto da equipe clínica 
quanto dos pacientes, elevando seus 
níveis de cortisol, levando à privação 
do sono. Neste contexto, os alarmes 
representam um efeito importante 
na recuperação e no tempo de perma-
nência do paciente na UTI. Apenas 2% 
a 9% dos alarmes de um monitor são 
considerados realmente importantes 
no que diz respeito ao cuidado para 
com o paciente. Neste contexto, o 
Desafio PhysioNet/CinC do ano de 
2015 que dispõe dados clínicos reais 
de livre acesso e propõe o desenvol-
vimento de novos algoritmos para 
melhorar a especificidade de alarmes 
de monitores em UTIs, especialmente 
nos casos em que são detectados 
eventos que envolvem arritmias 
cardíacas associadas ao risco de vida.

O objetivo deste trabalho é 
propor um método para processar 
um sinal multimodal e analisar se o 
alarme do monitor da UTI ao indicar 
arritmia é verdadeiro ou falso.

Procedimento metodológico

Os sinais analisados foram 
extraídos de um conjunto contendo 
750 gravações de monitores de UTI 
(disponível em https://physionet.
org/challenge/2015/training.zip). 
Cada gravação é de 5 minutos, com 
frequência de 250 Hz, contendo dois 
canais de ECG e um ou dois canais, com 
pressão arterial (ABP, do inglês arterial 
blood pressure) e fotopletismografia 
(PPG, do inglês photoplethysmography), 
como mostra a Figura 1.

As gravações foram fornecidas 
por 4 hospitais dos Estados Unidos e 
da Europa, adquiridas de equipa-
mentos dos 3 maiores fabricantes de 
monitores para cuidados intensivos. 
Os sinais foram escolhidos aleatoria-
mente e, portanto, não representam 
necessariamente as estatísticas 
verdadeiras a respeito das taxas de 
falsos alarmes para qualquer fabri-
cante ou unidade hospitalar.

https://physionet.org/challenge/2015/training.zip
https://physionet.org/challenge/2015/training.zip
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De posse destes dados, o método 
proposto por este trabalho foi estru-
turado no software Octave. A função 
RDMAT da WFDB MATLAB Toolbox foi 
utilizada para carregar os dados em 
unidades físicas mensuráveis.

Considerando que fatores 
como ruídos provenientes da rede 
elétrica, movimentação do paciente, 
sensores desconectados e identifi-
cação incorreta de dados de ECG por 
parte do monitor podem influenciar 
e até mesmo desencadear os alarmes, 
foram aplicados filtros FIR passa-
-banda, com o objetivo de remover 
os ruídos presentes nos sinais. No 

pré-processamento foi utilizado o 
filtro de Bessel, a fim de promover 
um processo de linearização dos 
sinais analisados.

Os dados do Desafio garantiam 
que os alarmes eram disparados ao 
final de cada gravação, ou seja, após 
5 minutos do início de cada gravação. 
Sabendo-se que os monitores levam 
até 10 segundos para alarmar dado 
o início do evento, então, cada sinal 
passou por um processo de “janela-
mento”, onde o sinal foi reduzido aos 
10 segundos finais, o que garantia que 
esse período de tempo compreendia o 

Figura 1: Um dos sinais do conjunto estudado, contendo canais de ECG (dois), ABP e PPG. 

Autoria: PhysioNet. 
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evento a ser analisado como um caso 
ou não de arritmia com risco de vida.

Os picos dos sinais de ABP e 
PPG foram localizados e as métricas 
foram calculadas. A Timbre Toolbox 
foi utilizada no processo de extração 
dos atributos. 

O software Waikato Environment 
for Knowledge Analysis (WEKA) foi 
utilizado no processo de avaliação 
dos resultados obtidos. Para isso, foi 
necessária a criação de um arquivo de 
texto, que possibilitou a transferência 
dos dados relevantes para o Weka. Cada 
linha do arquivo, com os atributos 
desejados (separados por vírgulas), 
foi escrita nesse arquivo de texto 
na ordem necessária para a leitura 
correta do arquivo .arff, formato 
padrão para estruturar as bases de 
dados manipuladas pelo Weka.

A partir do arquivo .arff, os 
dados obtidos com o algoritmo desen-
volvido foram analisados, avaliando 
o Kappa, parâmetro que mede a 
concordância dos valores esperados 
com os valores reais. Baseando-se 
nisso, foi gerado todo o processo de 
avaliação do algoritmo desenvol-
vido, através de 6 classificadores de 
dados para a base não balanceada: 
Multilayer Perceptron (4 hiddenLayers), 
RBFNetwork, RBFClassifier, NayveBayes, 
bayesnet e J48.

Resultados

O tratamento do sinal possibilita 
a diminuição de artefatos contidos no 
sinal de estudo. Tais artefatos surgem 
como ruídos aleatórios oriundos dos 
mais diversos fatores intrínsecos 
à obtenção do sinal e dificultam a 
identificação de padrões associados às 
características de arritmias cardíacas 
com risco de vida. A aplicação de filtros 
como o FIR passa-banda e o filtro de 
Bessel garante que o sinal de estudo 
possui menos interferências do que 
o sinal disponibilizado pela base de 
dados Physionet. Além disso, o processo 
de janelamento aplicado proporcionou 
a obtenção de um sinal sumarizado, 
que contempla apenas a porção do 
sinal de estudo que contém as informa-
ções associadas a um possível evento 
de arritmia, uma vez que o tempo de 
resposta dos monitores é conhecido.

O valor do Kappa é uma métrica 
muito importante a ser considerada 
na mineração de dados, e pode variar 
de -1 a 1. Os valores próximos de 1 
fornecem uma indicação de dados 
com maior concordância e uma menor 
concordância caso seja dado um 
Kappa mais próximo de -1 [6]. A Tabela 
1 mostra como é feita a interpretação 
dos valores de Kappa obtidos após a 
aplicação dos classificadores de dados.
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Tabela 1: Escala do Índice Kappa de Landis & Koch. 

Kappa Grau de acordo

<0,00 Sem acordo

0,00-0,20 Insignificante

0,21-0,40 Mediano

0,41-0,60 Moderado

0,61-0,80 Substancial

0,81-1,00 Quase Perfeito

Autoria: Valéria Baltar e Valdir Okano.

Os resultados obtidos a partir 
da análise dos dados do arquivo .arff 
no software Weka para a base sem 

balanceamento estão mostrados na 
Tabela 2 a seguir.

Tabela 2: Valores para as classificações obtidas no Weka para base sem balanceamento. 

Classificador Casos  
Corretos (%)

Casos  
Incorretos (%)

Estatística  
de Kappa

Multilayer Perceptron  
(4 hiddenLayers)

80,93 19,07 0,5794

RBFNetwork 79,20 20,80 0,5397

J48 79,07 20,93 0,5329

bayesnet 78,27 21,73 0,5236

RBFClassifier 73,33 26,67 0,3968

NayveBayes 68,13 31,87 0,2514

Autoria: Paulo Bezerra e Rodrigo Ferreira.

A partir da análise da Tabela 
2, pode-se inferir que o classificador 
Multilayer Perceptron (4 hiddenLayers) 

apresenta-se como aquele que gerou 
melhores resultados, com uma 
acurácia de 80,93% e estatística 
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de Kappa de 0.5794, avaliada como 
concordância moderada, de acordo 
com a Tabela 1. Tal fato também é 
perceptível através da analise de sua 
matriz confusão (Tabela 3) quando 
comparada às matrizes confusão 
dos demais classificadores, exibidas 
nas Tabelas 3 a 8.

A análise da matriz de confusão 
de um classificador na mineração de 
dados é de extrema importância, pois 
é um indicador do comportamento do 
classificador e verifica se o algoritmo 
de classificação está confundindo 
duas classes, que no caso deste 
trabalho são identificadas pelos casos 
em que há falsos e verdeiros alarmes.

Cada coluna da matriz repre-
senta as instâncias de uma classe 
prevista, enquanto as linhas repre-
sentam os casos de uma classe real. 
Dessa forma, é possível identificar os 
casos nos quais cada um dos sistemas 
de classificação possui mais deficiência. 

Tabela 3: Matriz confusão ao utilizar o 
classificador Multilayer Perceptron (4 
hiddenLayers) (Base sem balanceamento). 

a b

425 31 a = Falso alarme

112 182 b = Verdadeiro alarme

Autoria: Paulo Bezerra e Rodrigo Ferreira.

Tabela 4: Matriz confusão ao 
utilizar o classificador RBFNetwork 
(Base sem balanceamento). 

a b

421 35 a = Falso alarme

121 173 b = Verdadeiro alarme

Autoria: Paulo Bezerra e Rodrigo Ferreira.

Tabela 5: Matriz confusão ao utilizar o 
classificador J48 (Base sem balanceamento). 

a b

427 29 a = Falso alarme

128 166 b = Verdadeiro alarme

Autoria: Paulo Bezerra e Rodrigo Ferreira.

Tabela 6: Matriz confusão ao 
utilizar o classificador bayesnet 
(Base sem balanceamento). 

a b

410 46 a = Falso alarme

117 177 b = Verdadeiro alarme

Autoria: Paulo Bezerra e Rodrigo Ferreira.

Tabela 7: Matriz confusão ao 
utilizar o classificador RBFClassifier 
(Base sem balanceamento).

a b

416 40 a = Falso alarme

160 134 b = Verdadeiro alarme

Autoria: Paulo Bezerra e Rodrigo Ferreira.
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Tabela 8: Matriz confusão ao 
utilizar o classificador NayveBayes 
(Base sem balanceamento). 

a b

425 31 a = Falso alarme
208 86 b = Verdadeiro alarme

Autoria: Paulo Bezerra e Rodrigo Ferreira.

Discussão

É possível perceber, através 
da análise da mineração dos dados 
obtida no software Weka (Tabela 2), 
que o método desenvolvido por este 
trabalho para a identificação de 
verdadeiros alarmes de monitores 
associados aos eventos de arritmias 
com risco de vida por meio da análise 
dos sinais clínicos reais disponíveis na 
base de dados da PhysioNet apresentou 
80,93% como maior valor de acurácia 
e um Kappa medido de 0,5794, de 
acordo com o classificador Multilayer 
Perceptron (4 hiddenLayers). Tal resul-
tado é considerado satisfatório, pois 
de acordo com a Tabela 1, o valor de 
Kappa obtido com a utilização do 
classificador Multilayer Perceptron (4 
hiddenLayers) é considerado moderado. 
A aplicação de outros classificadores 
nas validações do método proposto 
também foi considerada satisfatória. 

O classificador RBFNetwork apresentou 
uma acurácia de 79,20% e um valor de 
Kappa dentro da faixa considerada 
moderada, de 0,5397. O classificador J48 
mostrou que o método desenvolvido 
tem uma taxa de acerto de 79,07% 
para os casos de alarmes considerados 
como verdadeiros, onde há de fato 
um evento associado à arritmia com 
risco de vida; para tal classificador 
o Kappa obtido foi 0,5329, também 
considerado como moderado. O 
classificador bayesnet considerou 
78,27% dos casos como corretos, 
apresentando um Kappa de 0,5236, 
também considerado moderado. O 
classificador RBFClassifier apontou 
73,33% dos casos como corretos, com 
uma estatística de Kappa de 0,3968, 
considerado assim mediano. Por outro 
lado, a validação do método desenvol-
vido por este trabalho apresentou 
68,13% como menor valor de acurácia, 
conforme o classificador NayveBayes 
e, para este caso, um Kappa de 0,2514, 
considerado insignificante, de acordo 
com a Tabela 1. Considerando a dife-
rença de acurácia de 12,80%, entre os 
resultados obtidos, variando na faixa 
de 68,13% a 80,93%, confirma-se que o 
método apresentou, de fato, uma boa 
interpretação dos sinais clínicos em 
estudo, que determina se houve ou não 
um caso de arrtimia associada ao risco 
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de vida no momento em que o alarme 
do monitor de UTI foi disparado.

Apesar dos resultados satis-
fatórios, houveram dificuldades 
encontradas durante a execução do 
projeto. A maior dificuldade obtida 
neste método foi no que diz respeito à 
detecção dos picos R do complexo QRS 
dos sinais de ECG, que foram identifi-
cados sem maiores complexidades, 
mas apresentaram problemas na fase 
de processamento, especialmente no 
que tange à linearização dos sinais de 
estudo. Por conta disso, os sinais de 
ECG não foram analisados diretamente 
neste trabalho, sendo realizada uma 
determinação indireta de picos das 
ondas R, através da análise das formas 
de onda dos sinais de pressão arterial 
(ABP) e oximetria de pulso (PPG), 
que acompanham o ritmo cardíaco 
e podem servir como ferramentas 
de auxílio efetivo no diagnóstico de 
arritmias de risco de vida.

Considerações finais

A partir da validação dos 
resultados, obtida com o software 
Weka, é possível dizer que, apesar da 
falta de análise dos canais de ECG 
disponíveis no conjunto de gravações 

dos monitores de UTI, o método 
desenvolvido, de fato, apresentou 
uma boa interpretação dos sinais de 
pressão arterial e oximetria de pulso 
e mostrou-se eficiente na análise dos 
casos de arritmias associadas ao risco 
de vida, determinando se os alarmes 
realmente indicavam um episódio de 
arritmia com risco de vida ou não. 

Desta forma, a proposta do 
Desafio PhysioNet/CinC do ano de 2015 
foi atendida e o objetivo proposto por 
este trabalho foi, portanto, alcançado 
através do método desenvolvido apre-
sentando uma melhor taxa de acerto 
de 80,93% de acordo com o classificador 
Multilayer Perceptron (4 hiddenLayers) 
e na pior situação considerada apre-
sentou uma taxa de acerto de 68,13%, 
segundo o classificador NayveBayes.

Portanto, conclui-se que o 
método desenvolvido é adequado para 
reduzir falsos alarmes de arritmia 
em monitores de Unidades de Terapia 
Intensiva, mostrando-se como uma 
potencial aplicação no cuidado ao 
paciente, podendo, inclusive, ajudar 
na redução do seu período de estadia 
na UTI, bem como na sua recuperação, 
podendo ser aplicado pelos fabricantes 
de monitores multiparamétricos 
utilizados nas UTIs, melhorando a 
especificidade dos mesmos.
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Resumo
Uma instituição hospitalar é 
composta por diversas áreas que 
devem integrar-se harmonicamente 
para que haja um trabalho com 
resultado eficiente e eficaz, em 
busca da qualidade da assistência. 
A implantação de uma Central de 
serviços significa um grande avanço 
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na gestão hospitalar, promovendo 
intercomunicabilidade entre os 
setores, permitindo que as funções 
inerentes a esses profissionais sejam 
ágeis, evidenciado a importância 
da qualidade com que seus serviços 
são prestados. Neste sentido, este 
estudo tem como finalidade apre-
sentar uma proposta de um sistema 
para a Central de Serviços em um 
hospital universitário. Como método 
da pesquisa foi utilizado o Scrum, 
processo de desenvolvimento ágil que 
ocorre por ciclos de iterações (sprints) 
aos quais são aplicados incrementos 
para agregar valor ao produto, à 
proporção que supre as necessidades 
dos usuários do sistema. Como 
resultado da proposta do software 
verificou-se que o tempo total de 
resposta no transporte ao paciente 
diminuiu expressivamente, de uma 
média de 52 minutos, para atuais 19 
minutos por paciente transportado. 
Identificaram-se os horários de 
maiores ocorrências das solicitações 
de transporte, possibilitando a partir 
dessas demandas realizar um balan-
ceamento e controle mais eficiente 
dos recursos, permitindo a melhor 
distribuição de macas, cadeiras e 
pessoal. Por fim, houve uma avaliação 
da gestão, de forma empírica, de 
contratação de novos funcionários, 

que com os indicadores gerados pelo 
sistema, auxiliaram na tomada de 
decisão mantendo a necessidade da 
contratação, porém com um quan-
titativo menor do que o decidido 
anteriormente, contribuindo para a 
gestão financeira da instituição.

Abstract
A hospital institution is composed 
of several areas that must be inte-
grated harmonically so that there is 
a work with efficient and effective 
results in search of the quality of 
care. The implantation of a Service 
Center means a great advance in 
hospital management, promoting 
intercommunication between the 
sectors, allowing the inherent func-
tions of these professionals to be 
agile, evidencing the importance of 
the quality with which their services 
are provided. In this sense, this study 
aims to present a proposal for a system 
for the Service Center in a university 
hospital. As a research method, Scrum 
was used as an agile development 
process that occurs through cycles 
of iterations (sprints) to which incre-
ments are applied to add value to the 
product, in proportion to the needs of 
the users of the system. As a result of 
the software proposal it was verified 
that the total time of response in the 
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transport to the patient decreased 
expressively, from an average of 52 
minutes, to the current 19 minutes 
per patient transported. The sche-
dules of greater occurrences of the 
transport requests were identified, 
making possible from these demands 
a more efficient balance and control 
of the resources, allowing the best 
distribution of stretchers, chairs 
and personnel. Finally, there was an 
evaluation of the management, empi-
rically, of hiring new employees, which 
with the indicators generated by the 
system, helped in decision making 
keeping the need for hiring, but with 
a smaller amount than previously 
decided, contributing for the financial 
management of the institution.

Instrodução

O principal objetivo das 
instituições de saúde é atender as 
necessidades e as expectativas de 
seus pacientes de forma apropriada. 
Para isso, é essencial o esforço dos 
profissionais de saúde e gestores em 
assisti-los com agilidade, segurança 
e respeitando o seu direito em todo 
o processo do cuidado (ISALTINA; 
CORREIA, 2017).

Nesse sentido, uma atividade 
impactante na impressão de quali-
dade é o transporte intra-hospitalar 
do paciente – transferência tempo-
rária ou definitiva de pacientes nas 
instalações internas do hospital para 
realização de alguma intervenção 
cirúrgica ou procedimento de diag-
nóstico (PEREIRA et al., 2016).

Além disso, este serviço está 
presente em toda a trajetória do 
paciente, desde o acolhimento e trata-
mento até a alta. Por isso, o transporte 
intra-hospitalar torna-se fundamental 
na percepção de qualidade dos 
serviços de saúde e segurança do 
paciente (PIEIRA et al., 2007).

Nesse âmbito, um aspecto 
importante no transporte do paciente 
é a comunicação prévia das informa-
ções necessárias entre a equipe que 
transporta o paciente e aquela que 
irá recepcioná-lo, de forma que não 
seja comprometida sua segurança e a 
continuidade dos cuidados de saúde 
reforçada (ISALTINA; CORREIA, 2017).

O referido trabalho será reali-
zado no Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL) do estado do Rio Grande 
do Norte e de acordo com sua unidade 
de apoio operacional, foi identificado 
que o serviço de transporte intra-
-hospitalar estava comprometendo 
a qualidade do cuidado ao paciente. 
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O tempo de espera para o transporte 
por maca ou cadeira, supera mais de 
uma hora para a finalização desse 
transporte. Essa situação gerava 
vários inconvenientes, como atraso 
na realização de procedimentos ou 
até cancelamento. 

Assim sendo, a gestão de 
desempenho para o transporte 
intra-hospitalar ocorria sem a 
padronização das ações e o tempo 
de execução sequer era controlado, 
inviabilizando a mensuração da 
qualidade e eficácia. Logo, adequa-
ções e melhorias ocorriam quase 
sempre de forma aleatórias e intui-
tivas, sem o respaldo de indicadores 
e informações precisas daquilo que 
necessitaria ser modificado.

Considerando o potencial de 
melhoria que a tecnologia de infor-
mação e comunicação pode gerar em 
benefício da segurança do paciente 
e qualidade do serviço em conjunto 
com os argumentos apresentados e 
problemas identificados, a proble-
mática do presente trabalho pode 
ser expressa através do seguinte 
questionamento: como um sistema 
de informação poderia melhorar o 
processo e a comunicação do serviço 
de transporte intra-hospitalar?

A partir da problemática defi-
nida tem-se como objetivo desenvolver 

e implementar um sistema para 
a Central de Serviços do Hospital 
Universitário. O módulo inicial será 
desenvolvido para o serviço dos 
maqueiros sendo o passo inicial de 
uma ferramenta dotada de capacidade 
de melhoria prática e disponibilidade 
de informações em indicadores para a 
gestão administrativa.

Justifica-se esse estudo em 
função da eficiência e capacidade 
dos sistemas de informação permitir 
um melhor fluxo e utilização das 
informações dentro de uma orga-
nização, aceitando que as mesmas 
sejam absorvidas e compartilhadas 
entre diferentes agentes, gerando 
conhecimento, resultados e melhoria 
contínua aos serviços.

Procedimento metodológico

Tratando-se de um sistema web 
baseado em modelos propostos pela 
engenharia de software, optou-se por 
utilizar um processo de desenvolvi-
mento ágil: o Scrum. Nesse modelo, o 
desenvolvimento ocorre por ciclos de 
iterações (sprints) aos quais são apli-
cados incrementos a fim de agregar 
valor ao produto final, à proporção 
que supre as necessidades dos 
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usuários do sistema (HE:LABS, 2014). 
A equipe de desenvolvimento foi 
composta por um administrador, um 
estatístico, um engenheiro de software 
e um desenvolvedor de sistemas. 

Para desenvolvimento do 
sistema Central de Serviços - SCS do 
Hospital Universitário Onofre Lopes, 
a figura 1 abaixo esquematiza todo o 
procedimento metodológico adotado:

Figura 1 – Procedimento Metodológico para desenvolvimento 
do Sistema de Central de Serviços.

Fonte: Dados dos Autores (2018).
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Dessa forma, o processo de 
desenvolvimento seguiu baseando-se 
numa estrutura definida em três fases 
de forma interativa e cíclica, combi-
nando, respectivamente, as atividades 
de planejamento, desenvolvimento e 
avaliação. Assim, todos os membros 
da equipe assumiram tarefas deter-
minadas no período de cada iteração.

 Na primeira fase, a concepção 
ou planejamento, foram realizados 
entrevistas com os usuários e chefes 
de unidade, a fim de obter os requi-
sitos e criação de protótipos de telas 
para modelar o software de modo 
rápido, com interface amigável e que 
atendesse às especificações coletadas. 
Além disso, houve a necessidade 
de um levantamento bibliográfico 
sobre os descritores: “transporte 
de pacientes”, “intra-hospitalar”, 
segurança do paciente, nas seguintes 
bases de dados literários: Medline, 
PubMed e Web of Science, onde foram 
identificados os principais conceitos 
a serem utilizados e as informações 
mais importantes a serem transmi-
tidas ao usuário.

 Já na segunda fase, o sistema 
foi sendo desenvolvido, envolvendo 
as tarefas de análise de requisitos, 
projeto, implementação e testes. 
Sendo assim implementados por 
meio de softwares livres, mais 

especificamente, na linguagem 
de programação PHP, utilizando o 
sistema gerenciador de banco de 
dados MySQL e hospedado no servidor 
Apache. Tecnologias escolhidas sob 
critérios de diretrizes governamen-
tais (SANTOS, 2005), com destaque 
nas recomendações de independência 
tecnológica e de fornecedor. 

Por fim, na terceira fase, a de 
avaliação, constituiu-se em demons-
trar e entregar o produto. Dessa 
forma, foram examinados os testes e 
o comportamento do sistema diante 
das situações possíveis juntamente 
com os usuários. Nessa etapa, também 
participaram, especialistas da área 
de emergência, cuidados intensivos, 
informática e enfermeiros.

Resultados e discussões 

 Em agosto de 2017, a plata-
forma piloto foi implantada no 
hospital: maqueiros, telefonista, 
recepcionistas e enfermeiros 
foram treinados e familiarizados 
com a primeira versão do Sistema 
Central de Serviços - Módulo 
Maqueiro.  O software, foi produzido 
sob o conceito definido como web 
design responsivo, possibilitando a 
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adaptação à quaisquer dispositivos 
e contexto de uso facilitando o 
acesso e a portabilidade.  A figura 

2 a seguir apresenta a interface do 
painel central de serviços:

Figura 2 – Painel Central de Serviços

Fonte: Dados dos Autores (2018).

O sistema possui três tipos 
de usuários com permissões 
e funcionalidades distintas: o 
Administrador – gerencia os demais 
usuários e visualiza o painel de rela-
tórios; o Coordenador – gerencia a 
equipe de maqueiros, as solicitações 
de transporte; e o Assistencial – 
realiza e acompanha as solicitações 
em tempo real.

Antes da sua aplicação, os 
profissionais de saúde reclamavam 
da dificuldade em conseguir contato 
telefônico com a central de maqueiros 
nos horários de pico, pois a espera 
era excessiva para o atendimento 
ao paciente, a falta de informação 
de onde se encontrava o maqueiro, 

se o transporte chegaria em tempo 
hábil para a realização de exames ou 
procedimentos com hora marcada, 
comprometendo muitas vezes, as 
atividades da assistência devida a 
suspensão do serviço para a solici-
tação do transporte.

O relato feito por uma técnica 
de enfermagem resume a dificul-
dade: “diariamente, em todos os 
andares, alguém da enfermagem 
tinha que virar um verdadeiro 
‘agente de trânsito’ de macas e 
cadeiras de rodas, gerando, além 
de todo o transtorno ao paciente, 
insatisfação enorme por se sentir 
subaproveitado enquanto perdia 
tempo para telefonar para a sala 
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de macas, ditar as informações, 
acalmar o acompanhante que 
percebia que o transporte da 
enfermaria ao lado era menos 
urgente e chegou primeiro, tornar 
a ligar para a telefonista para certi-
ficar se o maqueiro que apareceu 
correspondia ao paciente e destino 
solicitados, pois muitas vezes, 
inclusive o maqueiro, esquecia a 
sequência de itinerários passados 
pelo rádio e sequer recordava o 
nome do paciente”.

Durante o primeiro ano de 
implantação do módulo, foram 
observadas diferenças estatísticas 
significativas. Nos seis primeiros 
meses de 2018, o Hospital do estudo 
já registrava mais de vinte mil 
chamados para este tipo de serviço, 
sendo 13.303 para uso de cadeira 
de rodas, 6.156 para uso de maca 
e 938 para maca com necessidade 
de cilindro de oxigênio. A figura 3 
abaixo, mostra o relatório gráfico de 
chamados e seu detalhamento:

Figura 3 – Relatório gráfico da quantidade de chamados com detalhamento.

Fonte: Dados dos Autores (2018).

De acordo com as especifi-
cações dos requisitos e pesquisa 
bibliográfica, foi construída uma 
das principais funcionalidades do 
sistema, o formulário de solicitação 
de transporte/maqueiro, proporcio-
nando mais segurança aos pacientes 
durante seu transporte pelas instala-
ções do hospital. 

Para solicitar o transporte, 
não é necessário o usuário digitar as 
informações do paciente, o próprio 
sistema realiza uma busca na base 
de dados do hospital tanto dos 
internados como dos agendados para 
atendimento ambulatorial. A partir 
de dados do número do prontuário 
ou parte do nome do enfermo, o 
sistema filtra as informações, 
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ocorrendo a seleção do paciente 
correto. Quanto aos destinos do 
transporte, são escolhidos numa 
lista previamente cadastrada 
assim, padroniza-se o serviço 

com a identificação completa do 
paciente, evitando eventos adversos 
relacionados ao seu atendimento. A 
figura 4 abaixo exibe o formulário de 
solicitação de transporte: 

Figura 4 – Formulário de solicitação de transporte.

Fonte: Dados dos Autores (2018).

Depois de enviada a solicitação, 
o sistema calcula qual maqueiro, entre 
os disponíveis, desempenhou menos 
transportes e designa-o para reali-
zá-lo. Proporcionando transparência 
e equilíbrio entre as tarefas, evitando 
a sobrecarga de qualquer funcionário 

da equipe. Esta verificação ocorre em 
tempo real e é apresentada via painel. 
A ferramenta emite um alerta por 
meio da tela de painel de chamados 
como mostrado na figura 5 adiante, 
sendo transmitido na tela da TV 
instalada dentro da central.
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Além disso, o tempo total de 
resposta no transporte ao paciente do 
momento da solicitação até o retorno 
do maqueiro à central diminuiu de 
forma expressiva, de uma média de 52 
minutos, para atuais 19 minutos por 
paciente transportado. Vale destacar 
que a média inicial de 52 minutos, foi 
medida no primeiro mês de implan-
tação do sistema.

O software é considerado pelos 
usuários como de fácil usabilidade e 
intuitiva, agilizando os serviços de 
rotina da instituição. Todavia, ainda 
há usuários que não a utilizam, desse 
modo, via telefonema, o chamado é 

inserido no sistema pela recepcio-
nista da central. Tentando avaliar 
a usabilidade do sistema por partes 
dos envolvidos, verificou-se que no 
período de 1 janeiro à 5 de junho de 
2018, o aplicativo alcançou aproxima-
damente 85% de adesão. Os chamados 
para transporte de pacientes ainda 
feitos por telefone já se tornaram 
exceção, ocorrendo, principalmente, 
na ausência de acesso ao computador 
em setores pontuais e falhas na rede, 
tanto elétrica como de dados. A figura 
6 em seguida, mostra os relatórios 
gráficos de tempo médio de trans-
porte e taxa de adesão ao sistema:

Figura 5 – Tela da TV com Painel de chamados.

Fonte: Dados do Autores (2018).
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Com a disponibilização do 
painel de indicadores do sistema, 
também foi possível identificar os 
horários de maiores ocorrências 
das solicitações de transporte. Até 
junho de 2018, por exemplo, cerca de 

45% dos chamados partiram de um 
único local, do Edifício Central de 
Internação (ECI). A figura 7 exibe os 
relatórios gráficos de tempo médio de 
transporte por grupos:

Figura 6 – Relatório gráfico de tempo médio de transporte e taxa de adesão ao sistema.

Fonte: Dados dos Autores (2018).

Figura 7 – Relatório gráfico de tempo médio de transporte por grupos.

Fonte: Dados dos Autores (2018).

A partir do levantamento 
dessas solicitações, fez-se um balan-
ceamento e controle mais eficiente, 

permitindo a melhor distribuição de 
macas, cadeiras e pessoal, conforme a 
verificação da demanda, fornecendo 
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assim, embasamento estatístico, que 
permite a análise do dimensiona-
mento de pessoal e remanejamento 
para reforço nos turnos de maior 
movimentação.

Com a geração dos indicadores 
e avaliando o desempenho no aten-
dimento às demandas, manteve-se 
a avaliação do dimensionamento de 
pessoal, porém com um quantitativo 
menor do que o decidido pela gestão, 
contribuindo para a gestão finan-
ceira da instituição.

Considerações finais 

Considerando o objetivo geral 
deste estudo, ou seja, apresentar 
uma proposta de um sistema para a 
Central de Serviços em um hospital 
universitário, faz-se necessário 
alinhar os aspectos mais marcantes 
neste campo de atuação.

Em primeiro, lugar, verificou-se 
que com a aplicação do sistema, o 
serviço de transporte de pacientes 
tornou-se ágil, conseguindo dina-
mizar este trabalho, utilizando 
recursos humanos, materiais e o 
tempo de forma racional e organizada. 
Possibilitou também, avanços na 

distribuição da equipe envolvida e na 
atenção às necessidades do paciente. 

Houve melhora na comuni-
cação entre o serviço e as unidades 
hospitalares, maior facilidade no 
deslocamento de funcionários para 
outros setores, melhor e mais seguro 
atendimento ao paciente interno, 
maior rendimento e produtividade 
do funcionário. Além disso, a padro-
nização dessas atividades minimiza 
a dificuldade que o funcionário 
encontra ao ser deslocado para outros 
setores, quando há necessidade.

Em segundo lugar, percebeu-se 
que um dos melhores desempenhos 
do painel da central de serviços, foi a 
diminuição dos erros e a ocorrência 
de eventos adversos devido à má 
identificação do paciente. Pois os 
profissionais podem acompanhar todos 
os chamados, evitando o retrabalho, 
ou seja, solicitar novamente o trans-
porte, nos casos em que o maqueiro se 
esqueceu de realizar o atendimento.

Portanto, os resultados da 
implantação do SCS demonstram 
aimediata otimização dos recursos, da 
logística de trabalho e do cuidado ao 
paciente. Evidenciando assim, a gestão 
eficiente e eficaz do serviço por meio 
da inovação tecnológica e saúde.
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Resumo
No que se refere a sistema de 
gerenciamento de dados, o Sistema 
Único de Saúde foi pioneiro nesse 
quesito através do e-SUS, com seus 
prontuários digitais. Diante disso, 
inspirado no modelo público, foi 
criado um banco de dados online com 
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o objetivo de armazenar informações 
dos usuários da Auriculoterapia para 
pesquisas no campo da saúde. Tais 
dados são armazenados numa espécie 
de prontuário digital. O sistema pode 
guardar informações valiosas, como 
nome, data de nascimento, escola-
ridade, bairro residente, área, se é 
portador de doença crônica, número 
do cartão SUS, profissão, raça/cor, 
entre outras. Além disso, o sistema 
criado permite correlacionar dados, 
gerando gráficos para se estudar a 
população em questão, como ter o 
conhecimento de quantas mulheres 
negras apresentam hipertensão; 
quantos homens com baixa escola-
ridade apresentam diabetes, etc. Na 
análise de dados existentes na plata-
forma, podemos afirmar que dos 30 
pacientes cadastrados pelos Agentes 
Comunitários de Saúde, apenas 2 são 
homens. Ademais, das 28 mulheres, 
13 são hipertensas, 3 são diabéticas 
e 1 apresenta as duas condições. É 
possível se conhecer relatos, como 
os da paciente M.C.F.M, que afirma 
que as sessões conseguiram aliviar 
as suas dores nas costas, que nem os 
medicamentos foram tão eficazes. 
Além disso, como o número de 
usuários da Auriculoterapia nas duas 
unidades supera a casa das centenas 
e sabendo que a maioria dos usuários 

ainda deve ter suas fichas alimen-
tadas no banco, pode-se esperar uma 
plataforma cada vez mais rica em 
dados que poderão ser usados para 
pesquisas em campos de interesse.

Abstract
With regard to a data management 
system, the Unified Health System 
(SUS) pioneered this issue through 
e-SUS, with its digital records. Based 
on this, inspired by the public model, 
an online database was created with 
the purpose of storing information 
from users of Auriculotherapy for 
research in the field of health. Such 
data are stored in a kind of digital 
medical record. The system can 
store valuable information such 
as name, date of birth, schooling, 
resident neighborhood, area, if you 
are a carrier of chronic illness, SUS 
card number, profession, race / 
color, among others. In addition, the 
system created allows correlating 
data, generating graphs to study 
the population in question, such as 
knowing how many black women 
have hypertension; how many men 
with low schooling have diabetes, 
etc. In the analysis of existing data 
on the platform, we can affirm 
that of the 30 patients enrolled by 
Community Health Agents, only 2 are 
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men. In addition, of the 28 women, 
13 are hypertensive, 3 are diabetic 
and 1 presents both conditions. It 
is possible to get acquainted with 
reports, such as the patient M.C.F.M, 
who says that the sessions have been 
able to alleviate their back pain, that 
not even the medicines were so effec-
tive. In addition, as the number of 
Auriculotherapy users in both units 
exceeds the hundreds, and knowing 
that most users still need to have 
their chips fed into the bank, one can 
expect an increasingly rich platform 
of data that can be used for research 
in fields of interest.

Introdução 

A tecnologia tem se tornado 
cada vez mais aliada da saúde. No que 
se refere a sistema de gerenciamento 
de dados, o Sistema Único de Saúde 
foi pioneiro nesse quesito através 
do e-SUS, com seus prontuários 
digitais. Diante disso, o projeto tem 
se inspirado no modelo público para 
criar um banco de dados online em 
conjunto com um site, com o obje-
tivo de armazenar informações, no 
primeiro instante, dos usuários da 
Auriculoterapia dessas unidades, 

para pesquisas no campo da saúde, 
com a possibilidade de extensão 
para outras práticas e unidades 
num futuro próximo. O Projeto da 
Plataforma Digital-Auriculoterapia, 
vem na esteira da enorme e crescente 
procura pelo serviço desenvolvido, 
tendo ficado inviável para os inte-
grantes do projeto a utilização de 
fichas em papel para o preenchimento 
das evoluções dos pacientes, visto que 
essas já estavam se aproximando da 
casa do milhar, no caso do Alto do 
Matheus e da baixa sistematização 
no Grotão. Além de ocuparem espaço 
para serem armazenadas, existe um 
gasto razoável de tempo para encon-
trar a ficha de um usuário específico, 
reduzindo a qualidade do serviço 
prestado e a quantidade de pacientes 
atendidos no tempo em que o serviço 
é ministrado. Ademais, com o uso da 
plataforma, o objetivo é que as fichas 
possam ser salvas automaticamente, 
garantindo maior segurança ao 
armazenamento das informações 
clínicas, auxiliando em estudos e 
na tomada de decisão da equipe. 
Além de dar suporte ao projeto de 
extensão ‘Práticas Integrativas e 
Complementares na Atenção Básica 
de Saúde’, a plataforma digital, que 
está em estágio final de desenvolvi-
mento, tem o propósito de ampliar 
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seu espectro de ação para além dos 
campos de prática, que se caracte-
rizam como unidades escola que 
recebem alunos de vários cursos da 
área da saúde, destacadamente os de 
medicina dos Módulos I a V, internos 
e Residentes em Medicina de Família 
e Comunidade. Pretende-se que, 
com o decorrer do desenvolvimento 
das ações, a plataforma ganhe inde-
pendência para poder ampliar o seu 
escopo de atuação, possibilitando 
uma carga horária de atuação compa-
tível com o aumento da demanda; 
a compatibilidade de atuação dos 
membros com as disciplinas que estão 
cursando, principalmente se tratando 
dos alunos de medicina e por último, 
a expansão para outras USF, por meio 
de critérios a serem estabelecidos, 
e de outras práticas para além da 
Auriculoterapia. Com isso, mais 
conteúdo poderá ser adicionado ao 
site e obteremos um banco de dados 
cada vez mais robusto, com informa-
ções que serão usadas para pesquisa 
científica em diversos campos. Sendo 
assim, o Projeto da Plataforma Digital 
– PICS tem como objetivo a cons-
trução de uma plataforma digital, 
composta por um banco de dados, 
para dar suporte às práticas da PICS, 
com ênfase na Auriculoterapia, nas 
unidades de saúde do Alto do Mateus 

e do Grotão, e ampliar a capacidade 
de atuação das equipes e o acesso dos 
usuários no âmbito da atenção básica.

Procedimento metodológico

Foi criado, em conjunto com 
a plataforma e o banco de dados, o 
site oficial das Práticas Integrativas 
e Complementares na Atenção Básica 
de Saúde, já contemplando informa-
ções em três idiomas, que tem como 
objetivo fornecer todas conteúdos 
sobre as práticas ofertadas, junta-
mente com o local, horário, equipe, 
notícias e materiais informativos, 
para tirar todas as dúvidas daqueles 
que estejam interessados no processo. 
No que tange ao banco de dados, 
tais informações são armazenadas 
numa espécie de prontuário digital, 
substituindo o prontuário de papel 
antes utilizado no projeto. O sistema 
funciona na linguagem SQL e pode 
guardar informações valiosas, como 
nome, sexo, data de nascimento, 
escolaridade, bairro residente, área, 
microárea, se é portador de doença 
crônica, número do cartão SUS, 
profissão, raça/cor, entre outras. O 
banco é alimentado pelos aplicadores 
da Auriculoterapia nas unidades, que 
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são discentes da UFPB, empregados 
da UBS ou outras pessoas que fizeram 
o curso em Auriculoterapia e tem o 
conhecimento da prática. Na plata-
forma existe um campo chamado 
‘evolução’, onde o aplicador fornece 
informações semanais da saúde 
dos pacientes regulares no trata-
mento com a Auriculoterapia. Dessa 
maneira, é possível conhecer quantas 
sessões cada paciente participou, 
os que suspenderam o tratamento, 
e pode-se inferir se algum sofreu 
melhora ou piora de uma enfermi-
dade ou dor específica a partir do 
início do tratamento. Para a confor-
mação do aplicativo faremos reuniões 
com os profissionais para validar as 
bases e informações a serem captadas 
quando do cadastramento dos usuá-
rios. Vale ressaltar que nas fichas 
digitais são armazenadas informa-
ções de caráter estratégico para fins 
estudo e pesquisa, como, por exemplo, 
nome, sexo, data de nascimento, 
escolaridade, profissão, raça-cor, se 
é portador de alguma doença, onde 
reside, e área/micro área ao qual está 
inserido no mapeamento da unidade 
de saúde, dentre outros. Cada inte-
grante terá seu cadastro específico, 
fazendo com que possam acompa-
nhar pacientes individualmente, sem 
a necessidade da existência de uma 

ficha compartilhada, contribuindo 
para o aprimoramento da percepção 
dos alunos, particularmente, dos 
primeiros e segundo período do curso 
de medicina, e de outros cursos caso 
necessário, dos aspectos inerentes 
a condutas terapêuticas e a relação 
profissional de saúde-paciente. Cabe 
destacar que para a disseminação 
do uso da tecnologia será produzido 
material de divulgação e organi-
zado o processo de capacitação das 
equipes do Alto do Matheus (Nova 
Conquista) e Grotão, como também 
será divulgada a agenda de realização 
das atividades junto as reuniões de 
equipe, envolvendo os Residentes de 
Medicina de Família e Comunidade 
como referência. 

Resultados e discussões

Destacamos inicialmente que 
todo esse processo foi antecedido 
por uma agenda preparatório, onde 
os aspectos da plataforma foram 
apresentados às equipes de ambas 
as unidades, com base no relato 
das equipes e na percepção dos 
discentes e em reuniões realizadas 
com a coordenação das Práticas 
Integrativas vinculadas a Secretaria 



UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL NA CORRELAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIOS 
DA AURICULOTERAPIA PARA PESQUISAS NO CAMPO DA SAÚDE

Gustavo Henrique Cabral de Paula, Maria 
Isabel de Lucena Pereira, Matheus Carneiro de 

Azevedo, André Luís Bonifácio de Carvalho

847

de Saúde, podemos identificar pontos 
que auxiliaram na construção de 
um questionário online que já foi 
construído e que será aplicado 
aos usuários e trabalhadores das 
unidades do Alto do Matheus e do 
Grotão. A ferramenta nos permitirá 
em primeiro plano, caracterizar o 
profissional da unidade de saúde, 
fornecendo dados pessoais como, A 
ferramenta nos permite, em primeiro 
plano, caracterizar o usuário da 
USF, nos fornecendo dados sobre a 
Auriculoterapia: Como Conheceu 
a Auriculoterapia? Você indica a 
Auriculoterapia para os usuários de 
sua equipe/unidade? Por que esco-
lheu como forma de tratamento para 
os usuários da unidade? Utiliza com 
outras práticas? Percebeu melhora 
na saúde dos usuários após o uso? A 
partir de quantas sessões? Prescreveu 
para cuidar de problemas vincu-
lados a...? Você observou a redução 
do uso de remédios por parte dos 
pacientes durante o tratamento com 
Auriculoterapia? Além da Avaliação: 
Como você avalia a divulgação 
da Auriculoterapia na UBS? Você 
considera importante a realização 
dessa terapia na unidade de saúde 
para o seu bairro? Qual o motivo? Há 
quantos grupos de Auriculoterapia 
na UBS? Como avalia o Atendimento? 

Nível de satisfação. Além de uma área 
de comentários para que ele se sinta à 
vontade para o que quiser partilhar. 
Com o resultado das respostas será 
possível fazer ajustes e correções 
para em seguida, disponibilizarmos 
para outras unidades na cidade de 
João Pessoa. Cabe destacar que essa 
inciativa guarda relação direta com a 
necessidade de entendermos como os 
profissionais lidam com a estratégia 
da auriculoterapia no âmbito do 
processo de trabalho das unidades 
de saúde. Porém vale destacar, que 
mesmo sem a captação de dados/
informações por meio de questioná-
rios, o sistema criado vem permitindo 
correlacionar dados, gerando gráficos 
para se estudar a população em 
questão, como, por exemplo, ter o 
conhecimento de quantas mulheres 
negras apresentam hipertensão; 
quantos homens com baixa esco-
laridade apresentam diabetes, 
etc. É necessário salientar que as 
primeiras informações que estão 
sendo alimentadas no banco estavam 
contidas em fichas e cadernos utili-
zados pelos terapeutas para registrar 
dados nas sessões ministradas nas 
Unidades Básicas de Saúde e que, 
por esses profissionais não estarem 
ligados inicialmente a pesquisa 
científica, as informações colhidas 
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são insuficientes, ou seja, a maioria 
das fichas não contêm dados mais 
precisos sobre os pacientes, como se 
são portadores de doenças crônicas, 
escolaridade, profissão, renda, 
número do cartão SUS, endereço, 
microárea, entre outros. Fato esse 
que indica que tais lacunas devem 
ser preenchidas o mais breve possível, 
para que a correlação de dados seja 
feita com mais precisão. Todavia, 
ainda há resultados iniciais, que 
foram obtidos na análise de pacientes 
que tiveram todas as informações 
necessárias colhidas e encaminhadas 
para a plataforma. Através deles, 
pode-se afirmar que, dos trinta 
pacientes cadastrados pelos Agentes 
Comunitários do bairro do Grotão, 
apenas dois são homens. Ademais, 
das vinte e oito mulheres, treze são 
hipertensas, três são diabéticas e 
uma apresenta as duas condições. É 
possível se conhecer relatos, como os 
da paciente M.C.F.M, que afirma que 
as sessões conseguiram aliviar as 
suas dores nas costas, quando nem 
os medicamentos tinham sido tão 
eficazes; ou como o do paciente J.S.F, 
que só foi obter resultados a partir da 
sua oitava sessão, quando já pensava 
em desistir do tratamento. No que 
tange ao bairro do Alto do Mateus, 
nele 568 pacientes foram cadastrados 

no banco de dados. Porém, quando 
se analisa a frequência de cada um, 
é observado que apenas 12% parti-
cipam das sessões de Auriculoterapia 
com regularidade, indo no mínimo 3 
vezes ao mês. Do total cadastrado, a 
maior parte, 54% dos pacientes, só 
participaram das sessões uma única 
vez; 9% valeram-se da terapia duas 
vezes; 25% estavam presentes em 
3 vezes ou mais. A partir do uso da 
ferramenta eletrônica, em que pese 
a exiguidade do tempo e as dificul-
dades em se inserir dispositivos 
tecnológicos no processo de trabalho 
da saúde, podemos observação no que 
tange aos dos pacientes cadastrados, 
que os sistemas de acompanhamento, 
cadastramento e controle, vinculados 
as práticas de aurículoterapia ainda 
são incipientes e fica evidente a 
necessidade de se estimular a estru-
turação de grupos, o ordenamento 
dos cadastros, o registro da evolução 
dos pacientes, a incorporação efetiva 
da práticas na agenda terapêutica das 
unidades, como também monitorar 
a frequência com que os usuários 
participam das sessões da terapia, 
porque uma das etapas fundamentais 
do método científico é a observação 
frequente, desse modo, aqueles que 
não participam efetivamente da 
terapia não apresentam um valor 
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notório. É claro que, para evitar a 
evasão, é necessário se conhecer, 
em primeiro lugar, o motivo daquele 
paciente procurar o atendimento. 

Conclusão

Como o número de usuários da 
Auriculoterapia nas duas unidades 
supera e muito a casa das centenas e 
sabendo que a maioria dos usuários 
ainda deve ter suas fichas alimen-
tadas no banco, pode-se esperar uma 
plataforma cada vez mais rica em 
dados que poderão ser usados para 
pesquisas em campos de interesse. 
Também, é inegável que, por mais que 
esteja centrado na Internet, para que 
a plataforma funcione com eficácia, 
é necessário o empenho de todos, 
trabalhadores e equipe de pesquisa, 
seja na questão da inserção das 
informações no banco, na atualização 
do site e na aplicação das práticas 
alternativas na UBS. Vale ressaltar 
que, apesar do banco de dados estar 
centrado na Auriculoterapia, ele tem 
total potencial para hospedar e corre-
lacionar dados em quaisquer campos 
de interesse. Por fim acreditamos 
que uso dessa ferramenta, de forma 
progressiva, em todas as unidades 

permitirá uma melhor leitura sobre o 
processo de implantação das práticas 
integrativas no âmbito da atenção 
básica, permitindo perceber como 
os profissionais da saúde atuam na 
construção de um cuidado integral 
por meio do uso da auriculoterapia 
horizontalizando suas relações com 
os pacientes, ampliando a confiança 
e o crescimento pessoal mútuo, como 
também de que forma os usuários se 
integram a uso dessa prática e quais 
os efeitos práticos de sua inserção 
no cotidiano da atenção dada a cada 
um. Por fim esta ação propiciar um 
conhecimento sistematizado e uma 
leitura crítica no que tange ao desen-
volvimento das práticas integrativas 
com ênfase na auriculoterapia.
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Resumo
O tema estudado trata-se da Doença 
de Gaucher e como um biossensor 
pode auxiliar no diagnóstico desta 
doença. A doença de Gaucher é consi-
derada rara pelo número de incidência 
mundial e se manifesta de três tipos. O 
resultado do exame de sangue usado 
para o diagnóstico da doença leva em 

média 15 a 20 dias para ficar pronto. 
Um biossensor possui como uma de 
suas principais características a velo-
cidade de resposta, por este motivo, 
desenvolver um aparelho de reconhe-
cimento enzimático é importante para 
um diagnóstico precoce e consequen-
temente um início de tratamento mais 
rápido para diminuir as consequências 
do agravo da doença.  

Abstract
The subject studied is Gaucher Disease 
and how a biosensor can help in the 
diagnosis of this disease. Gaucher 
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disease is considered rare by the world 
incidence number and is manifested 
in three types. The blood test used for 
the diagnosis of the disease takes an 
average of 15 to 20 days to complete. 
A biosensor has as its main charac-
teristics the speed of response, for 
this reason, developing an enzymatic 
recognition device is important for 
an early diagnosis and consequently 
a faster onset of treatment to reduce 
the consequences of the disease.

Introdução

O biossensor é um dispositivo 
pequeno que através de reações bioló-
gicas detectam um analítico-alvo. 
(WANG, 2000, apud CALIL, 2011) Um 
componente biológico que interage 
com um substrato alvo e um trans-
dutor físico, acontece neste momento 
processos de bioreconhecimento. Os 
biossensores são práticos e ágeis e 
embora haja limitações físicas do 
dispositivo, como pouca estabilidade 
no prazo longo, interferências 
eletroquímicas e problemas de 
transferências de elétrons, eles são 
sensíveis, seletivos, acessíveis e de 
fácil fabricação. (MEHRVAR; ABDI, 
2004; SONG,  2006 apud CALIL 2011). 

O que os torna muito útil em diagnós-
ticos precoces de doenças.

A doença de Gaucher é uma 
falha metabólica junto com uma 
mutação no gene que codifica a 
enzima beta-glicosidase ácida ou 
beta-glicocerebrosidase. Ela atua no 
metabolismo dos esfingolipídios e 
sua deficiência leva ao acúmulo de 
maneira progressiva do seu substrato, 
o glicocerebrosídeo. O acúmulo do 
glicocerebrosídeo fica localizado 
nos macrófagos, que tem o nome de 
células de Gaucher e são levados com 
grande incidência ao fígado, medula 
óssea, pulmão e medula óssea, 
resultando em sintomas clínicos que 
podem ser : hepatoesplenomegalia 
(é o aumento do fígado e do baço), 
anemia, atraso do crescimento, 
doença esquelética e trombocitopenia 
(baixa quantidade de plaquetas no 
sangue. (CARODINE, 2015).

Existem três formas clínicas da 
Doença de Gaucher: 

Tipo 1- não neuronopática ou 
na forma adulta, crônica não 
neuronopática. Este é o tipo mais 
frequente da doença. Os pacientes, 
neste tipo, podem não apresentar 
sintomas logo. 



A APLICAÇÃO DE UM BIOSSENSOR PARA DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE GAUCHER

Allyne Nascimento Ferreira 
Dionísio Aires Carvalho 

Agnaldo Souza Cruz

853

Tipo 2 - neuronopática aguda em 
adultos e em crianças, neurono-
pática. Este tipo é associado com 
hepatoesplenomegalia, graves 
alterações neurológicas e morte, 
que ocorre geralmente nos dois 
primeiros anos de vida. 

Tipo 3 - neuronopática subaguda 
ou em jovens neuronopática. 
São apresentadas manifestações 
clínicas, que tem início geralmente 
na infância e costumam ser mais 
agressivas do que é visto em 
pacientes que são diagnosticados 
com o tipo 1. (CONITEC, 2014).

A partir dessas informações, 
esse trabalho tem como objetivo apre-
sentar uma revisão de bibliografia 
descrevendo um biossensor desde a 
sua estrutura e funcionamento até 
em uma possível aplicação para um 
diagnóstico precoce para a Doença 
de Gaucher e assim proporcionar 
aos pacientes um tratamento mais 
rápido, o que é essencial, já que a 
doença é muito agressiva e rápida em 
determinados incidências.

Procedimento metodológico

Trata-se de uma revisão da 
literatura, desenvolvida por uma 
metodologia teórica e conceitual, 
tendo como base sites especializados 
na área, tais como, intracelular e 
nanotecnologia molecular, para 
o estudo da Doença de Gaucher e 
para o estudo sobre biossensores, 
livros especializados na área de 
nanotecnologias e que tratam de 
eletroquímica, dentre outros, bem 
como utilização de artigos publi-
cados em periódicos indexados e que 
foram disponibilizados em bases de 
dados como, por exemplo, MEDLINE, 
Plataforma Sucupira, SciELO 
(Scientific Electronic Library Online), 
Plataforma CNpq (Conselho Nacional 
de Pesquisa) e Plataforma CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) . 

Ainda como fonte de pesquisa, 
foram utilizados dissertações de 
mestrado e doutorado do acervo da 
Biblioteca Central Zila Mamede da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).  Foram utilizadas 
revistas de medicinas que tratavam do 
assunto central do tema trabalhado. 
Foram priorizados os artigos e livros 
publicados ao longo dos últimos cinco 
anos. Entretanto, artigos com data de 
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publicação anterior a 2013, que foram 
analisados e  vistos como relevantes 
para a pesquisa também foram consi-
derados para a construção do resumo 
expandido. Periódicos nacionais e 
internacionais foram lidos e parte 
deles adicionados a esse trabalho, 
dentre os idiomas utilizados estão: 
português, espanhol e inglês. 

Foram excluídos os artigos e 
revistas com data de submissão  e 
aprovação anterior a 1990, por serem  
desatualizados no fornecimento 
de informações e casos sobre a 
doença estudada. Livros com datas 
anteriores a 1980 também foram 
descartados na pesquisa. 

Parte dos artigos usados nessa 
revisão, tratam de estudos de caso 
da Doença de Gaucher, entrevistas 
com pacientes e estudos de alunos 
da área da saúde com a intenção 
de entender os princípios gerais da 
doença e elaborar uma unificação de 
sintomas apresentados por pacientes 
diagnosticados. 

Parte dos artigos utilizados e 
inseridos na pesquisa foram publi-
cados por revistas renomadas da 
área em que se referiam. Seus níveis 
de evidência científica foram respal-
dados por experimentos e estudos de 
casos com pacientes que autorizaram 
a entrevista e a coleta de dados.

A elaboração deste estudo 
implicou em leitura básica e análise 
das informações obtidas que passaram 
a fazer parte do corpo deste trabalho. 

Resultados e discussões 

Biossensores

O uso de biossensores tem 
destaque entre as técnicas eletro-
químicas. Eles são dispositivos que 
possuem a capacidade de fornecer 
informações em um curto tempo 
a respeito do sistema em estudo, 
apresentando ao usuário uma 
elevada sensibilidade, um dispositivo 
portátil, com fácil manuseio de baixo 
custo e  facilidade de automação. 
(PORFÍRIO et al, 2016).

A estrutura de um sensor
A Figura 1 mostra os compo-

nentes principais de um sensor. Ela 
ilustra o momento em que o analito 
alvo é reconhecido seletivamente 
pelo reconhecedor e a energia 
gerada por essa interação, é trans-
formado em um sinal que se pode 
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ser medido pelo transdutor. O sinal 
é levado pelo comunicador para o 

aparelho apropriado de medida. 
(PORFÍRIO et al, 2016)

A capacidade de qualidade de 
um biossensor depende diretamente 
do reconhecedor e sua interação com 
o composto biológico. Um biossensor 
seleta o composto biológico que podem 
ser enzimas, anticorpos e DNA,  com a 
sensibilidade do transdutor que pode 
ser óptico, térmico e eletroquímico, 
proporcionando ao usuário uma 
análise complexa, porém de fácil 
manuseio.  (PORFÍRIO et al, 2016).

Aplicações dos biossensores
Há um enorme progresso na 

fabricação dos biossensores, em 
utilização dos diagnósticos clínicos. 
Os biossensores mais utilizados 
para diagnóstico clínico são os 

biossensores de glucose. Fora estes 
existem vários outros tipos de bios-
sensores no mercado clínico, como 
para a avaliação de lactato, colesterol, 
creatinina e triglicerídios. (MONOSIK 
et al, 2012, apud COSTA, 2013).

Os biossensores na área 
alimentícia são menos encontrados 
que os desenvolvidos para utilidade 
médica, devido as suas amostras 
possuírem composições com muitas 
variáveis, o que torna o processo de 
construção do equipamento com 
condições mais difíceis. (MONOSIK et 
al, 2012, apud COSTA, 2013).

Já para avaliação ambiental, 
foram desenvolvidos nos últimos 
anos, biossensores para avaliação da 
toxicidade dos efluentes industriais 
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e águas residuais. Os ensaios de 
toxicidade Microtox ® (Azure, 
Bucks, Reino Unido) se baseiam na 
utilização das bactérias lumines-
centes, Vibrio fischeri, para medir 
a toxicidade a partir de amostras 
ambientais.(MONOSIK et al, 2012, 
apud COSTA, 2013).

Componentes biológicos 
dos biossensores

Vários componentes biológicos 
podem ser utilizados nos biossensores, 
tais como: enzimas, anticorpos, rece-
tores, ácidos nucleicos e aptâmeros.

Biossensores enzimáticos
Elementos de reconhecimento 

com base em enzimas catalíticas 
são usados nos biossensores por sua 
variedade de produtos com reações 
medíveis em um processo catalítico. 
A exemplo da enzima de urease que 
é utilizada como sensor para bioreco-
nhecimento devido à necessidade de 
determinação e monitorização da ureia 
nas aplicações  médicas. (CHAMBERS 
et al, 2008, apud COSTA 2013 )

Biossensores de biolumines-
cência ou bioanalíticos, são, por 
exemplo baseados na utilização de 
certas enzimas com a capacidade de 

emitir fótons como um subproduto 
de suas reações. Estes biossensores 
possuem especificidade muito alta e 
podem diferenciar células viáveis de 
células não-viáveis.(CHAMBERS et al, 
2008, apud COSTA 2013 ).

Doença de Gaucher
A Doença de Gaucher não 

possui uma ocorrência frequente na 
população em geral. Seu diagnóstico 
def init ivo não é conseguido 
claramente, já que a doença pode 
apresentar um quadro muito 
semelhante ao de muitas doenças 
com quadro de maior incidência. 
A necessidade de um diagnóstico 
precoce e específico, junto de  
um acompanhamento mult i-
disciplinar, pode levar a um 
tratamento mais eficaz nos pacientes. 
(BREIGEIRON et al, 2016)

A Doença de Gaucher vem de 
um padrão autossômico recessivo e 
pode afetar ambos, sem predileção, 
o sexo feminino ou masculino. 
(BREIGEIRON et al, 2016)
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Diagnóstico atual 

O diagnóstico precoce da 
Doença de Gaucher depende de uma 
grande suspeita por parte de médicos, 
avaliando o atraso de crescimento e 
desenvolvimento e do aumento de 
órgãos, como fígado e baço. As células 
de Gaucher são encontradas no tecido 
hepático, na medula óssea ou no tecido 
esplênico. Para dificuldade maior 
do diagnóstico, células similares são 
encontradas em algumas doenças. O 
que se tem como padrão para o diagnós-
tico da Doença de Gaucher é a medida 
da atividade da enzima beta-glico-
cerebrosidase, que ocorre por ensaio 
fluorimétrico, em leucócitos do sangue 
periférico. Em pacientes afetados, a 
enzima em leucócitos costuma ser 
0% a 15% do nível normal. Em casos 
não claros, é indicado a realização da 
medida da beta-glicocerebrosidase 
em fibroblastos ou a análise do gene 
GBA1. A probabilidade de persistência 
de dúvida leva os pacientes, ainda 
sem o diagnóstico efetivo, a serem 
encaminhados para avaliação em 
centro de referência. Devido a uma 
possível ocorrência de falsos-positivos, 
não é aceito como critério isolado de 
diagnóstico da Doença de Gaucher a 
medida da beta-glicocerebrosidase em 
papel-filtro. (CONITEC, 2014)

Aplicação de um biossensor 
na Doença de Gaucher 

Frente às pesquisas realizadas, 
não foi encontrado um biossensor 
enzimático com o objetivo de 
detectar a atividade da enzima 
beta-glicocerebrosidase, enzima 
principal para o diagnóstico da 
doença, reforçando que o registro da 
atividade enzimática não caracteriza 
um diagnóstico efetivo. Um exame 
de sangue tradicional, retarda, em 
parte, o andamento investigativo 
diagnóstico da doença. Diante disto, 
a importância da utilização de um 
biossensor enzimático para este 
diagnóstico é considerado relevante.

Considerações finais 

Ao realizar a revisão de 
literatura, pode-se analisar que 
o desenvolvimento de uma ferra-
menta como um biossensor é seguro 
e caracteriza um processo de fácil 
manuseio pelo usuário, sendo ele da 
área tecnológica ou não e obtenção 
de informações complexas em pouco 
tempo. Esta ferramenta em uso com 
o diagnóstico da Doença de Gaucher, 
pode trazer melhorias na qualidade 



A APLICAÇÃO DE UM BIOSSENSOR PARA DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE GAUCHER

Allyne Nascimento Ferreira 
Dionísio Aires Carvalho 

Agnaldo Souza Cruz

858

de vida de um paciente diagnosticado, 
uma vez que, esse diagnóstico seria 
feito de uma maneira mais rápida e 
barata para a saúde pública. 

Não foram encontrados 
artigos e livros que abordassem 
diretamente o tema de aplicação de 
um biossensor para diagnóstico da 
Doença de Gaucher. Sobre a doença, 
muitos artigos e livros encontrados, 
são de datas com mais de dez anos, 
com isto, as informações são desa-
tualizadas sobre o andamento da 
doença em território brasileiro e 
mundial, poucos deles tinham datas 
posteriores a 2015. Mesmo com a 
desatualização de dados, pode-se 
encontrar as características da 
doença, seus tipos, seus sintomas e 
efeitos em pacientes. Em relação aos 
biossensores, os artigos encontrados 
são claros sobre sua funcionalidade, 
seus tipos, os modos de fabricação.
Alguns dos artigos encontrados são 
de datas recentes. 

Deste modo e como discutido 
sobre a utilidade e os métodos bios-
sensor para diagnósticos precoces 
de doenças, considera-se importante 
maior aprofundamento sobre o tema 
e um desenvolvimento da ferramenta 
para este fim. 
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Resumo
A Esclerose Múltipla (EM) conside-
rada como uma doença auto imune 
rara, é uma desordem neurológica 

progressiva degenerativa da bainha 
de mielina, que irá comprometer 
a substância branca do sistema 
nervoso, levando a uma inflamação 
crônica e desmielinização dos neurô-
nicos, afetando a coordenação do 
paciente. O objetivo deste presente 
estudo é refletir sobre a importância 
do uso de tecnologias assistivas em 
indivíduos com esclerose múltipla, 
bem como também abordar aspectos 
da doença e suas consequências 
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no organismo. Como método foi 
utilizado a revisão de literatura, em 
que como base de dados foi utilizado 
Scientific Electronic Library Online 
(SciELO),  livros e a Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS). De acordo com os 
estudos revistos, teve com resultado 
a necessidade de que os pacientes 
com EM tenham além do tratamento 
medicamentoso, requerem também 
cuidados especiais por meio de 
tecnologias assistivas(TA), favore-
cendo uma melhora na realização 
das atividades diárias por parte do 
paciente, e assim podendo superar 
as dificuldades e prevenido agraves 
da doença, sendo necessário que os 
profissionais conheçam sua forma 
de aplicação e  as indique seu uso 
destes métodos tecnológicos assim 
como novas pesquisas envolvendo tal 
temática, tendo em vista a escassez de 
estudos sobre no Brasil.

Abstract
Multiple sclerosis (MS), considered 
as a rare autoimmune disease, is a 
degenerative progressive neurolo-
gical disorder of the myelin sheath, 
which will compromise the white 
matter of the nervous system, 
leading to chronic inflammation 
and demyelination of the neurons, 
affecting patient coordination . 

The objective of this present study 
is to reflect on the importance of 
the use of assistive technologies in 
individuals with multiple sclerosis, 
as well as to address aspects of the 
disease and its consequences in the 
organism. As a method was used the 
literature review, in which as a data-
base was used Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), books and 
the Virtual Health Library (VHL). 
According to the studies reviewed, it 
has resulted in the need for patients 
with MS to have beyond medication 
treatment, also require special care 
through assistive technologies (TA), 
favoring an improvement in the daily 
activities performed by the patient, 
and thus being able to overcome the 
difficulties and prevented the aggra-
vation of the disease, it is necessary 
that the professionals know their 
form of application and indicate their 
use of these technological methods as 
well as new research involving this 
subject, considering the scarcity of 
studies about in Brazil.

Introdução

O sistema de defesa do corpo 
tem a capacidade de reagir a uma 
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grande variedade de microorga-
nismo, mas não contra antígenos do 
próprio indivíduo que são mantidos 
por mecanismos de autotolerância; no 
entanto, se esses mecanismo falham, 
componentes do sistema imune 
podem agredir tecidos e células do 
próprio organismo, assim tais reações 
são chamadas de autoimunidade, 
e as doenças resultantes dessas 
reações são denominadas de doenças 
autoimunes (ABBAS et al., 2014).

A esclerose múltipla (EM) é 
uma doença autoimune que acomete 
o sistema nervoso central (SNC), 
mais especificamente afetando 
a substância branca, causando a 
desmielinização e inflamação. Os 
sintomas mais comuns que podem 
ser citados são: neurite óptica, 
paresia ou parestesia de membros, 
disfunções da coordenação do mesmo 
e dequilíbrio, mielites, disfunções 
cognitivo-comportamentais e disfun-
ções esfincterianas, os quais podem 
acometer o paciente de forma isolada 
ou em combinação.

Tal enfermidade é prevalente 
no adulto jovem, em torno de 20 a 
40 anos, com uma maior incidência 
entre as mulheres (NEVES et. al., 2017). 
Seu padrão de evolução e a severi-
dade da doença ocorre de maneira 
variável ao longo do tempo, assim 

como de pessoa para pessoa, levando 
a alterações na função visual, motora, 
sensitiva, emocionais, cognitiva e 
sexuais (GUIMARÃES & SÁ, 2014). 
Ademais, essa patologia não tem 
cura e ocorre à perda progressiva de 
autonomia do paciente (NEVES et. al., 
2017). Neste contexto, o uso de tecno-
logias assistivas ao indivíduo com EM 
apresentam-se como recursos que 
venham auxiliar no tratamento e 
por conseguinte trazer benefícios na 
qualidade de vida dessas pessoas.

As tecnologias assistivas (TA) 
brotaram da necessidade para a 
reabilitação das vítimas da Segunda 
Guerra Mundial, devido aos danos 
corporais, surdez, dificuldades 
intelectuais, que acarretavam em 
exclusão social. Tais tecnologias tem 
como objetivo garantir a liberdade do 
indivíduo, dignidade, comunicação, 
mobilidade, acessibilidade e igual-
dade social. (CONTE et.al., 2017).

Uma vez que o paciente 
com esclerose múltipla torna-se 
dependente de cuidados, devido as 
disfunções que afetam seu equilíbrio 
e coordenação, destaca-se a rele-
vância de estudos e de investimento 
em meios tecnológicos que assistam 
esses indivíduos nas tarefas diárias 
de modo a proporcionar melhores 
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condições de comunicação, acessibi-
lidade e portanto de vida.

Diante desse contexto, o obje-
tivo do presente estudo é refletir 
acerca da importância do uso de 
tecnologias assistivas em indivíduos 
com esclerose múltipla, bem como 
abordar aspectos dessa doença e suas 
consequências no organismo.

Procedimento metodológico

Trata-se de um estudo de 
revisão da literatura, de caráter 
exploratório, descritivo e reflexivo 
acerca da importância do uso das 
tecnologias assistivas em pacientes 
com EM, destacando os benefícios 
proporcionados; utilizando a pesquisa 
bibliográfica como método de investi-
gação e embasamento teórico.

Segundo (MENDES et. al., 2008), 
a revisão de literatura se constitui 
pelo processo de busca, análises e 
descrição sobre algum assunto, em 
busca de uma resposta em relação 
a uma pergunta específica. O termo 
“literatura” abrange todo material 
relevante, em temas, permitindo 
a combinação de dados, seja em 
livros, relatórios, artigos de perió-
dicos, artigos de jornais, registros 

históricos, teses, dissertações, entre 
outros. Tal método surgiu como uma 
alternativa para que dessa forma 
pudesse haver de maneira rigo-
rosa uma revisão, em que permite 
combinar estudos com diversas 
metodologias, dessa forma essa 
combinação amplia a possibilidades 
de análise da literatura. Existe tipos 
que revisões que são: narrativa, siste-
mática e a integrativa, em que será 
apliada de acordo com o método de 
elaboração do texto.

O levantamento bibliográfico 
ocorreu nos meses de setembro e 
outubro de 2018 nas Bases de dados 
on line da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e na Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), além de 
livros textos relacionados a temática. 
As buscas dos artigos foram realizadas 
utilizando as seguintes palavras-chave: 
“Esclerose Múltipla, Tecnologia 
Assistiva, Exercícios Neuromotores”.

A seleção dos artigos encon-
trados foram baseadas nos critérios 
de inclusão e exclusão. Foram deter-
minados como critérios de inclusão 
os trabalhos disponíveis na íntegra 
gratuitamente, sem limite de data de 
publicação e no idioma português ou 
inglês; e foram excluídos da pesquisa 
bibliográfica os trabalhos repetidos e 
os que não comtemplassem a temática 
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objeto de estudo. Após o uso das pala-
vras-chave: esclerose e múltipla, 
obteve-se como resultado 338 artigos. 
Após análise dos artigos e com a apli-
cação de filtros, foram selecionados 55 
trabalhos, incluindo principalmente 
dos últimos cinco anos.

Então, este trabalho está 
estruturado da seguinte forma, 
inicialmente será abordado aspectos 
sobre a doença auto imune rara 
esclerose múltipla, ressaltando 
as consequências decorrentes da 
doença na qualidade de vida dos 
pacientes; seguido da temática sobre 
as tecnologias assistivas e seu uso nas 
doenças auto imunes, mais especifi-
camente na EM.

Resultados e discussão

A EM, de etiologia multifa-
torial, é conhecida pelos ingleses 
como esclerose disseminada e pelos 
franceses como esclerose em placas, 
em razão das lesões disseminadas 
ou em placas na substância branca 
do sistema nervoso central (SILVA 
et al., 2014). Ela é classificada como a 
causa da incapacidade neurológica no 
paciente, sua progressão e gravidade 
ocorrem de forma variada; dentre 

os problemas gerados pela doença 
mais recorrentes podemos citar o 
comprometimento de diversas estru-
turas, especialmente do cerebelo. Um 
dos achados mais comuns na lesão 
cerebelar é a ataxia ebriosa, na qual 
além das alterações da marcha, estão 
presentes distúrbios do equilíbrio, 
postura, incoordenação e tremor 
(NEVES et al., 2007). 

Com a evolução da EM ocorre 
a destruição de fibras nervosas, o 
que irá afetar diretamente na força 
muscular do mesmo, sua agilidade, 
coordenação, f lexibilidade, habi-
lidades funcionais, dessa forma 
afetando o desempenho de suas 
atividades diárias, levando a uma 
dependência. Anteriormente, acredi-
tava-se que o ideal para portadores 
de EM seria o repouso e a cessação de 
atividades físicas, porem essa conduta 
levava ao enfraquecimento muscular 
e doenças cardiovasculares. Assim, 
como prática aplicada para minorar 
esses problemas pode-se citar como 
exemplo os exercícios neuromotores 
em que através de padrões essenciais 
do movimento humano, são capazes 
de criar um gesto motor específico 
em diversos planos de movimento; 
uma vez que a falta da prática de 
atividade física pode contribuir 
ainda mais para a perda funcional. 
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O treinamento neuromotor, também 
podendo ser chamado de treinamento 
de aptidão funcional, treinamento 
funcional, é um método de exercício 
físico em que visa a estimulação de 
habilidades motoras, como coorde-
nação motora, flexibilidade, força 
muscular, agilidade, por meio de 
padrões essenciais de movimento, 
como puxar, empurrar, girar, lançar, 
agarrar. Tudo isso para que possa 
haver a integração de todo o corpo, 
afim de criar um gesto motor em 
diversos planos de movimento 
(SANTOS et al., 2017).

Conforme exposto, a EM 
causa sérios danos físicos e conse-
quentemente emocionais, devido a 
todas as dificuldades presentes e as 
progressivas, a partir do momento 
do diagnostico da doença, e por 
acometer geralmente pessoas jovens, 
que estão no auge de sua vida, estas 
se veem diante de uma espécie de 
sentença de morte, ocasionando 
graves mudanças sentimentais, 
como desespero, medo da morte, 
angustia, ansiedade e depressão. 
“Toda manifestação física tem um 
paralelo no universo psíquico, e a 
esclerose múltipla não é uma exceção 
a esta regra” (KANTOR, 2004, p. 
4). Neste contexto, a debilidade 
física afeta inquestionavelmente o 

psicológico, a partir daí podemos 
introduzir na vida de uma pessoa 
portadora de EM os benefícios que 
a atividade física disponibiliza, 
pois além de buscar, o ganho físico, 
por meio do tratamento, também é 
possível abranger a área psicológica. 

Conforme exposto, a EM 
pode causar limitação funcional ao 
paciente, que apresentam dificul-
dades em realizar tarefas diárias 
do seu cotidiano. Contudo, o uso de 
tecnologias assistivas tem demons-
trado ser importante na melhoria 
dos agravos em doenças autoimunes 
crônicas (PAULA et al., 2017).

A Tecnologia Assistiva (TA) é 
definida como sendo:

Uma área do conhecimento, de carac-

terística interdisciplinar, que engloba 

produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que 

objetivam promover a funciona-

lidade, relacionada à atividade e 

participação, de pessoas com defici-

ência, incapacidades ou mobilidade 

reduzida, visando sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e 

inclusão social (BRASIL, 2009).

E s t a s  t e c n ol o g i a s  s ã o 
consideradas como recursos, equi-
pamentos, em que visa melhorar as 
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capacidades funcionais das pessoas 
com deficiência, a TA pode ser uma 
simples bengala à até mesmo um 
sistema complexo computadorizado, 
podendo também ser incluído brin-
quedos, roupas adaptadas, softwares 
especiais, meios para melhora 
da mobilidade manual, postura, 
aparelhos de escuta, dentre outros. 
Toda essa gama de recursos podem 
ser utilizados por profissionais de 
diversas áreas, tais como fisioterapia, 
psicologia, enfermagem, medicina. 
Tudo isso para poder proporcionar ao 
paciente uma maior independência, 
inclusão social, desenvolvimento 
de habilidades, aprendizado e 
mobilidade. Segundo Gradim (2018) 
a utilização de TA se torna um 
importante recurso terapêutico 
para o profissional de saúde devido 
sua utilização em pacientes com 
deficiência, constituindo pois em 
um grande fator para uma maior 
construção de seu conhecimento na 
sua formação prática.

As TA, de acordo com a legis-
lação brasileira utiliza o termo ajudas 
técnicas como sinônimo (CONTE 
et.al., 2017) que deve servir como um 
apoio e não como uma substituição 
de alguma habilidade do paciente, 
em que por meio de sua utilização 
se faz necessário como um suporte. 

A TA oferece algumas possibilidades, 
como exemplos Boardmaker (PCS), 
que consiste em um programa 
criado para indivíduos com compro-
metimento em sua comunicação 
oral; teclado de conceitos, o qual 
é sensível ao tato; monitor táctil 
(TFT), em que é possível acessar o 
computador por seleção direta com 
o dedo; tracker pro, possível mover o 
ponteiro do mouse com movimentos 
da cabeça; acionadores, substitui a 
ação do mouse convencional; Speaing 
dynamically, programa que permite 
transformar um computador em 
uma unidade de comunicação de voz 
(FERRADA et al., 2007).

Outra doença autoimune é a 
artrite reumatoide (AR) que é infla-
matória, sistêmica, crônica e que, 
assim como a EM, afeta a capacidade 
funcional do paciente, de modo que 
alguns métodos tecnológicos podem 
ser aplicados em ambas. De acordo 
com Paula et al., (2017) para que haja 
o aumento da capacidade funcional e 
independência do portador, são indi-
cados equipamentos de TA tais como: 
talheres engrossados, calçador de 
sapatos, abotoador, escova com cabo 
curvo, velcro em roupas, adaptadores, 
grade na cama, alça para levantar da 
cama, barras de apoio na parede, 
dentre outros.
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Também de acordo com 
(ALMEIDA et al. 2014),  tiras elásticas 
ou em neoprene, podem favorecer o 
manuseio de talheres, substituição 
de copos por canecas, tábuas com 
cortes modificadas assim como , 
dispensadores de sabonete e deter-
gente e adaptac¸ões para vestuário 
são exemplos de dispositivos simples 
que promovem alterac¸ões funcionais 
importantes para o paciente.

Considerações finais

A esclerose múltipla é uma 
doença debilitante que afeta o 
sistema nervoso e outras áreas do 
corpo, com perdas, sobretudo, na 
função motora, sensitiva e cognitiva 
dos indivíduos acometidos por essa 
enfermidade. Fica evidente, que as 
condições clínicas apresentadas por 
estes pacientes interferem conside-
ravelmente na realização das tarefas 
diárias, e com isso, comprometendo a 
qualidade de vida dos mesmos. 

O agravamento da doença afeta 
a força muscular do indivíduo, sua 
agilidade, coordenação, flexibilidade, 
habilidades funcionais, levando a 
uma dependência. Contudo, os exer-
cícios neuromotores são capazes de 

estimular habilidades motoras, como 
coordenação motora, flexibilidade, 
força muscular, agilidade, por meio 
de padrões essenciais de movimento, 
como puxar, empurrar, girar, lançar e 
agarrar. Os estudos revistos mostram 
a necessidade que os pacientes com 
EM apresentam de, além do trata-
mento medicamentoso, requererem 
cuidados especiais como os dispo-
sitivos de TA que favoreçam uma 
melhora na realização das atividades 
de vida diária desses indivíduos e 
assim possam superar as dificuldades 
e prevenir o agravamento da doença.

É importante destacar que o 
profissionais de saúde conheçam e 
ampliem a indicação do uso das TA, 
e que novas pesquisas sejam feitas 
nessa temática, visto serem ainda 
escassos no Brasil estudos que apre-
sentem a aplicação de tecnologias 
assistivas direcionados a EM.

Por fim, fica claro a importância 
da utilização de tecnologias assistivas 
em pacientes com esclerose múltipla, 
ressaltando que para se ter um resul-
tado exitoso é necessário orientar os 
familiares e/ou cuidadores do paciente 
quanto ao recurso utilizado, acompa-
nhar a adesão do paciente.
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Resumo
A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é 
uma doença degenerativa do sistema 
nervoso que tende a reduzir drastica-
mente as capacidades de coordenação 
motora dos pacientes. Em fases avan-
çadas da doença, o paciente torna-se 
dependente daqueles ao seu redor até 
mesmo para satisfazer suas necessi-
dades básicas, tendo sua autonomia 



AUTONOMUS: AUTONOMIA E COMUNICAÇÃO PARA PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

Diêgo Bruno Dantas Diógenes, Beatriz 
Soares de Souza, Diêgo Ferreira de 

Lima, Cefas Rodrigues Freire

873

perdida. Contudo, uma das carac-
terísticas da doença é que ela não 
ataca as capacidades intelectuais 
do indivíduo, de maneira que este 
permanece perfeitamente conectado 
ao ambiente à sua volta, inclusive com 
todas as funções do sistema sensorial 
em pleno funcionamento. Nesse 
contexto, observamos que os avanços 
científico-tecnológicos representam 
um aliado indispensável na tarefa 
de resgatar a autonomia física, 
emocional e social desses pacientes. 
Dessa forma, este trabalho objetiva 
apresentar o Autonomus: uma 
tecnologia assistiva de baixo custo 
cujo propósito é elevar a qualidade 
de vida dos pacientes que convivem 
com ELA ao devolver a capacidade de 
expressar seus sentimentos e neces-
sidades àqueles ao seu redor. Com o 
Autonomus, buscamos aproveitar 
ao máximo a capacidade gestual 
limitada de seus usuários, utilizando 
tecnologias Open Source (software 
livre) para transformar gestos e 
movimentos faciais em possibilidades 
de comunicação.

Abstract
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 
is a degenerative disease of the 
nervous system that tends to drasti-
cally reduce the motor coordination 

abilities of patients. In advanced 
stages of the disease, the patient 
becomes dependent on those around 
him even to satisfy their basic needs. 
However, one of the characteristics 
of the disease is that it does not 
attack the intellectual capacities of 
the individual, so that he remains 
perfectly connected to the environ-
ment around him, including all the 
functions of the sensory system in 
full operation. In this context, we 
observe that scientific-technological 
advances represent an indispensable 
ally in the task of recovering the 
physical, emotional and social auto-
nomy of these patients. Thus, this 
paper aims to present Autonomus: 
a low-cost assistive technology that 
intends to raise the quality of life of 
patients living with ALS, by giving 
back their ability to express their 
feelings and needs to those around 
them. With Autonomus, we seek to 
make the most of the limited gestural 
capacity of its users, using Open 
Source technologies to transform 
gestures and facial movements into 
communication.
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Introdução

A esclerose lateral amiotró-
fica (ELA) é uma doença do sistema 
nervoso, degenerativa e incapaci-
tante, caracterizada pela perda de 
neurônios motores no córtex, tronco 
cerebral, e medula espinhal [1]. A ELA, 
também conhecida como doença do 
neurônio motor, tem sido bastante 
estudada no Brasil nos últimos anos, 
tanto em seu estudo clínico epidemio-
lógico quanto à qualidade de vida de 
seus pacientes [2-3].

Diferentemente de outros 
doentes cronicamente acamados 
em estado vegetativo ou coma, os 
pacientes com ELA geralmente 
conservam indene a sua capacidade 
intelectual. O grau de consciência 
permanece intacto e eles estão 
perfeitamente conectados ao meio 
ambiente, vivendo literalmente 
o drama da sua prisão pessoal. 
Considerada sem tratamento e 
incurável no passado, importantes 
avanços científicos têm permitido 
terapias específicas que, em alguns 
casos, limitaram o curso natural 
da doença e proporcionaram espe-
rança de cura efetiva [4]. Em fases 
avançadas da doença, as habilidades 
comunicativas são perdidas. Devido 
a total perda dos movimentos dos 

membros, do pescoço e a imobili-
zação, os pacientes ficam totalmente 
dependentes de outras pessoas para 
atividades comuns no cotidiano [5]. 
Acredita-se que o melhor tratamento 
paliativo para a doença seja uma 
boa comunicação, focando em uma 
maior autonomia física, emocional 
e social do paciente [6], ou seja, o 
resgate da autonomia é essencial na 
luta contra a doença.

Assim, verifica-se que as ferra-
mentas de comunicação assistivas 
devem ser utilizadas nesse contexto 
e possuem duas características prin-
cipais: acessibilidade e usabilidade. A 
acessibilidade significa que os usuá-
rios com determinadas necessidades 
podem entender, navegar e interagir 
através do sistema com as pessoas 
ao redor. Já a usabilidade refere-se 
à possibilidade de um produto ser 
usado por usuários específicos para 
obter eficiência, eficácia e satisfação 
em um contexto de uso [7]. Nesse 
contexto, já existem inúmeras 
ferramentas assistivas no mercado 
e, dentre elas, destacam-se as que 
utilizam a detecção do movimento 
ocular dos usuários denominada 
eye-tracking [4] e outros que serão 
ponderados no presente estudo. 

No Brasil, além da falta de 
estudos na literatura e nas revistas 
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brasileiras, dispositivos assistivos de 
ponta também não são usados em 
grande escala no nosso país. A falta 
de conhecimento em relação à iden-
tificação de ferramentas, estratégias 
adequadas e desenvolvimento de 
tecnologias assistivas ainda é consi-
derada uma grande barreira para 
prover acessibilidade aos usuários 
que dela necessitam [8].

Buscando a melhoria na 
qualidade de vida dos pacientes que 
convivem com ELA e trabalhando em 
prol da ampliação da gama de tecno-
logias assistivas no Brasil, surge o 
Autonomus: um projeto de sistema de 
comunicação que tem como objetivo 
dar autonomia a pacientes porta-
dores de ELA de forma eficiente e 
economicamente acessível, através da 
criação de um ambiente que detecta 
os movimentos oculares e faciais e os 
transforma em comandos no compu-
tador pessoal. O sistema atualmente 
conta com teclado virtual, acesso à 
internet, envio de e-mails e inclusive 
uma ferramenta de fala.

Procedimento metodológico

O sistema Autonomus foi 
desenvolvido na linguagem Javascript, 

utilizando as ferramentas NodeJS 
e Electron. Com elas, foi possível 
a integração do projeto com a 
internet, permitindo que o usuário 
seja capaz de utilizar serviços dispo-
níveis online: redes sociais (como 
WhatsApp) e conta bancária.

A construção do Sistema se 
deu com o objetivo de traduzir os 
movimentos da face do usuário em 
comandos na tela do computador, 
e para isso contou com a criação de 
uma tecnologia chamada Mímico. 
Escrita na linguagem Python com 
o auxílio da biblioteca de proces-
samento de imagens denominada 
OpenCV, o Mímico é capaz de fazer 
a detecção dos gestos da face do 
paciente, mapeando pontos no rosto 
e calculando as áreas de suas feições 
de acordo com as coordenadas em 
que estas se encontram.

A página inicial ou dashboard 
da aplicação conta com um menu, no 
qual constam três opções: ir para a 
página de gestos emergenciais, ir para 
o teclado de conversação e acessar as 
notas salvas. A configuração inicial é 
feita por um familiar ou cuidador do 
usuário, e o primeiro passo é calibrar 
o sistema com sua face, processo que 
leva em torno de 5 segundos e deve 
ser feito mantendo o rosto imóvel. 
Na calibração, os pontos da face são 
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mapeados de acordo com as feições, 
garantindo que as áreas calculadas e 
a detecção dos gestos sejam persona-
lizadas para cada usuário.

O método para permitir a 
melhor experiência no Autonomus é 
possibilitar que cada usuário selecione 
o gesto mais confortável para usar 
globalmente no sistema, sendo este 
que ficará padronizado para emular 
os cliques do cursor e permitir a digi-
tação no teclado e no bloco de notas. 
Cada gesto no sistema deve ser reali-
zado por, no mínimo, 1,5 segundos.

Pensando em situações onde 
o paciente precisa de mais cuidado, 
como em leitos hospitalares, a 
página de gestos emergenciais 
contém frases curtas que podem ser 
pré-elaboradas e modificadas pelo 
cuidador a qualquer momento. Elas 
serão reproduzidas no alto-falante, 
através de um serviço que converte 
a mensagem digitada em fala, utili-
zando a ferramenta de Text To Speech 
da ResponsiveVoice JS [9], quando as 
ações às quais correspondem forem 
realizadas, permitindo, por exemplo, 
que um pedido de ajuda esteja a um 
gesto de distância.

A página do teclado de 
conversação, por sua vez, melhora 
a comunicação do usuário com 
as pessoas ao seu redor, dando 

a capacidade de digitar frases 
personalizadas. Assim, qualquer 
mensagem digitada pelo usuário 
pode ser convertida em fala, tanto na 
voz feminina quanto na masculina. 
Além disso, frases podem ser salvas 
em um bloco de notas, disponível 
no menu da página inicial. E, para 
facilitar a digitação do usuário, o 
ambiente suporta predição assim 
como acontece em smartphones: 
a cada letra que o usuário digita, 
novas palavras irão aparecer como 
sugestão, de acordo com as palavras 
mais utilizadas pelo paciente.

Para verificar os pontos 
positivos do Autonomus em relação 
a outros sistemas disponíveis 
atualmente, foi criada uma tabela 
comparativa com as características 
principais, que serão analisadas 
neste trabalho.

Resultados e discussões

Q u a n d o  o s  p a c i e n t e s 
conservam seu intelecto e lucidez, 
o olhar, piscar ou expressões 
faciais convertem-se em elementos 
essenciais de comunicação [4]. 
Pensando nisso, o desenvolvimento 
do Autonomus juntamente com a 
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tecnologia Mímico se deu de forma a 
aproveitar ao máximo a capacidade 
gestual de seus usuários, expandindo 
as possibilidades de comunicação.

No gráfico da Figura 1 é 
apresentado o nível de acurácia 
constatado no sistema através da 
realização de testes com um grupo de 

controle composto por seis usuários 
não-portadores de ELA. Os principais 
gestos suportados pelo Autonomus 
foram realizados durante a utilização 
do sistema, e contabilizaram-se os 
acertos e erros da detecção, o que 
pode ser notado nos percentuais da 
figura abaixo.

Figura 1 – Gráfico de barras agrupadas com o percentual de 
acurácia do Autonomus em um grupo de controle.

Fonte: o autor.

Os dados da Figura 1 demons-
tram que, experimentalmente, os 
gestos de arquear a sobrancelha e 
realizar muxoxo necessitam uma 
melhor detecção, haja vista que apre-
sentaram os menores percentuais 
de acurácia. Já os gestos de abrir a 

boca e franzir a sobrancelha têm um 
alto nível de acurácia no grupo de 
controle, e, portanto, poderiam ser 
utilizados como gesto global para 
estes usuários.

A utilização do Autonomus 
consta com o supracitado gesto 



AUTONOMUS: AUTONOMIA E COMUNICAÇÃO PARA PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

Diêgo Bruno Dantas Diógenes, Beatriz 
Soares de Souza, Diêgo Ferreira de 

Lima, Cefas Rodrigues Freire

878

global, que deverá realizar as ações de 
clique no computador. O ponto chave 
da simplicidade da aplicação são as 
varreduras verticais e horizontais que 
o cursor realiza na tela, podendo ser 
parado a qualquer momento através 
do acionamento pelo gesto global. 
Uma combinação de parada vertical 
e horizontal caracteriza um clique na 
tela, na coordenada em que se cruzam.

Para facilitar a visualização 
das coordenadas do cursor, foi 
desenvolvido um plugin para 
distribuições Linux Gnome, o qual 
conta com linhas que acompanham 
o cursor do mouse na tela. Por isso, 
e para garantir que o sistema fosse 
de código aberto, o Autonomus 
atualmente só pode ser utilizado em 
sistemas operacionais Linux.

Atualmente, o Autonomus foca 
no baixo custo de seus equipamentos 
e em utilizar ferramentas Open 
Source. Por isso, utiliza-se de software 
livre (Python, JavaScript, OpenCV) em 
detrimento de ferramentas proprie-
tárias (pagas). Para o usuário utilizar 
o sistema, é necessário apenas um 
notebook ou computador pessoal e 
uma webcam, e não é preciso adquirir 
nenhum equipamento de terceiros. 
Esta proposta está à frente da 
maioria das outras ferramentas que 
permitem um acesso ao computador 

sem usar as mãos, uma vez que estas, 
atualmente, custam em torno de 
$400 a $2.000 dólares [10].

Em se tratando da existência 
de outras aplicações com a mesma 
proposta do sistema Autonomus, este 
trabalho reúne e discute quais as 
vantagens do seu uso em relação aos 
demais programas existentes, não 
somente no quesito custo-benefício. No 
tocante à esta análise, montamos uma 
tabela comparativa que pode, visual-
mente, demonstrar qual o diferencial 
do Autonomus quando se levam em 
conta as seguintes características:

• Baixo-custo (BC)

• Não possui partes que entram em 
contato com o paciente (NI)

• É de código aberto (OS)

• Possui reconhecimento facial e 
gestual (RF)

• É personalizável (PS)
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Tabela 1 – Comparação do Autonomus 
com outros trabalhos semelhantes

Fonte: o autor

Assim como supracitado, o 
Autonomus tem a iniciativa de ser 
um sistema de baixíssimo custo, não 
demandando nenhuma aquisição 
além do computador e da webcam 
comum: pela Tabela 1, verifica-se que 
apenas o Autonomus e a aplicação 
sugerida por Castillo [10] possuem 
esta característica.

Um outro quesito a ser levan-
tado é o benefício de o sistema não ser 
invasivo, isto é, não possuir nenhuma 
parte que necessite ser vestida ou 
introduzida no usuário portador 
de ELA. Este ponto é importante 
na avaliação de uma aplicação de 

tecnologia assistiva uma vez que a 
maioria dos sistemas de detecção de 
gestos são invasivos, desconfortáveis 
e caros [15]. Assim, nota-se que apenas 
o Autonomus é, simultaneamente, 
não-invasivo, de baixo custo e, além 
disso, de código aberto.

No setor de tecnologias 
assistivas, os sistemas existentes 
geralmente não são personalizados 
para os usuários. Na realidade, 
os indivíduos executam gestos de 
muitas maneiras diferentes. De fato, 
o mesmo usuário pode realizar um 
gesto de forma diferente, depen-
dendo da hora do dia, da medicação 
e da fadiga. Há uma necessidade, 
portanto, de sistemas que possam 
realizar reconhecimento de gestos 
personalizado e possam se adaptar a 
mudanças no ambiente e à maneira 
como os gestos são realizados [13]. Por 
esta razão, o fato de o Autonomus ser 
personalizável e calibrável dá mais 
flexibilidade para que seu uso seja 
benéfico na comunicação do usuário 
com o mundo.

Também buscando uma 
alternativa para tal comunicação, o 
Autonomus inicialmente utilizava 
a famosa tecnologia de eye-tracking, 
focando somente no movimento 
ocular. O potencial dessa tecnologia 
para ELA é muito alto, pois alguns 
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pacientes perdem as suas capacidades 
motoras enquanto a doença avança, 
na maioria dos casos os movimentos 
dos olhos se mantêm controláveis [5]. 
Entretanto, essa tecnologia possui 
algumas limitações, como preço 
relativamente alto, dificuldades nas 
configurações do sistema e inconsis-
tência na captura dos movimentos 
do olho, que varia com cada pessoa, 
além das diferenças de luminosidade 
no ambiente [7]. Por isso, a tecnologia 
Mímico se destaca dentre as outras 
propostas discutidas na Tabela 1.

Além disso, em casos de 
internamento ou maior urgência, 
nos quais os cuidados devem ser 
redobrados, as frases pré-elaboradas 
que são configuradas pelo cuidador 
poderão ser acionadas pelo paciente 
a qualquer momento durante o uso 
da aplicação, tornando rápida e 
fácil qualquer comunicação chave 
na situação em que se encontrem. 
A webcam poderá ficar em frente à 
face do paciente, fazendo a leitura de 
seu rosto durante a noite para pron-
tamente acionar os alto-falantes, se 
requisitado por um gesto.

O Autonomus possui uma 
capacidade de expansão além de 
portadores de ELA, pois usuários 
com outros tipos de doenças motoras 
ou incapacitantes podem utilizar 

o sistema. As perspectivas futuras, 
portanto, são de ampliar a gama 
de usuários do Autonomus, suas 
aplicações – como a possibilidade de 
automação residencial – e, principal-
mente, refinar a detecção dos gestos, 
tornando-os mais personalizáveis 
e sensíveis, para garantir a melhor 
experiência dentro da aplicação e 
dentro do meio social dos usuários.

Conseiderações finais

Quando se entende que o 
melhor tratamento paliativo para a 
ELA é uma boa comunicação, focada 
na autonomia física, emocional e 
social do paciente, surge a necessi-
dade de adotar tecnologias assistivas 
que permitam tal tratamento. Sendo 
assim, o Autonomus caracteriza-se 
como um projeto de sistema de comu-
nicação que tem como objetivo dar 
autonomia a pacientes portadores de 
ELA de forma eficiente e economica-
mente acessível.

O fluxo do sistema funciona 
com uma página inicial, que mostra o 
caminho da página do teclado virtual, 
que oferece a reprodução em alto-
-falante das frases escritas, além da 
página de gestos emergenciais, a qual 
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garante uma rápida comunicação 
através de frases pré-elaboradas, 
permitindo o objetivo principal deste 
trabalho: propor um sistema que dê 
autonomia e qualidade de vida social 
para pacientes portadores de ELA.

As principais características 
do Autonomus incluem o baixo custo, 
a possibilidade de personalização, a 
não invasibilidade, e o reconheci-
mento facial. Quando comparado 
com outras iniciativas de tecnologias 
assistivas, o Autonomus se sobressai 
em relação ao baixo custo e à perso-
nalização, viabilizada pela criação da 
tecnologia Mímico.

Finalmente, dentre as perspec-
tivas futuras para o desenvolvimento 
do sistema, destacam-se a abertura 
da aplicação para qualquer usuário 
portador de doenças que acometem 
a capacidade de se mover, a imple-
mentação da funcionalidade de 
automação residencial, e a melhora 
da detecção dos gestos com menores 
percentuais de acurácia detectados 
no estudo desse trabalho.



AUTONOMUS: AUTONOMIA E COMUNICAÇÃO PARA PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

Diêgo Bruno Dantas Diógenes, Beatriz 
Soares de Souza, Diêgo Ferreira de 

Lima, Cefas Rodrigues Freire

882

Referências

[1] FRANCIS, Kathleen; BACH, John R.; DELISA, Joel A.. 
Evaluation and rehabilitation of patients with adult 
motor neuron disease. Archives Of Physical Medicine And 
Rehabilitation, [s.l.], v. 80, n. 8, p.951-963, ago. 1999. Elsevier 
BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0003-9993(99)90089-8. 

[2] F. M. Bandeira, N. N. C. de L. Quadros, K. J. Q. de Almeida, 
R. de M. Caldeira, Avaliação da qualidade de vida de 
pacientes portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica 
(ELA). Revista Neurociencias. 18, 133–138 (2010).

[3] WERNECK, Lineu Cesar et al . Estudo clínico epidemiológico de 251 
casos de esclerose lateral amiotrófica no sul do Brasil. Arq. Neuro-
Psiquiatr.,  São Paulo ,  v. 65, n. 2A, p. 189-195, Junho  2007. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci _arttext&pid=S0004-
282X2007000200001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 23 set. 2017. 

[4] CASSEMIRO, Cesar Rizzo; ARCE, Carlos G.. Comunicação visual por 
computador na esclerose lateral amiotrófica. Arquivos Brasileiros 
de Oftalmologia, [s.l.], v. 67, n. 2, p.295-300, abr. 2004. FapUNIFESP 
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0004-27492004000200020. 

[5] CALVO, Andrea et al. Eye Tracking Impact on Quality-
of-Life of ALS Patients. Lecture Notes In Computer 
Science, [s.l.], p.70-77, nov. 2008. Springer Berlin Heidelberg. 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70540-6_9. 

[6] ERICKSON, Holland P.; LIE, Margaret R.; WINEINGER, 
Mark A.. Rehabilitation in Multiple Sclerosis. Mayo Clinic 
Proceedings, [s.l.], v. 64, n. 7, p.818-828, jul. 1989. Elsevier 
BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0025-6196(12)61755-8. 

http://dx.doi.org/10.1016/s0003-9993(99)90089-8
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci%20_arttext&pid=S0004-282X2007000200001&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci%20_arttext&pid=S0004-282X2007000200001&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/s0004-27492004000200020
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70540-6_9
http://dx.doi.org/10.1016/s0025-6196(12)61755-8


AUTONOMUS: AUTONOMIA E COMUNICAÇÃO PARA PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

Diêgo Bruno Dantas Diógenes, Beatriz 
Soares de Souza, Diêgo Ferreira de 

Lima, Cefas Rodrigues Freire

883

[7] CHANG, Won-du et al. Development of an electrooculogram-
based eye-computer interface for communication of individuals 
with amyotrophic lateral sclerosis. Journal Of Neuroengineering 
And Rehabilitation, [s.l.], v. 14, n. 1, p.1-13, 8 set. 2017. Springer 
Nature. http://dx.doi.org/10.1186/s12984-017-0303-5.

[8] LEITE NETO, Lavoisier; CONSTANTINI, Ana Carolina; 
CHUN, Regina Yu Shon. Communication vulnerable in 
patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis: A systematic 
review. Neurorehabilitation, [s.l.], v. 40, n. 4, p.561-568, 9 jun. 
2017. IOS Press. http://dx.doi.org/10.3233/nre-171443.

[9] RESPONSIVEVOICE. INSTANT TEXT TO SPEECH. Disponível 
em: <https://responsivevoice.org/>. Acesso em: 11 out. 2018.

[10] CASTILLO, Aaron et al. Hands free mouse. In: Wearable 
and Implantable Body Sensor Networks (BSN), 2016 IEEE 
13th International Conference on. IEEE, 2016. p. 109-114.

[11] POLIDO, Graziela Jorge. Desempenho visual, cognitivo 
e motor de crianças com atrofia muscular espinhal. 
Tese (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018.

[12] PAL, Saswati; MANGAL, Naveen Kumar; KHOSLA, 
Arun. Development of assistive application for patients 
with communication disability. 2017 International 
Conference On Innovations In Green Energy And 
Healthcare Technologies (igeht), [s.l.], p.1-4, mar. 2017. 
IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/igeht.2017.8094044.

http://dx.doi.org/10.1186/s12984-017-0303-5
http://dx.doi.org/10.3233/nre-171443
https://responsivevoice.org
http://dx.doi.org/10.1109/igeht.2017.8094044


AUTONOMUS: AUTONOMIA E COMUNICAÇÃO PARA PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

Diêgo Bruno Dantas Diógenes, Beatriz 
Soares de Souza, Diêgo Ferreira de 

Lima, Cefas Rodrigues Freire

884

[13] NELSON, Alexander et al. Adaptive and Personalized Gesture 
Recognition Using Textile Capacitive Sensor Arrays. Ieee 
Transactions On Multi-scale Computing Systems, [s.l.], v. 1, 
n. 2, p.62-75, 1 abr. 2015. Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE). http://dx.doi.org/10.1109/tmscs.2015.2495100.

[14] KAVALE, Kunal; KOKAMBE, Kiran; JADHAV, Sunita. 
TaskEYE. 2018 Ieee 18th International Conference On 
Advanced Learning Technologies (icalt), [s.l.], p.311-313, 
jul. 2018. IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/icalt.2018.00078.

[15] FAGER, Susan Koch; BURNFIELD, Judith M.. Patients’ 
experiences with technology during inpatient rehabilitation: 
opportunities to support independence and therapeutic 
engagement. Disability And Rehabilitation: Assistive 
Technology, [s.l.], v. 9, n. 2, p.121-127, 19 abr. 2013. Informa UK 
Limited. http://dx.doi.org/10.3109/17483107.2013.787124.

http://dx.doi.org/10.1109/tmscs.2015.2495100
http://dx.doi.org/10.1109/icalt.2018.00078
http://dx.doi.org/10.3109/17483107.2013.787124


CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS 
PSICOLÓGICAS E OSCILAÇÕES DE 

ALFA2: O ELETROENCEFALOGRAMA NA 
AVALIAÇÃO CORTICAL NA FIBROMIALGIA

CORRELATION BETWEEN PSYCHOLOGICAL VARIABLES AND 
ALPHA2 OSCILLATIONS: THE ELECTROENCEPHALOGRAM 

IN CORTICAL EVALUATION IN FIBROMYALGIA

Cleudyson Joab de Araújo Silva
cleudysonjoab@gmail.com

Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Marcela Lais Lima Holmes Madruga
holmesmarcela@hotmail.com

Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Géssika Araújo De Melo
gessika.fisio@gmail.com

Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Nelson Torro Alves
nelsontorro@yahoo.com.br

Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Palavras-chave: Fibromialgia; Dor; 
Ansiedade; Eletroencefalograma.

Keywords: Fibromyalgia; Pain; 
Anxiety; Electroencephalogram.

Resumo
A fibromialgia é considerada uma 
doença relacionada ao sistema 
nervoso central, com presença de 
dor crônica generalizada, fadiga, 
rigidez matinal, sintomas de 
ansiedade e depressão. Além disso, 
tem-se uma hiperexcitabilidade na 
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matriz de dor, avaliada a partir da 
atividade elétrica cortical destes 
indivíduos. A onda alfa2 relaciona-se 
ao relaxamento e, por isso, suas altas 
amplitudes têm sido relacionadas a 
maiores níveis de relaxamento nessa 
população. Assim, o presente estudo 
buscou correlacionar os níveis de 
dor, ansiedade e atividade da banda 
de frequência alfa2 em mulheres com 
fibromialgia. Para tanto, realizou-se 
uma pesquisa experimental, descri-
tiva, com abordagem quantitativa, 
realizado no município de João Pessoa 
- PB. A amostra foi composta por 31 
mulheres com diagnóstico de fibro-
mialgia há pelo menos três meses. 
Os instrumentos utilizados foram: 
o Questionário Sociodemográfico 
e Clinico; a Escala de Classificação 
de Doença Cumulativa; a Escala 
Visual Analógica; o Inventário Beck 
de Ansiedade; o Mini Exame do 
Estado Mental e o Inventário Beck de 
Depressão; e o eletroencefalograma. 
Os resultados revelaram um relacio-
namento positivo estatisticamente 
significativo entre os níveis de dor e 
ansiedade. Além disso, verificou-se 
uma correlação negativa entre os 
níveis de dor e alfa2 frontal e também 
entre ansiedade e alfa2 frontal, 
embora os dados não tenham sido 
estatisticamente significativos. O 

diferencial desta pesquisa deu-se 
ao fato da capacidade de associar 
os sintomas de dor e ansiedade à 
atividade das oscilações alfa2, que 
tem sido relacionadas ao estado de 
relaxamento do indivíduo. 

Abstract
Fibromyalgia is considered a disease 
related to the central nervous 
system, with the presence of chronic 
generalized pain, fatigue, morning 
stiffness, anxiety symptoms and 
depression. In addition, there is a 
hyperexcitability in the pain matrix, 
evaluated from the cortical electric 
activity of these individuals. The 
alpha2 wave is related to relaxation 
and, therefore, its high amplitudes 
have been related to higher levels 
of relaxation in this population. 
Thus, the present study aimed to 
correlate levels of pain, anxiety and 
alpha2 frequency band activity in 
women with fibromyalgia. For that, 
this research is characterized as 
experimental, descriptive and with a 
quantitative approach. It was carried 
out in the city of João Pessoa - PB. 
The sample consisted of 31 women 
diagnosed with fibromyalgia for at 
least three months. The instruments 
used were: the Sociodemographic 
and Clinical Questionnaire; the 
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Cumulative Disease Classification 
Scale; the Analog Visual Scale; the 
Beck Anxiety Inventory; the Mini 
Mental State Examination and the 
Beck Depression Inventory; and the 
electroencephalogram. The results 
revealed a statistically significant 
positive relationship between pain 
and anxiety levels. In addition, there 
was a negative correlation between 
pain levels and frontal alpha2 and 
also between anxiety and frontal 
alpha2, although the data were not 
statistically significant. The diffe-
rential of this research was the ability 
to associate the symptoms of pain 
and anxiety with the activity of the 
alpha2 oscillations, which have been 
related to the state of relaxation of 
the individual.

Introdução

O termo “fibromialgia” (FM) 
foi evidenciado pela primeira vez em 
1976 em uma revisão feita por Hench, 
com seu reconhecimento como 
síndrome ocorre apenas em 1981. 
Entretanto, desde 1592 já existem 
relatos compatíveis sobre a doença 
(HEYMANN et al., 2017). 

Hoje, sabe-se que a FM é uma 
doença relacionada ao sistema 
nervoso central (SNC), que apresenta 
dores crônicas no sistema muscu-
loesquelético em sítios dolorosos 
específicos (tender points), sem infla-
mação, causada por um mecanismo 
de sensibilização do SNC à dor. A 
prevalência na população é entre 0,7 
e 4,4%, sendo mais frequentemente 
presente em mulheres do que em 
homens (MARQUES et al., 2017). 

Pacientes acometidos com FM 
apresentam quadros de ansiedade e 
depressão, mas com maior ênfase na 
dor crônica generalizada, a qual os 
impossibilita de realizar atividades 
funcionais, evitando que possam 
trabalhar, aumentando assim a 
severidade da doença (HELFENSTEIN; 
GOLDENFUM; SIENA, 2012). De 
maneira geral, a escala visual 
analógica tem sido o instrumento 
de medida da dor mais amplamente 
utilizado nas pesquisas nos últimos 
10 anos sobre a avaliação da dor 
crônica (Pinheiro et al., 2016). 
Segundo Helfenstein et al. (2012), os 
pacientes têm outros vários sintomas, 
como fadiga, rigidez matinal, 
sensação de edema, problemas de 
concentração, cefaleias, distúrbios 
do sono, formigamento. 
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A depressão e ansiedade são os 
sintomas que mais agravam o prognós-
tico da doença. A taxa de prevalência 
da depressão em pacientes com FM é de 
50% a 70% (GOLDENBERG, 2008). A taxa 
de mudança de humor e de ansiedade 
também são maiores em pacientes com 
FM do que em saudáveis (GOLDENBERG 
et al., 2008; KAYAN et al., 2016).

Outro aspecto que tem sido 
estudado é a atividade elétrica 
cortical de indivíduos com FM, com 
o intuito de compreender melhor 
como se dá o processamento neural 
nesses indivíduos. Em indivíduos com 
FM, pode-se observar nos registros 
do EEG, uma hiperexcitabilidade 
nas áreas envolvidas no processa-
mento da dor, que poderia resultar 
na manutenção deste sintoma 
(GONZÁLEZ-ROLDÁN et al., 2016). O 
eletroencefalograma (EEG) é método 
mais amplamente utilizado para 
monitorar de forma não invasiva a 
atividade elétrica do córtex cerebral 
(GOMES, 2015). Como resultado, 
têm-se as bandas de frequências 
captadas pelo EEG, a qual dar-se-á 
ênfase à faixa de frequência alfa, 
que tem sido relacionada ao estado 
de relaxamento do indivíduo (CARO; 
WINTER, 2011). Pode-se afirmar que 
a manipulação da amplitude dessas 
bandas de frequência poderia refletir 

em mudanças comportamentais 
(CARO; WINTER, 2011). Assim, quanto 
maior a sincronização da atividade 
alfa, maior seria o estado de relaxa-
mento observado.

Desta maneira, destacam-se 
as necessidades de melhor compre-
ensão do processamento da atividade 
elétrica cortical em indivíduos com 
FM e identificação de um biomar-
cador capaz de identificar associações 
entre sintomas de ansiedade e dor à 
atividade cerebral nessa população. 
Estas informações auxiliariam a 
elucidação desta condição clínica, 
uma vez que o seu desenvolvimento 
nos indivíduos, assim como os seus 
mecanismos de controle central 
ainda são pouco compreendidos.

Portanto, o presente estudo 
buscou correlacionar os níveis de 
dor, ansiedade e atividade da banda 
de frequência alfa2 em mulheres 
com fibromialgia.

Método

A pesquisa foi desenvolvida 
a partir da avaliação cortical de 
mulheres com FM, através do uso 
do EGG concomitante à análise dos 
sintomas de ansiedade e dor. Trata-se 
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de uma pesquisa experimental, 
descritiva, com abordagem quantita-
tiva, realizado no município de João 
Pessoa - PB. O Projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal da Paraíba sob 
o CAAE: 39796914.5.0000.5188. As 
participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), autorizando a realização e a 
publicação dos resultados do estudo. 

A amostra do estudo foi por 
conveniência, de caráter não proba-
bilístico, totalizando 31 voluntárias. 
Estas foram inseridas no estudo 
seguindo os critérios de inclusão: 
possuir diagnóstico de FM, de acordo 
com os critérios do American College 
of Reumathology; ter sido diagnosti-
cada há pelo menos três meses; ser do 
sexo feminino; e assinar o TCLE. Os 
critérios de exclusão foram: déficit 
cognitivo; analfabetas; histórico de 
convulsão; e depressão grave, com 
escore superior a 36 no Inventário 
Beck de Depressão (BDI), com o intuito 
de homogeneizar a amostra. 

Os instrumentos utilizados 
para a coleta dos dados foram: o 
Questionário Sociodemográfico e 
Clinico, com o intuito de caracterizar 
a amostra; a Escala de Classificação 
de Doença Cumulativa, para verificar 

a presença de outras doenças, além da 
FM; a Escala Visual Analógica, para 
verificar o nível de dor; o Inventário 
Beck de Ansiedade (BAI), para 
mensuração do nível de sintomas de 
ansiedade; o Mini Exame do Estado 
Mental e o BDI para excluírem as parti-
cipantes com déficit cognitivo e com 
sintomas graves de depressão, respec-
tivamente; e o EEG, para avaliação da 
atividade elétrica cortical. 

O aparelho de EEG utilizado 
possui 32 canais e o amplificador 
usado é o ActiChamp, com taxa de 
amostragem de 500Hz. Aplicaram-se 
os filtros passa-alta de 0,5 e passa-
-baixa de 60 Hz, no momento da 
aquisição dos dados, com as parti-
cipantes de olhos fechados, seguida 
da filtragem para isolamento da 
faixa de frequência de interesse – 
alfa2 (10 – 12 Hz), sendo mantida a 
impedância abaixo de 20kΩ. Na fase 
de processamento dos dados, foram 
realizadas as análises dos espectros 
de potência das bandas de frequên-
cias para a região frontal e remoção 
dos ruídos e artefatos musculares, 
como os de piscada e de movimentos 
oculares laterais, através do EEGLAB, 
um toolbox do MATLAB.

As análises estatísticas foram 
realizadas por meio do software 
IBM SPSS versão 24. Realizaram-se 
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as análises descritivas, através de 
medidas de tendência central e 
dispersão, além de análise de corre-
lação de Pearson entre as variáveis 
“Dor”, “Ansiedade” e “Alfa2”.

Resultados e discussão

No tocante às caraterísticas 
sociodemográficas, verificou-se que 
a maioria da amostra é casada 58,1 (n 
= 18), possui ensino médio completo, 
35,5% (n = 11) e renda mensal de um 
salário mínimo, 45,2% (n = 14). A 
média de idade das participantes foi 
de 44,81 (SD = 8,8) anos e do nível de 
dor foi de 6,66 (SD = 1,70) na EVA. 

Em pacientes acometidos com 
fibromialgia, a dor é algo constante. 
Se caracteriza por dor muscular com 
3 meses de duração, no mínimo, asso-
ciadas à sensibilização de, pelo menos, 
11 dos 18 tender points (MARQUES et al., 
2017). Dellarozza et al. (2008) referem-se 
à dor como uma experiência subjetiva 
e pessoal, a qual envolve aspectos 
sensitivos e culturais que podem ser 
alterados pelas variáveis sociocul-
turais e psíquicas do indivíduo e do 
meio. Nesse sentido, reações afetivas/
emocionais da dor estão ligadas, sendo 
não padronizadas, havendo uma 

variância entre pessoas (FERREIRA et 
al., 2012). Então, cada paciente tem seu 
relato e sensação de dor, tendo em vista 
a especificidade e o limiar sensitivo de 
cada pessoa, deixando de lado uma 
padronização e caracterização da dor 
que um fibromiálgico sente.

 No que se refere aos níveis de 
ansiedade e depressão, os valores 
médios para os questionários BAI 
e BDI foram de 25,42 (SD = 11,00) e 
19,35 (SD = 9,46), respectivamente. A 
ansiedade está presente na vida dos 
pacientes com FM mais comumente 
do que a depressão. No estudo de 
Santos (2011), 88% apresentaram 
quadros de ansiedade, sendo 43% 
considerados casos graves. Enquanto 
a depressão apresentou presente 
em 50% dos pacientes, o que mostra 
que a ansiedade se apresenta mais 
severamente do que a depressão. Por 
muito tempo, a ansiedade vem sendo 
um pouco negligenciado por parte de 
estudos de dores crônicas, mas há uma 
grande associação entre elas, o que 
resultou numa tomada de consciência 
no aprofundamento desse estudo.

Ao realizar o teste de Shapiro-
Wilk, verificou-se que os dados 
seguem distribuição normal. Portanto, 
realizou-se o teste de correlação de 
Pearson entre as variáveis “Dor”, 
“Ansiedade” e “Alfa2” (Tabela 1).
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Tabela 1: Teste de correlação de Pearson entre as variáveis 
“Dor”, “Ansiedade” e “Alfa2” em mulheres com FM.

Dor Ansiedade Alfa2 frontal 

Dor

Correlação de Pearson 1 ,462* -,055

Sig. (bilateral) ,010 ,774

Ansiedade
Correlação de Pearson ,462* 1 -,089

Sig. (bilateral) ,010 ,641

Alfa2 frontal
Correlação de Pearson -,055 -,089 1

Sig. (bilateral) ,774 ,641

*A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral).

Observou-se um relaciona-
mento positivo estatisticamente 
significativo entre os níveis de dor 
e ansiedade [r = 0,462, p (bilateral) 
<0,05], portanto, quanto maior o 
nível de dor, maiores foram os níveis 
de sintomas de ansiedade na amostra. 

Uma dor crônica pode ser 
agravada por algumas situações de 
ansiedade ou tensão que o paciente 
venha a sofrer, o que contribui para 
o inicio ou agravamento dessa dor 
(ANDRADE, 2013). A ansiedade está 
diretamente relacionada com estados 
dolorosos, algumas vezes, associadas 
a fatores psicológicos individuais. 
Esse sintoma junto com a depressão 
é comumente associado a pessoas 
com dores crônicas (SANTOS et al., 
2011), sendo elas resultantes da FM ou 

não. Santos et al., (2011) afirma que a 
ansiedade modifica a dor, alterando 
seu limiar, fazendo com que pacientes 
com FM tenham suas sensações somá-
ticas mais intensas e perturbadoras. 
Estes autores afirmam ainda, que 
pacientes com osteoartrite e artrite 
reumatoide sofrem com mais dores, 
porém, são menos acometidos com 
outras disfunções físicas.

Em relação à atividade da banda 
de frequência alfa, que segundo Caro e 
Winter (2011) se relaciona com o estado 
de relaxamento do indivíduo quando se 
encontra em altas amplitudes (sincro-
nização da atividade alfa), verificou-se 
uma correlação negativa entre os 
níveis de dor e alfa2 frontal [r = -0,055, 
p (bilateral) >0,05] e entre ansiedade 
e alfa2 frontal [r = -0,089, p (bilateral) 
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<0,05], embora os dados não tenham 
sido estatisticamente significativos. Na 
literatura, o aumento da atividade alfa 
tem sido relatado como uma represen-
tação da redução na ativação cortical, 
pois reflete uma sincronização desta 
faixa de frequência (BONINI-ROCHA et 
al., 2008). Entretanto, observou-se que 
a população com fibromialgia possui 
uma baixa atividade nessa banda, o 
que pode resultar em um déficit no 
sistema inibidor da dor.

Segundo López, Bergós e 
Marijuán (2015), um nível mais baixo de 
atividade alfa torna-se um indicador de 
diminuição da integração sensório-mo-
tora no processamento cerebral com 
necessidade de um esforço extra para 
atenuação da sensação de dor crônica. 
Dessa forma, sabendo que a sincroni-
zação alfa está relacionada à ativação 
cerebral de forma mais “organizada”, 
há a indicação que a diminuição dos 
níveis de alfa2, ou seja, maior desin-
cronização de alfa2, remete a maiores 
os níveis de dor e ansiedade. 

Pressupõe-se que esses últimos 
achados podem não ter sido signifi-
cativos em decorrência do número 
de participantes. Entretanto, por se 
tratar de um estudo com resultados 
preliminares, propõe-se aumentar a 
amostra posteriormente para verificar 
se haverá modificação nestes achados.

Conclusão

O presente estudo buscou 
correlacionar variáveis psicológicas, 
como dor e ansiedade, à variável 
fisiológica, atividade elétrica cortical. 
Assim, observou-se que ansiedade 
e dor apresentam uma correlação 
positiva, conforme já relatado na 
literatura especializada. O diferencial 
desta pesquisa deu-se ao fato da capa-
cidade de associar os sintomas de dor 
e ansiedade à atividade das oscilações 
alfa2, que tem sido relacionadas ao 
estado de relaxamento do indivíduo. 

Encontramos uma correlação 
negativa, conforme esperado, na 
qual quanto maiores os níveis de 
dor e ansiedade, menores as ampli-
tudes das ondas alfa2, refletindo 
uma desincronização desta faixa de 
frequência, ou seja, menor o grau 
de relaxamento dessa população. 
Existe a possibilidade destes últimos 
resultados não terem sido significa-
tivos devido ao número amostral, 
uma vez que se trata de resultados 
preliminares. Portanto, sugere-se 
maior exploração deste tema, com 
um número maior da amostra, com 
o intuito de verificar a consistência 
destes dados.
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Resumo 
A inovação das impressoras 3D está 
crescendo exponencialmente com 
o seu estudo e desenvolvimento 
aplicado a diversas áreas de atuação. 
Mostra ser uma poderosa ferramenta, 

principalmente, na área da saúde 
no que se refere ao planejamento 
cirúrgico, no ambiente acadêmico e 
na fabricação de dispositivos perso-
nalizados para cada paciente com 
uma precisão milimétrica. De acordo 
com a inversão na pirâmide etária 
para os próximos anos, elevando a 
idade de toda a população, é espe-
rado que a taxa de utilização de 
próteses ou órteses também aumente 
significativamente. Este trabalho 
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busca apresentar os diversos tipos 
de próteses e órteses impressos 
em 3D encontrados atualmente e 
compará-los com os dispositivos 
convencionais. Além disso, os custos 
de toda a produção, os materiais 
utilizados e os desafios e aplicações 
futuras para as impressoras 3D.

Abstract
The innovation of 3D printers is 
growing exponentially with its study 
and development applied to several 
areas of performance. It shows to 
be a powerful tool, especially in 
the area of   health with regard to 
surgical planning, in the academic 
environment and in the manufac-
ture of customized devices for each 
patient with millimetric precision. 
According to the inversion in the age 
pyramid for the coming years, raising 
the age of the entire population, 
it is expected that the rate of use 
of prostheses or orthoses will also 
increase significantly. This paper 
aims to present the different types 
of prostheses and orthoses printed in 
3D currently found and to compare 
them with conventional devices. In 
addition, the costs of all production, 
materials used and challenges and 
future applications for 3D printers.

Introdução

A técnica de impressão 3D ou 
prototipagem rápida foi criada por 
Charles Hull em 1986 e vista como 
cara, futurista e com aplicações bem 
limitadas. Desde então a tecnologia 
vem se desenvolvendo e ganhando 
bastante espaço na aeronáutica, 
indústria de alimentos, engenharias, 
artes, educação e medicina.

Dentre as diversas técnicas de 
impressão 3D, as técnicas de foto-
polimerização por estereolitografia 
(SLA); processamento de luz direto 
ou digital (DLP) e por direcionamento 
contínuo de luz (DLP), também 
conhecido por produção contínua de 
interface líquida (CLIP); através do pó 
com laser seletivo (SLS); laser sinté-
tico para metal (DMLS); laser seletivo 
por fusão (SLM) e fusão por feixe de 
elétrons (EBM); por jato de tinta com 
modelagem multijet (MJM); deposição 
de cera (WDM); transferência a laser 
(LIFT) e jateamento de fichas (BJ); 
de extrusão com deposição fundida 
(FMD) e escrita direta a tinta (DIW) 
são algumas desenvolvidas para 
aplicações específicas e prometem 
desempenhar importante papel para 
a evolução da medicina.

Na odontologia, a primeira 
aplicabilidade da impressão 3D foi 
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a construção de moldes de cera 
utilizando SLA. Depois disso, houve 
uma drástica mudança no processo 
de escaneamento intraoral, na 
acessibilidade a impressoras 3D e 
no desenvolvimento de biomateriais 
impressos, sendo possível criar/
restaurar modelos físicos, guias 
cirúrgicos e aplicação ortodôntica 
usando a impressora 3D. Se a preo-
cupação é o tempo, a acurácia ou o 
gasto, as impressoras à base de pó 
(SLA, DLP, MJM) cumprem as expec-
tativas pela rápida fabricação, alta 
resolução, baixo custo, bom acaba-
mento da superfície e a habilidade de 
criar corpos complexos como dentes, 
textura parecida com a gengiva e 
canais nervosos.

Uma órtese é um dispositivo 
assistivo que auxilia no sistema 
musculoesquelético, no qual deve 
ser simples, leve, durável e fácil de 
usar. Pode ser classificada como uma 
órtese estática quando não se deve ter 
movimento e deve oferecer uma rígida 
imobilização à região lesionada, de 
forma que o peso do paciente alongue 
os músculos e restrinja o movimento 
do local para que haja recuperação. 
Ou classificada como órtese dinâmica 
quando há certa liberdade na arti-
culação para que haja movimento. 
Já as próteses são equipamentos que 

substituem membros, órgãos, tecidos 
ou funções do corpo. Ambas podem 
ser permanentes ou transitórias, 
externas ou internas.

Irá ser mostrado as próteses 
e órteses mais recentes construídas 
em impressoras 3D, os materiais mais 
utilizados na fabricação destes equi-
pamentos, seus custos e os desafios 
e aplicações futuras da tecnologia 3D 
no que se refere ao desenvolvimento 
de órteses e próteses.

Procedimento metodológico

Primeiramente a revisão 
bibliográfica foi dividida em diversas 
etapas para gerenciamento e otimi-
zação do tempo. A primeira etapa está 
relacionada a escolha do tema a ser 
abordado, Tecnologia 3D na Saúde, 
com o subtema voltado para Órteses e 
Próteses aplicadas a Tecnologia 3D na 
Saúde. Percebeu-se uma problemática 
quanto a necessidade de possuir um 
alto poder aquisitivo para a obtenção 
desses dispositivos médicos no 
mercado atual e foi levantada a hipó-
tese da utilização das impressoras 3D 
para confecção desses dispositivos 
devido ao seu avanço tecnológico 
nos últimos anos, o baixo custo de 
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produção e a possibilidade de manter 
as propriedades mecânicas assim 
como nos métodos convencionais.

Em uma segunda etapa foram 
estabelecidos critérios de inclusão e 
exclusão dos artigos relacionados à 
temática Tecnologia 3D na Saúde, com 
a busca tanto na biblioteca virtual de 
periódicos da CAPES - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - como também na base de 
dados Scopus da editora Elsevier. 
Palavras-chaves relacionadas a 
próteses, órteses e a impressão 3D 
foram utilizadas nesses refinamentos 
de busca dos artigos. Além disso, o 
período de publicação foi voltado 
para os anos entre 2014 e 2017. Quanto 
às linguagens escolhidas foram o 
português, o inglês e o espanhol. Vale 
salientar também que outro critério 
foi a necessidade de o artigo possuir 
pelo menos uma citação em um outro 
artigo ou revista.

O início da terceira etapa se deu 
após todas as buscas e refinamentos, 
no qual foram escolhidos por volta 
de 1300 artigos e ainda foi necessário 
excluir todos aqueles que estavam 
voltados apenas para a temática de 
planejamento cirúrgico, de educação, 
dos métodos de impressão 3D, de 
comunicação médica e cujo dispositivo 

gerado não teve nenhum auxílio de 
uma impressora 3D em sua fabricação.

Dentre os 40 artigos selecio-
nados, iniciou a quarta etapa com a 
sumarização e organização em tabela 
de cada trabalho, contendo seu título, 
o ano de publicação, o número de 
citações, o local de publicação e os 
autores presentes.

Por fim, na quinta e última 
etapa foi realizada uma pesquisa de 
síntese e crítica dos artigos selecio-
nados para discussão do conteúdo e 
interpretação dos resultados.

Resultados e discussões

O termo órtese é definido como 
parte externa ao corpo, projetada 
com o intuito de compensar uma 
fraqueza ou ausência de função 
muscular ou impedir a ação dos 
músculos espásticos.

Já o termo prótese é definido 
como parte interna ao corpo, proje-
tada com o intuito de suprir, corrigir 
ou restaurar uma função comprome-
tida ou ausência de um órgão.

Entre os biomateriais metá-
licos mais utilizados para impressão 
3D, estão o aço inoxidável, o titânio 
e o cobalto, em razão de ótimas 
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propriedades mecânicas e consi-
derável estabilidade dentro de 
ambientes em condições altamente 
reativas. O titânio é normalmente 
o material adotado em razão de sua 
alta biocompatibilidade e resistência 
à corrosão, de seu baixo peso e 
densidade, encontrando aplicações 
principalmente nas cirurgias 
craniomaxilofaciais. Embora o aço 
inoxidável possua osseointegração 
e resistência à corrosão inferiores 
ao titânio, ele é mais barato e dúctil. 
Estudos usando as técnicas de SLS/ 
SLM têm, inclusive, usado aço inoxi-
dável para produção de implantes 
dentários. Já as ligas de cobalto 
também apresentam osseointegração 
inferior ao titânio, mas possuem 
maior resistência ao desgaste, o que 
destaca seu uso em artroplastias. 
Ainda assim, seu elevado módulo de 
elasticidade é outro ponto negativo. 
Espera-se que o uso de impressoras 
3D possa reduzir sua rigidez e 
torná-lo um material ainda mais 
adequado quando em contato com o 
osso humano (PRASAD et al., 2017). 

Partindo para os materiais 
metálicos bioabsorvíveis, as ligas de 
magnésio, ferro e zinco são as mais 
utilizadas quando se espera regene-
ração tecidual. Elas possuem força 
e biocompatibilidade apropriadas 

para auxiliar a regeneração, sendo 
possível controlar sua degradação. Na 
realidade, metais absorvíveis possuem 
propriedades mecânicas que superam 
compostos poliméricos absorvíveis, 
como o PLA (PRASAD et al., 2017). 

Determinado estudo no qual 
dois pacientes, um de 64 e outro de 
63 anos, utilizaram cotos desenvol-
vidos por um meio completamente 
novo, usando impressoras 3D para 
impressão desse coto. Segundo os 
pacientes, esse soquete foi considerado 
confortável e que tinha o ajuste bom 
para a prótese inserida. A pressão 
imposta pelo soquete foi de 40 kP, infe-
rior às normalmente encontradas no 
mercado, que são aproximadamente 
de 300 kPa, com região do limiar da 
dor de 1080 kPa. Após 1 ano, a pressão 
foi aumentando devido ao encolhi-
mento do coto e acabou deslocando 
o soquete, porém, a pressão ainda se 
manteve em nível aceitável e abaixo do 
que dito anteriormente.

O custo de próteses e órteses 
pode variar muito dependendo da 
tecnologia e dos materiais envolvidos 
na sua construção. Sempre se deve 
pensar no benefício que essa órtese/ 
prótese traz ao paciente. Cada caso 
e cada modelo deve ser estudado e 
definido de acordo com o paciente. É 
possível observar estudos como o de 
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Vehmeijer et al. (2016), que apresenta 
uma prótese cujo custo da parte 
relacionada à impressão 3D é de 85,00 
€, enquanto os implantes de titânio 
têm um custo que varia de 3.000,00 € 
a 5.000,00 €, e a malha de titânio varia 
de 250,00 € a 800,00 €.

Sobre próteses de mão e braço, 
pode-se verificar que modelos indus-
trializados apresentam em média um 
custo entre U$ 4.000,00 a U$ 8.000,00. 
Há modelos que podem alcançar até U$ 
50.000,00. É necessário pensar ainda 
que, para crianças, principalmente, 
é necessário, de tempos em tempos, 
realizar a reposição dos compo-
nentes devido ao seu crescimento e 
ao encaixe. Por isso, a utilização de 
impressão 3D é bem-vinda para dimi-
nuir esses custos. 

Há hoje alguns modelos para 
impressora 3D disponíveis na internet 
de custo acessível. Entre esses modelos, 
pode-se destacar a cyborg beast, que 
tem um gasto de fabricação em torno 
de U$ 50,00 e um peso de 184,2 g. 
Comparando com uma prótese seme-
lhante no mercado, sairia por volta 
de U$ 4000,00 dólares e pesaria 400 g. 
Esse modelo pode ser encontrado no 
site: e (ZUNIGA et al., 2015).

Outro modelo é o projeto 
criado em 2011 por Richard Van As e 
Ivan Owen, chamado ‘Robohand’, que 

disponibiliza, em plataforma aberta, 
uma prótese de mão controlada pelo 
punho, que abria e fechava todos 
os dedos simultaneamente, com 
custo para quem quisesse comprá-la 
completa e montada de U$ 2000,00 
dólares. Contendo duas limitações 
significativas: apenas paciente 
com punho funcional poderia usar 
e todos os dedos funcionavam ao 
mesmo tempo (GRETSCH et al., 2015). 
Outro projeto muito importante é o 
desenvolvido pela e-Nable (http://e-
-nablebrasil.org), uma comunidade 
mundial que disponibiliza modelos de 
próteses de mãos 3D para o mundo. 
No Brasil, um de seus principais 
representantes é a Prof. Dra. Maria 
Elizete Kunkel, que desenvolve o 
projeto mão 3D no Vale do Paraíba, 
pela UNIFESP . Nesse projeto, as 
próteses têm um custo acessível e, na 
grande maioria das vezes, são desen-
volvidas por centros e instituições e 
distribuídas aos pacientes. 

Com relação a próteses faciais, 
a impressão 3D pode gerar uma 
grande redução de custos. Ao passo 
que próteses faciais tradicionais 
podem custar entre US$10000,00 e 
US$15000,00 em função da dificul-
dade e da necessidade de profissional 
especializado, o uso de técnicas 
específicas de impressão 3D permite 
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fabricar próteses auriculares de alta 
qualidade com apenas US $ 30,00 
(BAUERMEISTER; ZURIARRAIN; 
NEWMAN, 2016).

A grande promessa futura 
que reserva enorme potencial para 
as mais diversas áreas médicas é a 
bioimpressão 3D. Diferentemente 
de outras formas de manufatura 
aditiva, a biofabricação se dá quando 
células ou moléculas biológicas, como 
proteínas, colágeno ou cartilagem, 
são incorporados no processo de 
fabricação do produto. Em conjunto, 
esses componentes constituem a 
biotinta (ZADPOOR; MALDA, 2016; 
MULFORD; BABAZADEH; MACKAY, 
2016). Essa técnica torna possível 
imprimir estruturas diversas, a 
exemplo de órgãos, tecidos e scaffolds 
para regeneração. A fabricação desses 
arranjos tem em si a capacidade de 
não só corrigir anomalias como 
doenças congênitas ou câncer, mas 
também de evitar riscos de rejeição 
do órgão ou tecido gerado, a partir 
da utilização de células advindas 
do próprio organismo do paciente. 
Interessante destacar também o 
potencial de minimizar a necessi-
dade de transplantes por meio da 
utilização da técnica. 

Considerações finais

A técnica de impressão 3D tem 
se apresentado como aliada do setor 
de saúde, desempenhando aplicações 
diversas em cardiologia, ortopedia, 
oncologia e reabilitação. Hoje, sua 
maior contribuição é sentida no 
meio cirúrgico, nomeadamente na 
educação de pacientes e estudantes 
de saúde, no planejamento pré-ope-
ratório para tratamento de doenças 
e no desenvolvimento de próteses e 
implantes, sendo mínimo seu uso na 
produção de órteses. Felizmente, com 
o desenvolvimento tecnológico que se 
espera ao longo dos anos, barreiras, 
como tempo de produção, custos 
e acurácia dos modelos, tendem a 
ser ultrapassadas e a consolidação 
de novas aplicações, como a bioim-
pressão para confecção de órgãos, 
tecidos e scaffolds para regeneração, 
também tendem a ser incorporadas 
na área médica. Por se tratar de uma 
tecnologia que ganhou espaço na 
medicina apenas recentemente, a 
bioimpressão 3D ainda não demons-
trou todo seu potencial, estando 
principalmente restrita a modelos 
animais. Em função disso, e por não 
ser considerada o padrão ouro, é 
imprescindível que seu uso, quando 
em contato com o ser humano, seja 
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sempre precedido de discussões 
cautelosas com cada paciente. Não 
é segredo, porém, que o futuro da 
impressão 3D na saúde conta com 
aplicações excitantes e promissoras, 
que tendem a melhorar em muito a 
qualidade de vida das pessoas.
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Resumo
A sífilis, doença negligenciada com 
contínuo aumento no número de 
casos, configura-se num relevante 
problema de saúde pública. Frente 
a ele, o Ministério da Saúde, em 
parceria com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte e apoio da 
Organização Panamericana da Saúde, 
estabeleceu em 2017 o Projeto de 
Resposta Rápida à Sífilis, cooperação 
técnica envolvendo Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde, com 
o objetivo de inovar nas estratégias 
de enfrentamento à sífilis, inclusive 

nos jeitos de capacitar profissionais, 
na identificação das principais 
causas do diagnóstico tardio e trata-
mento inadequado da sífilis. Prevê 
uma rede de apoiadores locais, 
com papel de agenciar processos 
técnicos, políticos e formativos a 
partir das necessidades locais. Este 
trabalho visa relatar a constituição 
da estratégia de apoiadores locais a 
partir das ações desenvolvidas em 
um dos municípios participantes, 
apresentando reflexões sobre seus 
resultados preliminares. Inicialmente 
foi realizada uma análise situacional, 
compreendendo a identificação do 
panorama epidemiológico, aspectos 
do território e constituição da rede 
de serviços. Foram analisados dados 
secundários, além daqueles dispo-
níveis nos instrumentos de gestão. 
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Também foram colhidas demandas 
em interlocução com áreas técnicas 
e direção municipal. A estratégia de 
apoio local, que não se resume, mas 
é representada pela presença do 
apoiador junto ao município, apre-
senta-se como inovação de processo à 
medida que carreia a implementação 
de novos métodos, fluxos e soluções. 
Representa esforços do Ministério da 
Saúde e parceiros no enfrentamento 
da situação, colocando a resposta 
rápida à sífilis na agenda das gestões 
e equipes locais de saúde.

Abstract
Syphilis, a neglected disease with 
continuous increase in the number 
of cases, is a relevant public health 
problem. Facing it, the Ministry 
of Health, in partnership with the 
Federal University of Rio Grande 
do Norte and support from the Pan 
American Health Organization, 
established in 2017 the Syphilis 
Rapid Response Project, technical 
cooperation involving State and 
Municipal Health Secretariats, with 
the goal of innovating strategies 
for coping with syphilis, including 
how to train professionals, iden-
tifying the main causes of late 
diagnosis and inadequate treatment 
of syphilis. It envisages a network 

of local supporters, with the role of 
coordinating technical, political and 
training processes based on local 
needs. This paper aims to report the 
constitution of the strategy of local 
supporters based on the actions 
developed in one of the participating 
municipalities, presenting reflections 
on their preliminary results. Initially 
a situational analysis was carried out, 
including the identification of the 
epidemiological panorama, aspects 
of the territory and the constitution 
of the service network. Secondary 
data were analyzed in addition  
to those available in management 
tools. Demands were also collected 
in interlocution with technical 
areas and municipal management. 
The local support strategy, which 
is not limited to, but is represented 
by the presence of the supporter in 
the municipality, presents itself as 
process innovation as it implements 
new methods, flows and solutions. 
It represents efforts of the Ministry 
of Health and partners in coping 
with the situation, putting the rapid 
response to syphilis on the agenda of 
local health teams and management.
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Introdução

A sífilis é uma doença infec-
ciosa sistêmica, considerada um 
agravo negligenciado, muitas vezes 
se apresenta de forma assintomática 
e evolução crônica. É causada pela 
bactéria Treponema pallidum, trans-
mitida por via sexual (cerca de 60% 
nas fases iniciais) e vertical (com taxa 
de transmissão de até 80%), e com 
tratamento relativamente simples, 
sendo a penicilina o tratamento de 
escolha. Em gestantes não tratadas 
ou tratadas inadequadamente a sífilis 
pode provocar abortamento, parto 
prematuro, manifestações congênitas 
precoces ou tardias e/ou morte do 
recém-nascido (BRASIL, 2015). 

No Brasil, nos últimos anos, 
observa-se um constante aumento no 
número de casos, sendo registrados 
37.436 casos de sífilis em gestantes e 
20.474 casos de sífilis congênita em 
2016, com taxa de 12,4 e 6,8 casos por 
1.000 nascidos vivos respectivamente 
(BRASIL, 2018). Esse aumento está 
relacionado a diversos fatores, como 
a redução do uso de preservativo, 
a resistência na administração da 
penicilina na Atenção Básica, além do 
desabastecimento do medicamento. 
Já o aumento da detecção é atribuído a 
intensificação das ações de vigilância, 

ampliação da cobertura de testagem, 
com a introdução do teste rápido, e, 
esse cenário configura, portanto, um 
relevante problema de saúde pública 
(BRASIL, 2017).

Dia nte desse  contex to, 
emergiu a necessidade de inovar 
nas estratégias de enfrentamento 
a este problema, inclusive nos jeitos 
de capacitar profissionais de saúde 
para a prevenção, diagnóstico e 
tratamento da sífilis, bem como para 
a identificação das principais causas 
do diagnóstico tardio e tratamento 
inadequado das gestantes com 
sífilis nas diversas localidades. O 
Ministério da Saúde, em parceria 
com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e com o 
apoio da Organização Panamericana 
da Saúde (OPAS), estabeleceu em 
2017 o Projeto de Resposta Rápida 
à Sífilis, uma cooperação técnica 
envolvendo as Secretarias Estaduais 
e Municipais de Saúde. 

O Projeto de Resposta Rápida 
à Sífilis está estruturado em 4 eixos 
de cooperação: Vigilância, Gestão 
e Governança, Cuidado Integral e 
Educomunicação. Prevê um conjunto 
de ações de abrangência universal 
e ações com estados e municípios-
-chave, direcionados a 100 municípios 
prioritários que concentram 60% dos 
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casos de sífilis. Para isso, conta com 
uma rede de apoiadores locais, cujo 
papel consiste em agenciar processos 
técnicos, políticos e formativos a partir 
das necessidades locais, sistemati-
zando essas demandas nos eixos de 
cooperação e facilitando a articulação 
entre os atores municipais e regionais.  

Desta forma, este trabalho visa 
relatar o processo de constituição 
da estratégia de apoiadores locais 
no âmbito do Projeto de Resposta 
Rápida à Sífilis a partir das ações 
desenvolvidas em um dos municípios 
participantes e apresentar reflexões 
sobre seus resultados preliminares. 

Procedimentos metodológicos

A estratégia de apoio local do 
Projeto de Resposta Rápida à Sífilis 
visa proporcionar o desenvolvimento 
de ações de cooperação entre os entes 
federados. Em seu trabalho de pesqui-
sa-intervenção o apoiador busca 
levantar informações sobre a estru-
tura, gestão e capacidade técnica 
da rede de atenção, identificando 
seus limites e desafios, e apoiando 
os atores locais/regionais na qualifi-
cação de ações para o fortalecimento 
da rede de enfrentamento à Sífilis.

Acerca da pesquisa-inter-
venção e a conformação de coletivos, 
Mendes e colaboradores (2016, p. 1739) 
reforçam a importância do norteador 
metodológico que reflete “que tipo de 
ações melhor serviria para dar conta 
dos inúmeros desafios dos campos 
pedagógico e profissionais, que 
incluem as relações entre os sujeitos” 
(no caso, apoiador e apoiado), e que 
propicie a formação de um coletivo 
catalizador de mudanças. 

Nesse sentido, para o desen-
volvimento inicial das atividades 
foi realizado um processo de 
formação dos apoiadores em março 
de 2018, seguido de Seminários 
Interfederativos Regionais que 
tiveram o objetivo de apresentar o 
projeto e mobilizar o conjunto de 
atores locorregionais, bem como 
pactuar o início das atividades de 
apoio junto aos municípios.

Nesta experiência, a inserção 
junto ao território de apoio ocorreu 
a partir de maio de 2018, primeira-
mente com a construção do diálogo 
e pactuações junto interlocutores 
de diferentes áreas da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde 
(COSEMS). Posteriormente, houve a 
apresentação do projeto e definição 
da inserção propriamente dita junto 
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ao município de atuação, localizado 
em uma região metropolitana da 
região sudeste e que apresenta popu-
lação estimada de aproximadamente 
360 mil habitantes1.

Para o acompanhamento 
do trabalho dos apoiadores locais 
foi designada uma equipe de 
supervisores responsáveis pelo 
monitoramento técnico e da gestão 
do trabalho, como também suporte 
pedagógico ao apoiador. Tratando-se 
de um arranjo de apoio descen-
tralizado, a gestão do trabalho e a 
orientação para a realização das 
atividades foram mediadas por 
uma plataforma virtual desenvol-
vida pelo Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS) da 
UFRN. Desta forma, a cada etapa do 
processo são propostas atividades 
e realizado entregas na forma de 
produtos que passam pela avaliação 
do núcleo de supervisores.

As atividades são orientadas 
por instrumentos que no trabalho 
inicial consistiu em questionários de 
levantamento de informações para 
análise situacional. Após a fase de 
análise situacional, onde foram iden-
tificados problemas e desafios para a 

1  Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estima-
tivas-de-populacao.html?edicao=16985&t=resultados

qualificação da rede, foi desenvolvido 
um plano de trabalho que deve 
orientar e compartilhar o trabalho 
a ser desenvolvido pelo apoio na 
próxima etapa do projeto. 

Resultados e discussões 

A entrada no território junto ao 
município de atuação propriamente 
dito, apenas ocorreu após intensa 
negociação entre os atores locorregio-
nais. Sendo fundamental o posterior 
apoio da SES e COSEMS para a entrada 
do projeto na agenda da gestão muni-
cipal. A construção de arranjos de 
encontro proporcionou diálogo entre 
esses atores com relação aos objetivos 
e finalidades do projeto, diluindo as 
resistências iniciais e legitimando a 
atuação do apoiador. 

O compartilhamento da gestão 
do projeto por meio da constituição de 
um grupo de acompanhamento local 
reforça a assertividade do eixo Gestão 
e Governança, estruturante para a 
sustentabilidade do projeto a longo 
prazo. Um sinalizador positivo desse 
processo pode ser atribuído ao fato de 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=16985&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=16985&t=resultados
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que em determinado momento repre-
sentantes da SES e COSEMS passaram 
a incorporar a lógica dos objetivos e 
finalidades do projeto na sua defesa 
junto a outros atores. 

Ainda é necessário avançar 
na inclusão de outros atores nesse 
processo, sobretudo dos movimentos 
sociais e controle social, tornando o 
projeto perene junto a sociedade 
civil organizada. Essa capacidade de 
governança é estratégica diante da 
complexidade do arranjo de organi-
zação política do Estado brasileiro, o 
qual apresenta ciclos de mudanças 
nas gestões dos governos, em seus 
diferentes níveis, em virtude das 
agendas eleitorais.

O  processo  de  a ná l i se 
situacional que compreendeu a 
identificação do panorama epidemio-
lógico, característica da população 
do município, constituição da rede 
de serviços em seus aspectos orga-
nizacionais e assistenciais foram 
orientados por questionários elabo-
rados pela coordenação do projeto. 
Buscou-se a análise de dados secun-
dários, bem como dados disponíveis 

2  Fonte: https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCo-
berturaAB.xhtml

3  Fonte: http://cnes2.datasus.gov.br/

4  Fonte: http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_pagamento_sf.php

nos instrumentos de gestão, como 
Plano Municipal de Saúde e Relatório 
Anual de Gestão, e interlocução 
junto as áreas técnicas e direção 
da secretaria do município, com a 
qual também foi possível acolher 
demandas e firmar compromissos. 

Na análise situacional foram 
identificadas fragilidades na rede 
básica de saúde. De acordo com os 
dados do Ministério da Saúde refe-
rentes a julho de 2018, o município 
apresenta 30,86% de cobertura 
populacional estimada na Atenção 
Básica, incluindo 18,18% de cober-
tura populacional estimada por 
equipes da ESF2. 

Destaca-se que das atuais 
19 equipes de Saúde da Família 
(eSF) do município, 18 são equipes 
do Programa Mais Médicos3. Além 
disso, de janeiro a julho de 2013 
apresentavam 9 eSF, tendo redução 
importante em setembro de 2013 
para 1 eSF4. O progressivo aumento do 
número de eSF a partir de novembro 
de 2013 se deu, portanto, em decor-
rência do Programa Mais Médicos. 

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml
http://cnes2.datasus.gov.br/
http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_pagamento_sf.php
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Ainda no âmbito da Atenção 
Básica, o município fez adesão 
ao terceiro ciclo do Programa de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ-AB) com 16 
eSF e 9 equipes de Saúde Bucal5, e está 
aguardando o resultado da avaliação 
externa. Com o resultado da certi-
ficação do PMAQ-AB, será possível 
avaliar a qualidade da atuação dessas 
equipes da Atenção Básica a partir 
dos relatórios analíticos e descritivos 
fornecidos pelo programa. 

Enquanto desafio para a 
ampliação da cobertura de serviços, 
o Relatório Anual de Gestão de 
2017, apresentado e aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde (CMS), 
destacou que o corte de 15,28% entre 
o orçamento empenhado e execu-
tado no ano de 2017 impossibilitou a 
execução de diversas ações da secre-
taria municipal de saúde. Segundo 
dados do Sistema de Informações 
sobre o Orçamento Público em Saúde 
(SIOPS), o município aplicou 25,94% 
de recursos próprios em saúde, sendo 
que 75% foram comprometidos com 
despesa de pessoal.

Na análise dos dados secun-
dários, destaca-se que cerca de 20% 

5  Fonte: http://dab2.saude.gov.br/sistemas/notatecnica/frmListaMunic.php

de nascidos vivos de mulheres resi-
dentes no município não realizaram 
pré-natal ou tiveram um pré-natal 
inadequado, chegando a 30% quando 
considerado o pré-natal interme-
diário. Isso quer dizer que menos 
de 70% das gestantes residentes no 
município iniciaram o pré-natal no 
primeiro trimestre e realizaram o 
mínimo de 6 consultas. 

Ao considerar o número 
de nascidos vivos e cadastros do 
SISPRENATAL fica evidente que 
parcela importante da população 
não está acessando ou sendo 
acompanhada adequadamente pela 
rede pública municipal de saúde. 
Evidências científicas apontam o 
impacto positivo de uma boa cober-
tura de Atenção Básica, notadamente 
da Estratégia de Saúde da Família 
sobre indicadores de mortalidade 
infantil (MACINKO, 2006). Ao consi-
derar a baixa cobertura de Atenção 
Básica do município é necessário 
avaliar potenciais dificuldades de 
acesso à saúde e garantir um fluxo 
para acompanhamento de pré-natal, 
assistência ao parto e puerpério.

A dificuldade de acesso à 
rede básica de saúde pode impactar 

http://dab2.saude.gov.br/sistemas/notatecnica/frmListaMunic.php
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em diversos indicadores de morbi-
mortalidade, como por exemplo, 
os 10 casos de crianças com sífilis 
congênita em 2016, de mães que não 
realizaram o pré-natal. Sem contar 
os 37 casos de sífilis congênita em 
que não há informação sobre a 
realização do pré-natal6. 

Outra questão diz respeito a 
resolubilidade da Atenção Básica e 

6  http://indicadoressifilis.aids.gov.br/

qualidade do pré-natal, os gráficos 1 e 
2 indicam que percentual importante 
do diagnóstico da sífilis está sendo 
realizado apenas no momento do 
parto ou no pós-parto. O que aponta 
para possíveis falhas no pré-natal, uma 
vez que é disponibilizado ao município 
teste rápido para sífilis e o tratamento 
é relativamente simples, principal-
mente com o uso da penicilina.

Gráfico 1 – Taxa de detecção de sífilis em gestantes e sífilis 
congênita por ano. Município apoiado, 2007 a 2016.

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.
Notas: (1) Dados até 30/06/2016; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos.
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Gráfico 2 - Distribuição percentual de casos de sífilis congênita segundo o momento do 
diagnóstico da sífilis materna por ano de diagnóstico. Município apoiado, 2007-2016.

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.
Notas: (1) Dados até 30/06/2016; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos.

A partir do diagnóstico 
situacional inicial foi elaborado 
uma primeira proposta de Plano de 
Trabalho do Apoio, o qual contempla 
ações estruturantes nos 4 eixos de 
cooperação do projeto. Esse plano 
deverá ser discutido com a direção 
da gestão municipal, equipes das 
áreas técnicas envolvidas e Conselho 
Municipal de Saúde, bem como 
deverá ser alinhado ao Plano de ação 
regional para a qualificação da rede 
de cuidados em IST/aids e hepatites 
virais conduzido pela SES. 

Considerações finais

O trabalho de apoio local, 
caracterizado aqui como agenciador 

de processos para o fortalecimento da 
rede de resposta rápida à sífilis, pode 
ser considerado análogo à função 
apoio institucional já descrita na 
literatura. Gastão Wagner (2003) 
descreve o Apoio Institucional como 
método de gestão que busca construir 
condições favoráveis para a análise 
sobre a atuação dos atores e de seu 
trabalho. Sendo um caminho para a 
gestão compartilhada e democrática, 
reconhece que existem diferentes 
projetos e interesses em disputa, por 
isso inclui a gestão de conflitos e a 
negociação na constituição de cole-
tivos, cuja finalidade é aproximar a 
gestão dos territórios e responder a 
necessidades de saúde.

É importante destacar que 
embora tenha sido feita a descrição 
das etapas desenvolvidas nesses 
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poucos meses de trabalho efetivo junto 
ao município, sendo os instrumentos e 
dispositivos facilitadores do processo, 
os resultados apresentados são 
parciais e dizem respeito ao arranjo de 
cooperação entre os entes federados 
instituído pela estratégia de apoio. 

A estratégia de apoio local, não 
se resume, mas é representada pela 
presença do apoiador junto ao muni-
cípio. Apresenta-se como inovação 
de processo à medida que carreia a 
implementação de novos métodos, 
f luxos e soluções no contexto da 
doença negligenciada, característica 
de países em desenvolvimento e 
em que se observa um constante 
aumento no número de casos. 
Representa desta forma, inovação nos 
esforços do Ministério da Saúde e de 
seus parceiros no enfrentamento da 
situação e coloca a resposta rápida à 
sífilis na agenda das gestões e equipes 
locais de saúde.



A ESTRATÉGIA DO APOIO NO ÂMBITO DO PROJETO DE RESPOSTA RÁPIDA À SÍFILIS

Americo Yuiti Mori916

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. 
Boletim Epidemiológico. V. 48, N. 36, 2017. Documento on-line. 
Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/
pdf/2017/novembro/13/BE-2017-038-Boletim-Sifilis-11-2017-
publicacao-.pdf>. Acesso em 20 de setembro de 2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 
em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 
INDICADORES E DADOS BÁSICOS DA SÍFILIS NOS MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS. Disponível em: < http://indicadoressifilis.
aids.gov.br/>. Acesso em: 10 de setembro de 2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis/Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids 
e Hepatites Virais. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 120 
p. Disponível em: < http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/
protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-
pessoas-com-infeccoes>. Acesso em: 10 de setembro de 2018.

CAMPOS, G.W. S. Saúde Paidéia. 2. ed. São 
Paulo: Editora Hucitec, 2003. 185 p.

MACINKO, J.; GUANAIS, F.C.; SOUZA, M.F.M. Evaluation of the 
Impact of the Family Health Program on Infant Mortality in Brazil, 
1990-2002. J Epidemiol Community Health. 2006;60(1):13-9.

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE-2017-038-Boletim-Sifilis-11-2017-publicacao-.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE-2017-038-Boletim-Sifilis-11-2017-publicacao-.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE-2017-038-Boletim-Sifilis-11-2017-publicacao-.pdf
http://indicadoressifilis.aids.gov.br/
http://indicadoressifilis.aids.gov.br/
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes


A ESTRATÉGIA DO APOIO NO ÂMBITO DO PROJETO DE RESPOSTA RÁPIDA À SÍFILIS

Americo Yuiti Mori917

MENDES, R.; PEZZATO, L. M.; SACARDO, D.P. Pesquisa-
intervenção em promoção da saúde: desafios metodológicos 
de pesquisar “com”. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, 
vol.21, n.6, pp.1737-1746. Disponível em: <http://www.scielo.
br/scielo.php?pid=S1413-81232016000601737&script=sci_
abstract&tlng=pt>. Acesso em: 22 de setembro de 2018.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232016000601737&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232016000601737&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232016000601737&script=sci_abstract&tlng=pt


ANÁLISE PROSPECTIVA SOBRE DOENÇAS 
NEGLIGENCIADAS E A PRODUÇÃO 
DE CONHECIMENTO NO BRASIL: 

UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

PROSPECTIVE ANALYSIS ABOUT NEGLECTED DISEASES 
AND KNOWLEDGE PRODUCTION: A BIBLIOMETRIC STUDY

Alan Nascimento Lopes
lopes.alandm@gmail.com

Universidade Federal da Bahia

Angela Machado Rocha
anmach@gmail.com

Universidade Federal da Bahia

P a l a v r a s - c h a v e :  D o e n ç a s 
Neg l igenc i ad a s ;  P rosp ecç ão 
Tecnológica; Análise Bibliométrica.

Key words: Neglected Diseases; 
Te ch nolo g ic a l  P ro s p e c t i ng ; 
Bibliometric Analysis.

Resumo
A s  d e n o m i n a d a s  D o e n ç a s 
Negligenciadas estão diretamente 
relacionadas a fatores socioeco-
nômicos, uma vez que acometem, 
predominantemente, as populações 
mais empobrecidas, e contribuem 

para a continuidade do ciclo de 
pobreza por afetarem a produtivi-
dade e desenvolvimento das regiões 
atingidas. Assim, o objetivo do 
presente estudo é apresentar uma 
análise prospectiva sobre essa 
temática, através do estudo biblio-
métrico dos dados referentes às 
pesquisas científicas dos últimos 10 
anos, disponíveis no Departamento 
de Ciência e Tecnologia da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da 
Saúde. Foi constatado que a quan-
tidade de pesquisas sobre o tema é 
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relativamente baixa e com decrés-
cimo acentuado nos últimos anos.

Abstract
The so-called Neglected Diseases are 
directly related to socioeconomic 
factors, since they predominantly 
affect the most impoverished 
populations, and contribute to the 
continuity of the poverty cycle 
by affecting the productivity and 
development of the affected regions. 
Thus, the objective of the present 
study is to present a prospective 
analysis on this subject, through the 
bibliometric study of data referring 
to the scientific researches of the last 
10 years, available in the Department 
of Science and Technology of the 
Secretariat of Science, Technology 
and Strategic Inputs of the Ministry 
of Health of Brazil. It has been found 
that the number of researches on the 
subject is relatively low and with a 
marked decrease in recent years.

Introdução

As Doenças Negligenciadas 
(DNs) estão diretamente relacionadas 
a fatores socioeconômicos – um 
indicativo que pode ser verificado 

na própria nomenclatura do grupo – 
pois fazem parte de um conjunto de 
doenças infecciosas que acometem, 
predominantemente, as populações 
mais empobrecidas. Além disso, sua 
ocorrência favorece a continuidade 
dos problemas relacionados à pobreza 
e à desigualdade social, uma vez 
que acarreta em impactos como o 
comprometimento da produtividade 
e desenvolvimento das populações 
atingidas (BRASIL, 2010).

Existe uma grande variedade 
de considerações a respeito de quais 
são as doenças que compõem o 
grupo das DNs, haja vista que cada 
visão a respeito do assunto leva em 
conta fatores determinados pelas 
diferenças regionais, como o nível 
de representatividade dos problemas 
causados em determinada popu-
lação, por exemplo. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) prioriza 
atualmente 20 tipos de DNs (WHO, 
2018). Já o conceituado periódico PLOS 
Neglected Tropical Diseases abarca uma 
gama maior de doenças, e inclui em 
seu escopo, além daquelas doenças 
especificadas pela OMS, algumas 
outras de grande relevância no 
Brasil, a exemplo da amebíase, febre 
amarela, cólera, leptospirose, dentre 
outras (PLOS, 2018).
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A atuação do Ministério da 
Saúde, a partir de ações voltadas 
ao incentivo de pesquisas com foco 
na saúde pública, em conjunto com 
órgãos como o Departamento de 
Ciência e Tecnologia, bem como com 
a contribuição da regulamentação da 
Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) 
para uma maior integração entre o 
desenvolvimento científico e tecno-
lógico e a produção de inovação, fez 
com que o Brasil desse um grande 
passo rumo à busca de tecnologias 
que visem atuar na promoção da 
saúde e, consequentemente, traçar 
estratégias no sentido de solucionar 
problemas concernentes a esse setor.

Contudo, os indicadores no que 
tange a investimentos, pesquisas e 
produção de medicamentos dentro do 
contexto das DNs são insatisfatórios, 
além da carência que ainda possuem 
quanto à atenção médica básica e 
à existência de políticas públicas 
eficientes que deem conta de mitigar 
os problemas causados por elas. “O 
conhecimento produzido não se 
reverte em avanços terapêuticos, 
como, por exemplo, novos fármacos, 
métodos diagnósticos e vacinas” 
(BRASIL, 2010, p. 200), o que se 
deve, em grande parte, ao fato de os 
indivíduos vitimados possuírem, em 
sua maioria, baixo poder aquisitivo, 

já que as populações atingidas são 
normalmente marginalizadas, locali-
zadas em países em desenvolvimento, 
o que promove o desinteresse da 
indústria farmacêutica, uma vez que 
o potencial de retorno lucrativo é 
muito baixo (BRASIL, 2010).

Nesse sentido, o presente 
estudo tem por objetivo apresentar 
uma análise bibliométrica a respeito 
das DNs, utilizando, para tanto, as 
informações disponíveis quanto 
às pesquisas científicas a respeito 
da temática nos últimos 10 anos. 
Assim, pretende-se promover uma 
análise prospectiva que contemple 
indicadores relevantes, através do 
levantamento dos dados disponíveis 
no Sistema Pesquisa Saúde, uma ferra-
menta do Departamento de Ciência e 
Tecnologia da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos 
do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/
MS), sendo levados em consideração 
os resultados da filtragem com base 
em palavras-chave específicas inse-
ridas nas pesquisas, entre outros 
a serem apresentados no decorrer 
deste trabalho.
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Procedimento metodológico

A presente pesquisa tem caráter 
exploratório e se trata de um estudo de 
prospecção tecnológica, um método 
que “usa diferentes atividades e/ou 
métodos de captação, tratamento e 
análise de informações para subsidiar 
os processos de tomada de decisão” 
(ANTUNES et al, 2018, p. 29). Foi desen-
volvida utilizando, principalmente, 
o método de análise bibliométrica de 
pesquisa e extração de dados, de modo 
a mapear a estrutura do conhecimento 
de um campo tecnológico e científico. 
Essa técnica, a qual compreende 
análises múltiplas de publicações 
científicas, viabiliza a investigação a 
respeito de determinado tema e vários 
outros dados bibliográficos, no intuito 
de compreender as tendências, padrões 
e indicativos das atividades dos projetos 
desenvolvidos (ANTUNES et al, 2018).

A escolha do tema “Doenças 
Negligenciadas” para este estudo, 
foi devido ao fato de que, embora 
medidas preventivas e o tratamento 
de algumas dessas doenças sejam 
conhecidos, a disponibilidade em 
regiões em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica ainda é 
precária. Assim, pensar em maneiras 
de promover a saúde através do 
desenvolvimento científico e tornar 

possível um cenário favorável à erra-
dicação dessas doenças é um trabalho 
de necessidade constante, o que pode 
contribuir, inclusive, para o desenvol-
vimento das regiões vitimadas.

Para a revisão de literatura, 
foi feito um levantamento nas bases 
Scientific Eletronic Library On-line 
(SciELO), Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (Medline), 
Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
U.S. National Library of Medicine 
(PubMed) e o Repositório Institucional 
da Fiocruz - Arca (Arca/Fiocruz). Já as 
informações referentes aos resultados 
e discussões foram coletadas exclusi-
vamente a partir do Sistema Pesquisa 
Saúde, o qual disponibiliza um banco 
de dados que foi extraído e tratado 
por meio do programa Microsoft 
Excel 2016, contendo mais de cinco 
mil pesquisas científicas fomentadas 
pelo Decit/SCTIE/MS. Através desse 
sistema, é possível realizar a busca 
de projetos financiados dentro das 
áreas prioritárias do MS e que estejam 
de acordo com a Agenda Nacional 
de Pesquisas Prioritárias em Saúde 
(ANPPS) e Pesquisas Estratégicas para o 
Sistema de Saúde (PESS) (BRASIL, 2018).

Os resultados obtidos a partir 
do banco de dados extraído do 
Sistema Pesquisa Saúde passaram por 
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um processo de seleção a partir dos 
critérios de inclusão, a saber: recorte 
temporal (período entre 2008 e 2017) e 
busca de palavras-chave considerando 
o método booleano. Tais critérios 
foram eleitos tendo como base o edital 
de apoio às atividades de pesquisa 
científica, tecnológica e de inovação 
(EDITAL MCT/CNPq/CT –SAÚDE/
MS/SCTIE/DECIT N° 034/2008) que 
surgiu como produto da oficina de 
prioridades em doenças negligen-
ciadas ocorrido no ano de 2008, no 
qual sete doenças de relevância no 
cenário nacional foram indicadas 
como prioritárias para Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), sendo elas: 
dengue, doença de chagas, esquistos-
somose, hanseníase, leishmanioses, 
malária e tuberculose (ANDRADE, 
2015; BRASIL, 2010). Os resultados 
obtidos serão discutidos a seguir.

Resultados e discussão

Por meio da prospecção tecno-
lógica desenvolvida com base no banco 
de dados extraído do Sistema Pesquisa 
Saúde do Decit/SCTIE/MS a partir do 
método apresentado anteriormente, 
foram encontrados indicativos que 
serão apresentados a seguir.

Foram selecionados 95 resul-
tados, dentre os 5.906 conjuntos de 
dados disponíveis, por atenderem aos 
critérios de inclusão estabelecidos. 
A combinação das palavras-chave e 
o resultado referente à busca estão 
organizados na Tabela 1, sendo que 
o somatório dos resultados apresen-
tados revela um valor superior ao 
total de resultados encontrados na 
base de dados após a triagem devido 
ao fato de alguns trabalhos citarem 
mais de uma palavra-chave.
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Tabela 1 – Combinações de palavras-chave e resultados encontrados após a triagem

Combinação de Palavras-chave Número de 
Resultados

Dengue 12

Doença de Chagas or Chagas 14

Esquistossomose 6

Hanseníase 14

Leishmanioses or Leishmaniose 26

Malária 9

Tuberculose 14

Doenças Negligenciadas or Doenças Tropicais Negligenciadas 2

Total 97

Fonte: Elaborada pelos autores desta pesquisa

De modo geral, é perceptível 
que a quantidade de estudos refe-
rente às DNs é relativamente baixa. 
Menor ainda é a quantidade de 
projetos que especificam, dentre suas 
palavras-chave, o termo “Doenças 
Negligenciadas” ou “Doenças Tropicais 
Negligenciadas”, o que é importante 
ser destacado, haja vista que, dada a 
relevância do referido conceito dentro 
do cenário epidemiológico, a inclusão 
de tal denominação é de grande 
importância para o reconhecimento 
dessas produções dentro dessa área 
específica do campo da saúde.

No Gráfico 1, que apresenta 
a quantidade de projetos por 
ano dentro do recorte temporal 

considerado, pode-se perceber uma 
grande oscilação dos números, 
sendo que houve um crescimento 
entre os anos de 2008 e 2010, o que 
pode ter sido ocasionado devido à 
realização da oficina de prioridades 
em DNs ocorrida no ano de 2008 
(ANDRADE, 2015). Tal crescimento 
foi interrompido por uma brusca 
queda em 2011, e o ano de 2014 foi 
aquele com a maior quantidade de 
estudos sobre a temática. Contudo, 
no ano seguinte, verificou-se apenas 
um projeto, sendo que este baixo 
número se manteve constante até 
2017. Os dados referentes aos últimos 
anos merecem destaque, uma 
vez que as DNs se constituem em 
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morbidades de preocupação atual 
e que, embora tenham deixado de 
receber a devida atenção por parte 

das ciências de maneira geral, são de 
grande importância na saúde pública 
(PUSTIGLIONE, 2016).

Gráfico 1 – Quantidade de pesquisas científicas (por ano) sobre as DNs de 2008 a 2017

Fonte: Elaborado pelos autores desta pesquisa.

No que concerne à natureza 
das pesquisas desenvolvidas, o 

Gráfico 2, a seguir, ilustra os resul-
tados obtidos:

Gráfico 2 - Distribuição do número de pesquisas com relação à Natureza

Fonte: Elaborado pelos autores desta pesquisa.
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Dentre os resultados apre-
sentados no Gráfico 2, observa-se 
um maior número de pesquisas apli-
cadas/estratégias, com 53 resultados, 
enquanto que pesquisas relacionadas 
à outras ações de C&T apresenta 
somente um resultado. Um dado que 
merece destaque é a quantidade de 
pesquisas com natureza relacionada 

à Saúde Coletiva (6 resultados), o que 
consiste em um baixo número, se 
comparado ao total considerado, bem 
como ao se levar em consideração esse 
campo de estudo. Algo semelhante 
ocorre, no que tange à Saúde Coletiva, 
nos indicadores relacionados ao tipo 
de pesquisa desenvolvida, conforme os 
resultados expostos na Tabela 2 abaixo:

Tabela 2 – Distribuição dos resultados por tipo de pesquisa

Tipo de Pesquisa Quantidade

Epidemiológica 26

Clínica 24

Desenvolvimento Tecnológico 14

Biomédica (stricto sensu) 11

Pesquisa pré-clínica 5

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de políticas, programas e 
serviços de saúde 4

Saúde coletiva 4

Clínica epidemiológica/observacional 2

Não informado 2

Outras ações de C&T 1

Insumos 1

Ciências sociais e humanas aplicadas em saúde 1

Total 95

Fonte: elaborada pelos autores desta pesquisa.
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Novamente, a quantidade 
de pesquisas relacionadas à Saúde 
Coletiva, desta vez quanto ao tipo, 
apresenta indicadores muito baixos 
(4 resultados), como pode ser visto na 
Tabela 2. Tal fato merece ser destacado 
devido à importância desta área do 
conhecimento no que diz respeito à 
saúde da população como um todo e 
à promoção da qualidade de vida das 
pessoas. Além disso, pode-se perceber 
que as Pesquisas Epidemiológicas são 
as que aparecem em maior quantidade 

(26 resultados), o que faz refletir a 
respeito de um aspecto pertinente 
dentro deste tipo de pesquisa, que é 
a sua preocupação com os problemas 
de saúde de pertinência social, através 
de uma compreensão baseada nos 
determinantes políticos, sociais, 
econômicos e culturais da saúde. Já as 
pesquisas referentes à Outras Ações 
de C&T, Insumos e Ciências Sociais e 
Humanas Aplicadas em Saúde são as 
que apresentam os menores índices, 
todas com apenas um resultado cada.

Gráfico 3 – Distribuição do número de pesquisas por região

Fonte: Elaborado pelos autores desta pesquisa.

O Gráfico 3 mostra a distri-
buição da quantidade de pesquisas 
por região. Como pode ser observado, 
a maioria dos estudos se concentram 

no Sudeste do país (58%), o que pode 
ser relacionado ao maior desenvol-
vimento econômico dessa região, o 
que provoca significativos reflexos 
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nos campos da saúde e da educação. 
Um fator que merece destaque são 
os baixos percentuais apresentados 
pelas regiões Centro-oeste e Sul (5% 
e 6%, respectivamente), seguidas pela 
região Norte (12%).

Considerações finais

O presente escrito visou fazer 
um estudo a respeito dos indicativos 
das pesquisas científicas contidas 
na base de dados disponível no 
Sistema Pesquisa Saúde do Decit/
SCTIE/MS, com relação às Doenças 
Negligenciadas, levando em conta 
os resultados dos últimos 10 anos, 
promovendo, assim, uma análise 
prospectiva sobre a temática.

Foi observado que o número 
total de pesquisas realizadas sobre 
as DNs é baixo em relação ao total 
e, por meio da realização de um 
comparativo dos anos de 2008 a 2017, 
foi possível observar a tendência 
de estudos sobre as DNs no cenário 
nacional. Foi observado que houve 
um aumento inicial no número de 
pesquisas sobre o tema, mas que 
esse crescimento foi interrompido, 
de tal modo que a partir de 2014 
esse número se manteve constante e 

igual a um. Observou-se, ainda, que 
no que tange ao tipo e à natureza 
das pesquisas, são poucas aquelas 
relacionadas à Saúde Coletiva, uma 
área do conhecimento que deveria 
se preocupar mais profundamente 
com o assunto em questão, dada a 
relevância do tema no país.

Assim, a análise dos indicativos 
contidos neste estudo contribui para 
a compreensão da estrutura deste 
campo científico, bem como do que 
é necessário para se alcançar um 
cenário mais próximo do ideal no 
que diz respeito às DNs, de modo 
a promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico e, consequen-
temente, trazer resultados pertinentes 
à solução dessa problemática.
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Resumo
Objetivo: Refletir sobre o uso de 
tecnologias contemporâneas, com 
ênfase nos aplicativos móveis e a sua 
utilização pela equipe de saúde no 
combate a doenças negligenciadas, 
ressaltando a tuberculose. Neste 
estudo destacamos a figura do 
Agente Comunitário de Saúde como 
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promotor dessa nova perspectiva 
sobre o cuidado. 
Metodologia: Trata-se de estudo de 
revisão integrativa, onde a metodo-
logia esta contida na Prática Baseada 
em Evidências (PBE). A busca foi 
feita nas bases de dados Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) 
e Biblioteca Virtual de Saúde, onde 
foram utilizados os seguintes descri-
tores já existentes no Decs que: 
aplicativos móveis, tuberculose e 
doenças negligenciadas. Foram clas-
sificados artigos que abrangessem os 
critérios de inclusão, compreendendo 
os anos de 2015 a 2018. 
Resultados: Através da leitura de 
título e respectivo resumo, foram 
obtidos 25 artigos, os quais foram 
selecionados para uma leitura exaus-
tiva. Feito isto, 7 trabalhos foram 
selecionados para a elaboração deste. 
Conclusão: Através da leitura, 
reflexão, levantamento e aprofunda-
mento das discussões que nortearam 
este artigo e que se explanam nas 
literaturas que atenderam aos nossos 
critérios, concluímos a relevância da 
tecnologia como uma alternativa 
viável na saúde e o quanto ela pode 
estar aliada à prática do ACS.

Abstract
Objective: To reflect on the use of 
contemporary technologies, with 
emphasis on mobile applications 
and their use by the health team in 
the fight against neglected diseases, 
highlighting tuberculosis. In this 
study we highlight the figure of the 
Community Health Agent as promoter 
of this new perspective on care. 
Methodology: This is an integrative 
review study, where the methodology 
is contained in the Evidence-Based 
Practice (EBP). The search was done 
in the databases Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) and Virtual 
Health Library, where the following 
descriptors already existent in Decs 
were used: mobile applications, 
tuberculosis and neglected diseases. 
We classified articles that included 
the inclusion criteria, including the 
years 2015 to 2018. 
Results: Through the reading of the 
title and respective summary, 25 
articles were obtained, which were 
selected for an exhaustive reading. 
After this, 7 papers were selected for 
the elaboration of this paper. 
Conclusion: Through reading, reflec-
ting, surveying and deepening the 
discussions that guided this article 
and that are explained in the litera-
ture that met our criteria, we conclude 
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the relevance of technology as a viable 
alternative in health and how it can be 
allied to the practice of ACS.

Introdução

Doenças negligenciadas são 
aquelas subfinanciadas, ou seja, têm 
baixa destinação de recursos para 
a sua erradicação e controle. Essas 
doenças também possuem baixo 
reconhecimento, visto que o acome-
timento se dá em regiões pobres, 
tornando-se uma ameaça aos países 
subdesenvolvidos.

Entre as doenças que são 
classificadas como negligenciadas, 
destaca-se a tuberculose, ocasio-
nada pela bactéria Mycobacterium 
tuberculosis, ou bacilo de Koch, 
caracterizando-se como um grave 
problema de saúde pública, mesmo 
a cura sendo viável. Possui ainda 
altas taxas de mortalidade e vários 
fatores que culminam na ineficiência 
do tratamento, como também para o 
seu abandono, principalmente por 
pessoas economicamente desfavore-
cidas. (FURLAN; MARCON, 2017)

O diagnóstico da tuberculose é 
dado a partir da busca do sintomá-
tica, assim, faz-se necessário o amplo 

conhecimento das sintomatologias 
causadas por esta enfermidade e a 
capacitação permanente da equipe de 
saúde da família, na qual se destaca 
o Agente Comunitário de Saúde (ACS). 
Este por sua vez é protagonista no 
processo de promoção da saúde e na 
identificação precoce de novos casos 
na comunidade, pois está intima-
mente relacionado com tal setor. O 
conhecimento das sintomatologias 
causadas pela tuberculose garante 
diagnóstico precoce, aumentando 
a possibilidade de cura, e isto pode 
ser proporcionado através do uso 
de aplicativos móveis (CECÍLIO et al., 
2017; FURLAN; MARCON, 2017).

As tecnologias contemporâ-
neas protagonizam o avanço social 
em diversos âmbitos. Nesse sentido, 
destaca-se o uso de smartphones, 
que cresceu exponencialmente em 
poucos anos. Com base na relevância 
que esses aparelhos têm à sociedade, 
o manejo dos mesmos pode ser um 
grande aliado ao profissional da saúde, 
propiciando grandes benefícios

A utilização de aplicativos 
móveis tem conquistado espaço em 
vários âmbitos, tais como alimen-
tação, lazer e saúde. Essas inovações 
estão em alta devido à praticidade 
e rapidez nas buscas, acessibilidade 
e armazenamento de informações 
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que podem ser acessadas a qualquer 
hora e em qualquer lugar. Tais carac-
terísticas tornam essas tecnologias 
como alternativas na promoção de 
saúde e bem-estar, visto que podem 
ser utilizadas no auxílio do reconhe-
cimento de alguns casos, viabilizando 
um diagnóstico precoce e fidedigno, 
o que leva a um tratamento eficaz 
(PEREIRA ET al. 2017).

Os aplicativos móveis podem, 
então, servir como uma ótima 
ferramenta no futuro, na busca e no 
auxílio de diagnósticos de doenças 
negligenciadas como a tuberculose. 
O uso dessas tecnologias por agentes 
da promoção e prevenção de saúde, 
com ênfase nos agentes comunitários 
de saúde, que estão intimamente 
ligados a comunidade, pode garantir 
a diminuição da incidência de novos 
casos da doença (PEREIRA et al., 2017).

Este estudo tem por finalidade 
analisar a literatura científica sobre o 
uso de aplicativos móveis e seus bene-
fícios para o Agente Comunitário de 
Saúde, como ferramenta de apoio para 
a obtenção de diagnósticos precoces e 
fidedignos de casos de tuberculose.

Procedimento metodológico

Este trabalho trata-se de 
estudo de revisão integrativa, essa 
metodologia está contida na Pratica 
Baseada em Evidências (PBE), um 
dos principais objetivos do PBE é 
dar base aos profissionais de saúde 
para a correta tomada de decisão, 
e no método da revisão integrativa 
busca-se reunir e construir resul-
tados de pesquisa sobre determinado 
tema, de maneira sistematizada e 
sequencial, o que gera uma contri-
buição para o aprofundamento 
do conhecimento a ser estudado.
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO ,2008)

Segundo Mendes, Silveira e 
Galvão (2008) o método da revisão 
tem grande potencial no que diz 
respeito a construir conhecimento em 
enfermagem, produzindo um saber 
fundamentado e uniforme para os 
profissionais enfermeiros realizarem 
suas práticas de clinicas de qualidade. 
Nessa pesquisa foi ordenada nos 
seguintes passos: a busca nas bases 
de dados que estivessem disponíveis 
com os descritores pré-definidos, a 
seleção de alguns artigos após a breve 
leitura de seu títulos e resumos, logo 
após foram descartados os artigos 
que não tinham relevância ao estudo 
e assim ficando os estudos relevantes 
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para o trabalho, esses passos estarão 
explicitados nos próximos parágrafos.

Para essa pesquisa foram sele-
cionados artigos contidos nas bases 
de dados online Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) e Biblioteca 
Virtual de Saúde, nas quais foram 
pesquisados alguns descritores 
específicos já existentes no Decs que: 
Aplicativos Móveis, Tuberculose e 
Doenças negligenciadas. 

Foram selecionados textos que 
estivessem dentro dos critérios de 
inclusão, que são estar entre os anos 
de publicação de 2015 a 2018, esteja 
escrito na língua portuguesa e/ou 
espanhola. Textos que não atendiam 
a esses critérios foram excluídos 
através dos filtros de pesquisa. Depois 
de usados, foram encontrados nesses 
filtros resultados da pesquisa na base 
de dados, e a partir destes, foram 
selecionados textos através da leitura 
do título e breve leitura do resumo. 
O quadro 1 mostra os resultados dos 
entrecruzamento dos descritores e 
os seus resultados após aplicação dos 
filtros de pesquisa.

Na base de dados BVS foi utili-
zado um critério a mais para filtrar 
a pesquisa: artigos que estivessem 
contidos nas bases Medline, BDENF ou 
LILACS. Atendendo a esse termo e aos 

anteriores já citados, foram obtidos os 
resultados contidos no quadro1.

Logo após a escolha desses 
artigos através da leitura do título 
e de seus resumos, obtivemos 25 
artigos, e estes foram selecionados 
para uma leitura exaustiva. Após 
essas etapas ficaram para a pesquisa 
apenas 7 artigos.



APLICATIVOS COMO ESTRATÉGIAS NO PLANO DE CUIDADOS DO AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACERCA DA TUBERCULOSE

Rodrigo Sousa Abrantes, Hyan Hesley 
Pereira Diniz Figueiredo, Mariana Alexandre 

Gadelha Lima, Marcelo Costa Fernandes

935

Quadro 1- Resultados da pesquisa dos descritores e o 
entrecruzamento desses nas bases de dados. 

Descritores Bases de dados

BVS SCIELO

Aplicativos Móveis 52 25

Tuberculose 543 304

Doenças negligenciadas 66 48

Aplicativos Móveis e doenças 
negligenciadas

0 0

Aplicativos Móveis e tuberculose 0 0

Tuberculose e doenças negligenciadas 3 3

Fonte: Autoria própria.

Resultados e discussões

A tuberculose é um problema 
grave de saúde pública, que além 
de atingir o Brasil, afeta diversos 
outros países do mundo. Esse tipo de 
infecção preocupa pelo fato de apre-
sentar alta incidência, aparecimento 
de novos casos, e de prevalência, ou 
seja, de casos antigos que não são 
curados no período desejado, cerca 
de seis meses, e que podem perdurar 
por longos períodos, em especial por 
se tratar de um problema de evolução 
crônica (CECÍLIO et al., 2017).

É de enorme importância que 
o diagnóstico da enfermidade seja 
realizado de forma precoce, tendo 
em vista o risco de contágio nas 

comunidades. Além de se fazer uma 
correta identificação da doença, 
é preciso aumentar os níveis de 
adesão e de fidelidade ao tratamento 
proposto, a fim de evitar e/ou dimi-
nuir diversos possíveis agravos, como 
a resistência aos antibióticos.

Muitos problemas enfrentados 
pelos profissionais da saúde que 
trabalham na área são decorrentes 
da falta de preparo da equipe, 
desconhecimento da população, 
principalmente a mais vulnerável, 
acerca da doença ou dificuldades 
de gestão da rede de saúde pública. 
Primeiramente a equipe deve ser 
formada de maneira multiprofis-
sional, tendo em vista que se trata de 
um problema multifatorial, ligado a 
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várias condições como a coinfecção 
com o HIV, pacientes com diabetes e 
uso de algumas drogas. A Estratégia 
Saúde da Família (ESF) é fundamental 
para vencer essas dificuldades, junta-
mente com o profissional enfermeiro 
e o agente comunitário de saúde, 
garantindo um atendimento horizon-
talizado, descentralizado, dinâmico e 
com foco na comunidade, prevenção 
de doença e agravos, bem como a 
promoção de saúde. 

A tecnologia nos últimos 
tempos tem ganhado cada vez mais 
espaço na vida das pessoas, visto que 
ela traz vários benefícios e propicia 
grande agilidade quando se trata de 
armazenamento e processamento 
de dados de forma organizada, pois 
a facilidade e a melhora no tempo de 
espera por resultados fazem com que 
essas tecnologias elevem e moldem as 
perspectivas na área da saúde, além 
disso seu uso pode servir de auxílio a 
profissionais para que estes consigam, 
de forma mais útil e rápida, um resul-
tado ou diagnóstico pretendido.

O uso da tecnologia já se 
provou em alguns casos ser eficiente 
para o auxílio no tratamento, no 
acompanhamento e no diagnostico de 
algumas doenças. Segundo Chaves et 
al. (2017) o uso da tecnologia advinda 
por uso de aplicativos móveis tem sido 

considerada como um novo exemplar 
de aplicação para o autocuidado, onde 
o próprio individuo usuário pode 
assumir o controle de sua saúde por 
meio do acesso a informação.

O apropriamento da tecnologia 
na área da saúde para a promoção 
da mesma e prevenção de doenças e 
agravos já é uma realidade vivenciada 
em alguns lugares e certas situações. 
O uso já ficou conhecido como saúde 
eletrônica, e-saúde e a Organização 
Mundial da Saúde define essa saúde 
eletrônica como mHealth, que é a 
prática da medicina e saúde pública, 
tendo como auxílio dispositivos 
móveis, assistentes virtuais e outros 
dispositivos sem fio. Além de que 
o uso dessa tecnologia garante ao 
profissional um continuo processo 
de atualização e capacitação no que 
diz respeito ao processo de cuidar. 
(VELASCO-RODRIGUEZ, 2017; VESCOVI 
et al., 2017; ROCHA et al., 2016) 

Como já visto o uso da tecno-
logia por meio de aplicativos pode 
ser de grande valia no tratamento 
e no acompanhamento de algumas 
doenças, podendo assim servir para 
auxiliar também na classificação e no 
diagnóstico de certas enfermidades. 

Na busca por uma melhor ação 
preventiva o Ministério da Saúde 
incorpora o programa de Agentes 
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Comunitários de Saúde (PACS) ao 
Programa Saúde da Família, fazendo 
com que haja uma ampliação da 
atuação do Agente comunitário de 
Saúde (ACS), sendo assim o ACS passa 
a conduzir atividades iniciais nas 
residências dos indivíduos, levando 
informações e identificando situ-
ações de vulnerabilidades (SOUSA; 
PELOGI, 2018).

O conhecimento pelos ACS de 
algumas situações de vulnerabilidade 
que propiciem um antecipado diag-
nóstico de uma possível ameaça de 
doença, garante uma vantagem acima 
da doença dando um bom alerta e 
assim até adiantando resultados, 
promovendo diagnósticos precoces e 
ofertando uma presumível melhora. 
A qualidade das informações colhidas 
pelos ACS tem sido colocada em 
questionamento, visto que esses têm 
usado na sua maioria para coleta 
de dados, formulários impressos 
que comprometem a qualidade 
da informação pela limitação de 
questionamentos e pela objetividade 
bem ampla deste questionário. O 
uso de aplicativos garantiria assim 
uma melhor qualidade na atenção de 
saúde. (SOUSA; PELOGI, 2018).

Os aplicativos móveis facilita-
riam a apuração de alguns detalhes 
sobre casos clínicos e que podem 

dar sinais de alerta sobre algumas 
situações de risco para determinada 
doença pode auxiliar o ACS nessa 
busca por a prevenção em saúde. O 
uso de tecnologia por o agente comu-
nitário facilitaria e ampliaria sua 
intervenção na comunidade e garan-
tiria eficiência. Visto que a interação 
ACS-plataforma garantiria a equipe 
de saúde e as autoridades informa-
ções mais precisas e planejamentos 
adequados para determinadas situ-
ações (Pereira et al, 2017).

Considerações finais

É possível perceber que o uso da 
tecnologia como suporte na coleta de 
dados e de diagnóstico pode garantir 
uma boa exatidão, o que promoverá 
um rápido acesso ao tratamento, 
garantindo que os profissionais de 
saúde tenham conhecimento precoce 
e possam proporcionar alternativas 
de cuidado que serão eficazes, 
levando à cura. 

As doenças negligenciadas 
precisam de nova perspectiva sob o 
olhar dos gestores de saúde, onde se 
faz necessário integrações de novas 
políticas que dinamizem a prática, 
objetivando aumentar o número de 
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programas de erradicação e eficácia 
destes às enfermidades, considerando 
que o uso da tecnologia pode ser consi-
derado como uma inovação que auxilia 
no atendimento dessas necessidades.

O ACS, como agente prota-
gonista da promoção de saúde na 
comunidade, com o empoderamento 
dessas tecnologias em saúde, a 
partir de aplicativos móveis, poderá 
garantir grandes avanços no âmbito 
da prevenção da tuberculose. O uso 
de aplicativos móveis na saúde pode 
considerado como futuro promissor 
para a diminuição e até mesmo erra-
dicação dessas doenças que até hoje 
se encontram negligenciadas.

É necessário o conhecimento 
desses meios tecnológicos e a 
abertura de novos horizontes que 
direcionem melhor o profissional 
para a dinamização da promoção 
de saúde e educação à sociedade. As 
inovações digitais têm influência 
sobre diversos setores da sociedade 
devido aos benefícios que foram 
discutidos anteriormente, logo, 
assim como as relações, compras e 
demais aquisições foram moldadas 
sob esses avanços, o cuidado à saúde 
e promoção de bem-estar também 
devem se enquadrar em tais meios.
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Resumo
O desenvolvimento neuropscicomotor 
avança por meio de fases nas quais as 
crianças evoluem com novas aquisi-
ções em cada uma delas. Ao longo da 
vida, ele viabiliza o surgimento de 
respostas às necessidades de cada 

indivíduo ao meio em que vive e ao 
seu contexto. Há inúmeros fatores 
que influenciam o DNPM a ponto de 
produzir alterações que interferem 
e causam atrasos. Assim, é preciso 
usar instrumentos que detectem 
tais fatores para tratamento ou 
prevenção de quaisquer atrasos. O 
objetivo do presente artigo é estudar 
a construção de um instrumento de 
avaliação em crianças de 2 a 3 anos 
em ambiente de creche, visando o 
desenvolvimento neuropsicomotor 
(DNPM) e as habilidades de reali-
zação de atividades autônomas, 
além das relações interpessoais. 
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Nessa perspectiva foi criada uma 
ficha de avaliação do DNPM por 
alunos da disciplina Fisioterapia na 
Saúde Maternoinfantil do curso de 
Fisioterapia, da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). A partir dessa 
ficha foram realizadas avaliações do 
DNPM com 11 crianças, de 2 a 3 anos 
de idade, matriculadas e assíduas em 
uma creche da Rede Municipal. As 
informações foram registradas com 
base na observação direta da criança 
e participação da cuidadora e/ou 
coordenadora para responder ques-
tionamentos referentes a atividades 
realizadas ou não pelas crianças. 
Foram identificados atrasos no desen-
volvimento do controle de esfíncter 
e comunicação, com destaque para 
atrasos de memória e resolução de 
problemas nas crianças avaliadas. Os 
achados mostram a influência que a 
creche exerce sobre as crianças, já 
que passam a maioria do tempo sob 
os cuidados delas.

Abstract
Neuropsychomotor development 
progresses through phases in which 
children evolve with new acquisitions 
in each of them. Throughout life, it 
enables the emergence of responses 
to the needs of each individual in the 
environment in which they live and 

their context. There are many factors 
that influence DNPM to the point of 
producing changes that interfere and 
cause delays. Thus, instruments that 
detect such factors must be used to 
treat or prevent any delays. The aim 
of the present article is to study the 
construction of an assessment tool in 
children aged 2 to 3 years in a daycare 
environment, aiming at neuropsy-
chomotor development (DNPM) and 
the ability to perform autonomous 
activities, as well as interpersonal 
relationships. Rom this perspective, 
a DNPM assessment sheet was created 
by students of the Physical Therapy 
in Maternal and Child Health course 
of the Physiotherapy course, Federal 
University of Paraíba (UFPB). From 
this tab DNPM evaluations were 
carried out with 11 children, 2 to 3 
years of age, enrolled and assiduous in 
a nursery of the Municipal Network. 
The information was recorded based 
on the direct observation of the 
child and the participation of the 
caregiver and / or coordinator to 
answer questions regarding activities 
performed or not performed by the 
children. Delays in the development 
of sphincter control and communi-
cation were identified, with special 
attention to memory delays and 
problem solving in the children 
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evaluated. The findings show the 
influence that day care has on chil-
dren, since they spend most of their 
time under their care.

Introdução

O desenvolvimento neurop-
scicomotor (DNPM) infantil é um 
processo que tem início na vida 
intrauterina e que avança fase após 
fase, sendo que em cada uma delas 
a criança obtém novas aquisições. 
Apesar de ser uma sequência fixa, 
o ritmo do desenvolvimento varia 
de criança para criança, permitindo 
estabelecer limites de normalidade 
e idades mínima e máxima nos 
ma rcos do desenvolv imento 
(GUEDES – GRANZOTTI et al.,2018). 
Tal ponto viabiliza tornar a criança 
competente para responder às suas 
necessidades e às do seu meio, 
considerando seu contexto de vida.

Vários fatores como a prema-
turidade, o baixo peso ao nascer, 
distúrbios cardiovasculares, respi-
ratórios, neurológicos e infecções 
podem ser causas de atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor 
(DNPM). Uma das possibilidades para 
a identificação precoce de alterações 

no desenvolvimento se dá por meio de 
triagens, que visem avaliar um grande 
número de pessoas com o intuito de 
oferecer detecção e intervenção o mais 
precocemente possível. Com a neces-
sidade de extenso alcance, deve-se 
adotar um procedimento que seja de 
fácil aplicação, porém que apresente 
validade e seja confiável (GUEDES – 
GRANZOTTI et al., 2018).

Ressalta-se a necessidade de 
mais estudos objetivando a validação 
e padronização de instrumentos para 
a população brasileira, ou a criação 
de instrumentos próprios capazes de 
refletir os padrões existentes no país, 
visto que podem existir variações de 
comportamento entre as culturas, 
e tais diferenças podem não estar 
sendo levadas em consideração. 
(SENA et al.,2015).

O objetivo do presente artigo é 
estudar a construção de um instru-
mento de avaliação em crianças de 
2 a 3 anos em ambiente de creche, 
visando o desenvolvimento neurop-
sicomotor (DNPM) e as habilidades de 
realização de atividades autônomas, 
além das relações interpessoais. Isso 
porque a maioria dos instrumentos 
de avaliação, na prática assistencial, 
ensino e pesquisa aplicam-se em 
países de realidade sociocultural 
muito diferente do local onde foram 
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criados, se fazendo necessária a 
adaptação pela busca da equivalência 
cultural da real população que se 
deseja avaliar.

A creche, segundo SILVA et al., 
parece ter grande influência sobre 
o desenvolvimento de habilidades 
na infância,uma vez que a criança 
passa a maior parte de seu tempo 
sob os cuidados desta. Dessa forma, 
a avaliação do DNPM da criança que 
frequenta uma creche evidencia 
fatores de riscos ou possíveis desvios 
que identificados, em condições 
tratáveis ou de prevenção de compli-
cações podem trazer benefícios para 
a saúde e bem estar dessa criança ao 
longo do seu ciclo de vida.

Metodologia

De janeiro a dezembro de 
2017 foi realizada uma avaliação do 
desenvolvimento neuropsicomotor 
(DNPM) de 11 crianças (7 meninos 
e 4 meninas), selecionadas aleato-
riamente, na faixa etária entre 2 e 
3 anos que estavam matriculadas e 
frequentando uma creche da Rede 
Municipal da cidade de João Pessoa, 
Brasil. Dentre as 11 crianças, 3 
tinham 3 anos de idade e 8 delas 

tinham 2 anos de idade. A pesquisa 
foi autorizada pelos pais das crianças 
e pela coordenadora da creche.

Foi utilizado para estudo e 
avaliação do DNPM uma ficha de 
avaliação infantil elaborada pelos 
alunos da disciplina Fisioterapia na 
Saúde Maternoinfantil do curso de 
Fisioterapia, da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), onde neste 
foram abordados aspectos físico, 
funcional, cognitivo e respiratórios 
das crianças envolvidas.

Os dados foram coletados por 
meio do (a): 

a) perguntas presentes na ficha de 
avaliação feitas às funcionárias 
responsáveis pelas crianças da 
creche (as mesmas responderam 
questões que apenas um adulto 
que acompanha a rotina da criança 
poderia responder);

b) avaliação física de cada criança 
participante, e 

c) observação direta da criança no 
convívio da creche realizando 
alguma atividade ou não.

A variável para este estudo foi 
o desenvolvimento neuropsicomotor, 
avaliado pela ficha de avaliação 
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infantil criada pelos acadêmicos de 
Fisioterapia. A ficha delineada para 
uso em crianças de 2 a 3 anos de 
idade, consistiu em 4 itens gerais os 
quais abordaram dados de identifi-
cação, exame físico, exame funcional 
(autocuidados, controle de esfíncter, 
mobilidade / transferências, loco-
moção, comunicação, cognição 
social) e avaliação respiratória. Cada 
item corresponde a uma prova para 
verificar a aquisição ou atraso de 
uma determinada habilidade na 
criança. Os itens foram registrados 
com base na observação direta da 
criança, sendo que para alguns deles 
foi necessário solicitar a participação 
da cuidadora e/ou coordenadora 
para responder questionamentos 
referentes a atividades realizadas ou 
não pelas crianças.

Nos itens presentes nas fichas 
avaliativas foram registrados se as 
crianças realizavam ou não cada 
prova descrita. Caso elas não reali-
zassem a prova seria caracterizada 
como àquela que passou da idade de 
realizar ou atraso; caso elas reali-
zassem seria avaliada como criança 
com desenvolvimento normal para a 
idade. Essas conclusões pautadas em 
estudos já elaborados e publicados em 
artigos dos últimos cinco anos sobre o 
desenvolvimento neuropscicomotor.

O projeto de pesquisa foi 
aprovado junto ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Secretaria 
de Saúde do Estado da Paraíba 
procurando atender aos aspectos 
contidos na resolução 466/12 sobre 
pesquisa com seres humanos do 
Conselho Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde, CAEE: 
71865717.5.0000.5188.

Resultados

Diante dos dados de iden-
tificação da ficha de avaliação 
elaborada foram registrados apenas 
o nome, idade e sexo das crianças 
participantes.

Nos registros do exame físico, 
das 11 crianças avaliadas uma (1) 
criança apresentou protrusão de 
ombros, desnivelamento de escápula 
e pé plano; uma (1) criança com 
elevação de ombro, cifose cervical, 
hiperlordose torocolombar, patelas 
divergentes, joelhos valgo e pé com 
cava e em abdução; duas (2) crianças 
com abdômen globoso; uma (1) 
criança com varizes abdominais; 
uma (1) criança com elevação de 
ombro; uma criança com elevação 
da escápula e pé plano; quatro (4) 
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crianças não apresentaram alte-
rações posturais. Tais alterações 
precisam ser avaliadas, pois pode 
interferir na postura, realização de 
tarefas e marcha dessas crianças. 
Quanto à palpação e mobilidade 
voluntária não houve registros de 
alterações. As crianças envolvidas 
apresentaram-se eutônicas, eutró-
ficas e com mobilidade voluntária 
presente. Com exceção de duas 
(2) crianças em que não foi feito 
registro na ficha de avaliação. Estas 
foram então classificadas como 
sem dados para esse item.

No exame funcional foram 
identificadas que quatro (4) crianças 
não faziam uso ainda do vaso 
sanitário; sete (7) não realizavam 
atividades como higiene pessoal, 
banho, vestir metade superior e vestir 
metade inferior; duas (2) crianças 
sem dados registrados para esse item. 
Com relação ao controle esfincte-
riano, seis (6) crianças não possuíam 
controle nem de urina nem de fezes; 
uma (1) sem dados registrados para 
esse subitem. Referente a mobilidade 
/ transferências, quatro (4) crianças 
não realizavam tal tarefa para o vaso 
sanitário; seis (6) não efetuavam a 
tarefa para o chuveiro; uma (1) sem 
registrados para esse subitem. Já 
para o subitem locomoção, cinco (5) 

crianças não tiveram registros e seis 
(6) realizavam as tarefas de deam-
bular e subir e descer escadas.

Quanto à comunicação, uma 
(1) criança ainda não desenvolveu 
compreensão; uma (1) ainda não 
desenvolveu expressão; cinco (5) sem 
dados registrados para esse subitem. 
Na avaliação da cognição social três 
(3) crianças não desenvolveram a 
resolução de problemas e uma (1) não 
desenvolveu a memória; houve cinco 
(5) crianças sem dados registrados 
para esse subitem. 

Durante a avaliação respira-
tória, sete (7) crianças apresentaram 
padrão respiratório diafragmático; 
uma (1) padrão respiratório misto; 
três (3) crianças não tiveram dados 
registrados para esse item. Quanto 
ao ritmo respiratório, nove (9) regis-
traram ritmo regular; duas (2) sem 
dados registrados para esse subitem. 
Para a amplitude superficial foram 
registradas duas (2) crianças; ampli-
tude normal, sete (7) crianças e duas 
(2) crianças sem dados registrados 
para esse subitem. A expansibili-
dade assimétrica foi identificada 
em apenas uma (1) criança; três (3) 
não tiveram dados registrados para 
esse subitem. Já a avaliação da tosse 
apresentou-se ausente em oito (8) 
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crianças e três (3) não tiveram dados 
registrados para esse subitem.

Discussão

consenso que diversos fatores 
psicossociais, biológicos, ambientais 
e culturais aumentam a chance de 
problemas em diversas áreas do 
DNPM da criança. A prematuridade 
e baixo peso, por exemplo, tornam 
as crianças mais propensas a 
apresentar dificuldades cognitivas, 
comportamentais ou de crescimento 
físico. Devido às falhas no registro 
dessas informações torna-se mais 
difícil elencar possíveis motivos ou 
associações com fatores que tenham 
influenciado quaisquer atrasos iden-
tificados nesse estudo.

Segundo Corsi et al (2016), os 
primeiros anos de vida da criança 
são caracterizados por constantes 
modificações biológicas e psicos-
sociais, que levam a aquisições 
importantes nos domínios motor, 
afetivo-social e cognitivo. A orga-
nização sináptica atinge o pico aos 
2 anos o que favorece os processos 
de aprendizagem. O estágio inicial 
da fase do movimento fundamental 
apresenta as primeiras tentativas 

infantis orientadas para o objetivo 
de executar uma habilidade funda-
mental. O movimento é caracterizado 
pela ausência de determinadas partes 
ou por uma sequencia inapropriada, 
pelo uso acentuadamente restrito 
ou exagerado do corpo e por uma 
má coordenação e fluxo rítmico. Em 
geral, os movimentos de locomoção, 
manipulação e estabilidade dos 2 aos 
3 anos encontra-se no nível inicial. 
Algumas crianças podem estar 
além desse nível no desempenho de 
alguns padrões de movimento, mas 
a maioria encontra-se no estágio 
inicial de acordo com Gallahue et al 
(2013). Os resultados da avaliação não 
mostraram alterações significativas 
que demonstrassem atraso no desen-
volvimento da mobilidade voluntária 
nem risco durante à palpação nas 
crianças avaliadas.

Atividades que envolveram 
domínios para higiene, banho, vestir 
metade inferior ou vestir metade 
superior ainda está se desenvolvendo 
em grande parte das crianças, como 
também a capacidade de mobilidade 
e transferência no uso do vaso sani-
tário (4 crianças não realizam) e do 
chuveiro (6 crianças não realizam) 
apesar de que algumas já desem-
penham tais funções. A tarefa de 
se alimentar foi satisfatória para 
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todas as crianças participantes, isso 
porque nessa faixa etária é mais 
fácil manipular e usar objetos com 
as mãos, como um lápis de cor para 
desenhar ou uma colher para comer 
sozinha. O controle de esfíncter 
apresentou resultados significa-
tivos que demonstraram que esta 
atividade começa gradualmente, 
primeiro os intestinos e depois a 
bexiga. Entretanto, nesse período os 
cuidadores devem ter a preocupação 
em perguntar com maior frequência 
sobre o desejo da criança de ir ao 
banheiro. Foi observado que duas 
(2) crianças ainda fazem uso de 
fralda, o que possivelmente pode 
influenciar um atraso de DNPM.

A avaliação da comunicação 
foi insignificante por ausência de 
informações de cinco (5) crianças. 
Nesse caso só foi identificada uma (1) 
uma criança sem desenvolvimento 
de compreensão e uma (1) uma sem 
desenvolvimento de expressão. A 
formação de imagens mentais das 
coisas e objetos leva a criança dessa 
faixa de idade à compreensão de 
conceitos progressivamente, para 
tanto a ajuda dos pais e cuidadores 
é imprescindível. Todas as crianças 
apresentaram resultados positivos 
quanto à interação social, apesar 
de que três (3) demonstraram não 

resolução de problemas e uma (1) não 
desenvolveu a memória, o que pode 
ser um indicador de atraso DNPM 
tendo em vista que nessa fase, normal-
mente, há um aumento na capacidade 
de memória e concentração. Cinco (5) 
crianças não apresentaram dados 
sobre esses subitens.

A avaliação respiratória 
mostrou - se na maioria dos casos 
normal sem alterações significativas 
que fossem passíveis de indicação de 
patologia ou atraso no DNPM.

Considerações Finais

A realização do estudo das 
avaliações do DNPM de crianças 
que frequentam creches se mostrou 
pouco esclarecedora com relação à 
identificação de atrasos no desenvol-
vimento de tais crianças porque além 
de faltar informações sobre fatores 
que influenciam no nesse atraso, 
ainda houve vários itens da ficha de 
avaliação sem informações ou justi-
ficativas de ausência de informações.

A ficha que foi elaborada 
contêm itens essenciais para a reali-
zação de uma avaliação efetiva do 
desenvolvimento neuropscicomotor. 
Porém a forma como os dados foram 
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registrados, a quantidade de partici-
pantes da amostra, assim como falta 
de dados de uma parte da amostra 
torna a pesquisa inconsistente. 
Diante disso, ainda foi possível iden-
tificar atrasos no desenvolvimento 
do controle de esfincter e comuni-
cação, com destaque para atrasos de 
memória e resolução de problemas. 
Esses resultados colaboram para a 
busca de tratamento específico para 
essas crianças bem como também 
para a prevenção de atraso em outras 
áreas do desenvolvimento impedindo 
problemas maiores na vida futura de 
tais crianças. Apesar disso são necessá-
rias pesquisas futuras que minimizem 
as limitações detectadas nesse estudo 
e possibilitem avaliar outros aspectos 
da creche que influenciem no atraso 
do DNPM, já que as crianças passam 
tanto tempo sob os cuidados desta. 
Além disso, faz-se necessário que 
sejam criados instrumentos e formas 
de avaliação que possibilitem a 
confirmação de alterações tornando 
os resultados mais consistentes e 
passíveis de generalização.
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Resumo 
O presente artigo propõe-se a discutir 
a implementação de ações educativas 
em saúde como ferramenta preventiva 
na manifestação de estrongiloidíase no 
paciente hanseniano. Haja vista, que o 
tratamento se dá pela poliquimiote-
rapia (PQT) e uso de glicocorticoides 
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que favorecem imunossupressão, viabi-
lizando o desenvolvimento inicial e 
progressivo das parasitoses. Diante do 
exposto optou-se pela pesquisa descri-
tiva exploratório de caráter qualitativo 
com documentação indireta, esta foi 
realizada no mês de setembro de 2018, 
através Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), obtendo 19 artigos. Após a leitura 
dos periódicos na íntegra, destes, seis 
foram selecionados dos anos de 1970 
a 2018. Acrescenta-se que a presente 
investigação justifica-se pelo elevado 
número de pacientes submetidos ao 
tratamento da PQT, contudo, insigni-
ficando a gravidade das enfermidades 
secundárias agregadas a doenças 
primárias e suas complicações no 
prognóstico do indivíduo, sendo 
necessário o uso de práticas educativas 
como método prioritário na prevenção 
de doenças. Em síntese as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC’s) 
sugerem alternativas fortalecedoras 
das estratégias em saúde, relevando a 
antecipação da problemática exposta 
associadas à construção dialógica entre 
profissional de saúde e ator social.

Abstract
The present article proposes to 
discuss the implementation of 
educational actions in health as a 
preventive tool in the manifestation 

of strongyloidiasis in the leprosy 
patient. It is seen, that the treatment 
is given by multidrug therapy (TKP) 
and glucocorticoids that favor immu-
nosuppression, making possible the 
initial and progressive development 
of the parasitoses. In view of the 
above, we opted for a descriptive 
exploratory qualitative study with 
indirect documentation, which 
was carried out in September 2018, 
through a Virtual Health Library 
(VHL), obtaining 19 articles. After 
reading the full papers, six of these 
were selected from the years 1970 
to 2018. It is added that the present 
investigation is justified by the high 
number of patients submitted to 
MDT treatment, however, the insig-
nificance of the secondary secondary 
diseases to primary diseases and their 
complications in the prognosis of the 
individual, being necessary the use 
of educational practices as a priority 
method in the prevention of dise-
ases. In summary, Information and 
Communication Technologies (ICTs) 
suggest strengthening alternatives 
to health strategies, highlighting the 
anticipation of the exposed problem 
associated with the dialogical cons-
truction between health professional 
and social actor.
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Introdução

O cenário epidemiológico do 
Brasil configura-se por elevaçãonos 
diagnósticos das doenças crônicas 
não transmissíveis e diminuição das 
Doenças Infecciosas e Parasitárias 
(DIP’s), estas representam amplo 
problema de saúde pública aos países 
em desenvolvimento, visto que, 
possuem crescimento potencial de 
disseminação e transmissibilidade. 
No contexto brasileiro verifica-se a 
persistência de algumas endemias 
como a Hanseníase. (SILVA JÚNIOR, 
SILVA E CRUZ; 2018).

Para Brasil (2016), a hanseníase 
se configura como uma doença 
infecciosa crônica granulomatosa 
da pele e sistema nervoso periférico, 
causada pelo bacilo Mycobacterium 
leprae, hospedeiro intracelular 
obrigatório. Caracteriza-se por alta 
infectividade e baixa patogenicidade, 
e seu grande poder de incapacitação 
são prioritariamente relacionados à 
sua imunogenicidade elevada. O seu 
tratamento é através da poliquimio-
terapia (PQT) que elimina o patógeno 
viabilizando melhora do quadro 
clínico e cura do sujeito enfermo.

Contudo, como evidenciado 
por Bilodeau e colaboradores (2013), 
a PQT possibilita a susceptibilidade do 

indivíduo ao aparecimento de outras 
infecções, como a estrongiloidíase 
crônica, causada pelo nematoide 
intestinal Strongyloides stercoralis, 
que afeta entre 30 e 100 milhões de 
pessoas em todo o mundo. Este para-
sita presente no ambiente externo 
penetra a pele chegando aos pulmões, 
atinge o trato digestivo, e no intestino 
a fêmea adulta se desenvolve e libera 
os ovos, que saem junto com as fezes e 
progridem no meio externo, podendo 
infectar outro hospedeiro.

Consoante com Bilodeau et al. 
(2013), a imunofragilidade, provocada 
em essência pelo tratamento da 
PQTpermite o desenvolvimento inicial 
e progressivo da parasitose de forma 
rápida e assintomática, as manisfes-
tações clínicas só ocorrem mediante 
estado disseminado e avançado da 
estrongiloidíase. Para Silva Júnior, 
Silva e Cruz (2018),é evidenciado o 
impacto social que essas patologias 
representam especialmente aos 
países em desenvolvimento, tendo 
como fatores agravantes aqueles 
relacionados às condições de vida 
da comunidade, a exemplo, a 
inexistência de saneamento básico 
e aglomerações intensas, revelando 
fragilidades nas políticas governa-
mentais que remetem as conjunturas 
de saúde da população. 
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O estudo torna-se relevante 
porque declama as problematizações 
sociais e cuidativas ao sujeito hanse-
niano, tendo como escopo propor 
reflexividade a respeito da comor-
bidade hanseníase/estrongiloidíase, 
dado que, nos países emergentes 
a escassez no que cerne as orien-
tações adequadas à populaçãoé 
uma realidade vigente, conjuntura 
esta propiciadora da elevação no 
número de indivíduos infectados 
por parasitas, em conseguinte, 
valores diretamente proporcionais 
de morbidade e maiores internações 
hospitalares. 

A cogitação de tais aspectos 
confere aos profissionais da saúde 
visão crítica e reflexiva da proble-
mática, viabilizando sensibilização, 
integralidade e longitudinalidade 
das práticas cuidativas através de 
ações de educação em saúde mediada 
por Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s) que englobam 
as Tecnologias Educativas (TE) na 
perspectiva de promover interven-
ções positivas na sociedade no que 
tange as doenças infectocontagiosas 
e parasitárias, incorporando o 
conceito ampliado de saúde ao sujeito 
hanseniano,transcendendo o cenário 
biológico,empoderando-o acerca 
do desenvolvimento de doenças 

secundárias e, por conseguinte e 
encorajando-o a buscar assistência 
adequada e vencer o estigma ainda 
presente na população.

Metodologia

Este trabalho consiste em 
um estudo descritivoexploratório, 
com abordagem qualitativa, que 
utiliza a pesquisa bibliográfica como 
método de documentação indireta. 
Para a realização do estudo, consi-
deraram-se as seguintes etapas 
necessárias para sua execução:

1ª Etapa
Identificação do tema e seleção 

da questão de pesquisa: A comorbi-
dade hanseníase / estrongiloidíase 
é responsável por complicações 
no quadro clínico de pacientes, 
compenetrando sobre a relevância da 
utilização de TE em saúde, especial-
mente a educação e orientação, a fim 
de prevenir o número de complica-
ções e parasitoses. Relacionado com as 
metas do objetivo três da Agenda 2030 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que trata de 
saúde e bem-estar, dando destaque a 
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promoção da saúde e diminuição dos 
índices de parasitoses. Nesse sentido, 
para guiar a pesquisa, formulou-se a 
seguinte questão norteadora: “Há 
estudos suficientes sobre a comorbi-
dade Estrongiloidíase e hanseníase, 
evidenciando a relação com os países 
emergentes? E como as TIC’s atuariam 
na prevenção de doenças secundárias 
e na promoção de saúde?”.

2ª Etapa
Adoção dos critérios de 

inclusão e exclusão: A pesquisa foi 
realizada no mês de setembro de 
2018, por meio de uma busca de publi-
cações indexadas nas bases de dados: 
Literatura Latino-americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Banco de Dados em Enfermagem 
(BDENF) e Scientific Electronic Library 
(SciELO), Sistema Online de Busca 
e Análise de Literatura Médica 
(MEDLINE) através Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS) pelo cruzamento dos 
descritores: Hanseníase; Strongyloides 
stercoralis; Doenças infecciosas e para-
sitárias; mediante o uso do operador 
booleano “AND”. 

Os critérios de inclusão foram: 
pesquisas que abordassem a assistência 
de saúde no tratamento da hanseníase 
e estrongiloidíase, bem como seus 

desafios. Apresentar publicação como 
artigos originais, na íntegra, indexados 
nas bases de dados propostas, disponí-
veis em português, inglês e espanhol, 
durante o período de tempo indeter-
minado, cujos textos retratassem a 
temática, como critérios de exclusão: 
trabalhos que não se apresentassem 
na íntegra nas bases de dados e nas 
bibliotecas pesquisadas, como também 
aqueles que não coincidiam com a 
temática proposta, livros, estudos de 
revisão, editoriais, dissertações e tese. 

3ª Etapa 
Identificação dos estudos 

pré-selecionados e selecionados: 
Após o cruzamento dos descritores 
obteve-se 19 artigos, sendo pré-sele-
cionados 10estudos pela leitura dos 
títulos e resumos. Após a leitura dos 
artigos na íntegra, apenas 6 foram 
selecionados, dos anos de 1970 a 2018, 
por serem condizentes com a questão 
norteadora do presente estudo. 

4ª Etapa
Categorização dos estudos 

selecionados: Foram analisados os 
resultados de cada artigo individu-
almente e, em seguida, realizou-se 
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uma análise comparativa sobre os 
resultados encontrados.

5ª Etapa
Análise e interpretação dos 

resultados: De maneira minuciosa, 
observando os dados encontrados 
em cada estudo e as conclusões que 
cada autor apresentou,foi realizada 
uma reflexãoa respeito dasrespostas 
obtidas para a questão norteadora da 
presente pesquisa.  

6ª Etapa
Apresentação da revisão/ 

síntese do conhecimento: Então, 
foram levantadas as conclusões a 
partir do que foi evidenciado em cada 
estudo, realizando um interrelação 
entre os mesmos.

Resultados e discussões 

Com os resultados da pesquisa 
foiconstatada escassez na literatura 
acerca da comorbidade hanseníase/
estrongiloidíase. Dos 19 artigos 
encontrados, a grande maioria 
abordava apenas aspectos fisiopatoló-
gicos, sinais e sintomas e tratamento 

das doenças apresentadas, gerando 
dificuldades para a construção do 
referente artigo. 

A hanseníase caracteriza-se 
doença crônica, na qual se manifesta 
no indivíduo anos após sua contami-
nação. Segundo Souza et al. (2014), 
posteriormente ao diagnóstico, o 
tratamento é iniciado com aPQTe uso 
concomitante de corticosteroides, 
favorecendo a imunossupressão 
e consequentemente o apareci-
mento de infecções oportunistas. 
Principalmente em países emer-
gentes, onde não há condições de vida 
plena para toda a população, as para-
sitoses são as patologias com amplo 
espectro de associação ao tratamento 
imunossupressor da hanseníase. 
A estrongiloidíase, por ser para-
sita de vida externa livre penetra 
facilmente no homem, favorecendo 
instalação e desenvolvimento deste 
no hospedeiro.

Levando em consideração a 
gravidade que doenças secundárias 
agregada a doenças primárias podem 
trazer ao indivíduo, a exemplo, a 
estrongilodíase no sujeito hanse-
niano, sendo esta, de relevância 
clínica e social; a escassez de 
informações configura-se uma 
realidade preocupante, pois, pode 
não conceder sensibilidade efetiva a 
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população, aumentando os casos de 
parasitoses vinculados às doenças 
infectocontagiosas.

Visando conceber meios 
informativos destinados a população, 
alguns países adotaram o uso de 
manuais e cartilhas de informações 
sobre a hanseníase e como tratá-la. 
Segundo Bilodeau et al. (2013), no 
Camboja, há o Programa Nacional 
da Hanseníase, onde se indica o uso 
do medicamento antiparasitário 
Albendazol após o uso de corticoste-
roides, demonstrando a preocupação 
com as possíveis infecções adjacentes, 
na perspectiva de tratar e prevenir 
sua disseminação.

O acometimento por essas 
doenças secundárias pode ser 
agravado, baseado na reflexão dos 
textos, por fatores como: ausência 
ou mínima instrução adequada 
sobre as doenças parasitárias, haja 
vista, esclarecimentos a respeito 
da imunossupressão causada com 
o tratamento da hanseníase e a sua 
relação com o aumento das chances 
de comorbidades. A propagação da 
estrongiloidíase disseminada no 
organismo, na comunidade pode 
ser evidenciada pela escassez de 
informações, além do saneamento 
básico ineficaz e/ou inexistente, má 
alimentação e condições de higiene. 

O surgimento de doenças 
secundárias favorece ao apareci-
mento deconsequências maléficas ao 
hospedeiro, onde na maioria dos casos 
ocorre subnotificação e desconheci-
mento do processo de adoecimento 
pelo sujeito enfermo, acarretando-
grande problema na saúde pública, e 
diminuindo as chances de erradicação 
de doenças parasitárias nas nações 
em desenvolvimento. Com um olhar 
especial para o Brasil, em que se 
torna alheia a notificaçãode pacientes 
hansenianos e associação com 
infecções parasitárias, não havendo 
condições plenas de qualidade de vida 
a toda população do país. 

Ao observar pela ótica de inves-
timentos no tratamento das DIP’s e 
parasitárias, Silva Júnior, Silva e Cruz 
(2018), revelam que nos últimos anos 
ocorreu diminuição considerável na 
taxa de mortalidade, refletindo que 
há oferta de tratamento eficaz para 
as DIP’s. Contudo, ainda demonstram 
que as taxas de internamentos pelas 
mesmas continuam constantes, 
inferindo questionamento para as 
estratégias de prevenção da doença 
que são ineficientes, acarretando 
mais custos para o governo com as 
internações hospitalares.

Todavia, é importante destacar 
que a infecção por Strongyloides 
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stercoralis quando associada com 
outros distúrbios clínicos pode causar 
o óbito do hospedeiro. Segundo 
Rivera et al. (1970), este fato resulta da 
indução da hiperinfecção que é carac-
terizada por intensa má absorção, 
diarreia, desequilíbrio eletrolítico, 
sepse, coma e morte. Sendo assim, o 
diagnóstico precoce é essencial para 
evitar esse quadro, devendo ser algo 
suspeito e investigado em pacientes 
com doenças que de alguma forma 
afetam o sistema imunológico, como 
é o caso da hanseníase.

Nesta conjuntura, alternativas 
precisam ser adotadas a fim de 
motivar o sujeito hanseniano. Para 
isso, a utilização de TE remete à parti-
cipação do indivíduo no transcurso da 
construção de novos conhecimentos 
e promoção participativa no processo 
de corresponsabilização da concepção 
do cuidado, concebendo sentimentos 
de autonomia e independência no 
processo de saúde doença, que os 
impulsionem a manterem-se atuantes 
no contexto das práticas cuidativas.

As TE caracterizam-se como 
recurso potencializador da concepção 
da construção congruente profis-
sional e ator social viabilizador dessa 
estruturação, através da implemen-
tação de práticas condizentes com a 
realidade da população em estudo. 

Concedendo conhecimento a respeito 
da enfermidade, tratamento e efeitos 
colaterais destes, além de alertar 
sobre possíveis complicações e como 
preveni-las, conferindo empodera-
mento e autocuidado do sujeito.

Esse método ainda oferece 
a possibilidade de aplicação da 
ludoterapia como instrumento na 
construção de saberes entre o profis-
sional envolvido no processo e ator 
social, seja presencialmente ou em 
ambiente virtual, sem que se façam 
grandes investimentos no que se refere 
aos recursos financeiros destinados 
para concebê-las, o que permite a sua 
implantação em diferentes esferas 
sociais nos países subdesenvolvidos 
como estratégia de empoderamento 
do sujeito e práticas preventivas.

Releva-se a necessidade da 
implementação de políticas públicas 
resolutivas visando à qualidade de vida 
da população, diminuindo longitudi-
nalmente o número de internações 
pelas parasitoses com/sem associação 
com outras DIP’s, e as complicações 
que estas predispõem a saúde indivi-
dual (como a hiperinfecção provocada 
pela estrongiloidíase disseminada) e 
geral (como a propagação de agentes 
infecciosos e aumento de endemias).

Posto isso, é fundamental que 
a comunidade tenha conhecimento 
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dessa problemática ,  v isando 
assistência corresponsabilizada e 
integralizada. Esse saber deve ser 
transmitido de forma abrangente 
a todas as classes populacionais, 
o que é um desafio, já que muitas 
pessoas não possuem meios de 
comunicação para se atualizarem. 
Para tanto as TIC’s, como o uso da 
internet (panf letos eletrônicos, 
vídeos informativos, mídias sociais 
com o intuito de divulgar, aplica-
tivos de celular etc.) são essenciais 
para a promoção da educação em 
saúde, relevando a prevenção da 
problemática exposta, associadas à 
maior promoção de diálogos entre 
profissional da saúde e população.

Considerações finais

A característica apresentada 
pelo estudo possibilitou à reflexão 
acerca da escassez de informações 
que a população tem a respeito de 
doenças secundárias, a exemplo 
hanseníase/estrongiloidíase, haja 
vista suas complicações podem levar 
a morte do indivíduo quando não 
diagnosticada e tratada precoce-
mente. Nesse contexto, as TE podem 
atuar na elucidação e prevenção  

de doenças primárias e secundárias, 
por meio do diálogo e interven-
ções na população, porém, se faz 
necessária a elaboração de métodos  
que possibilitem a resolutividade 
dessa problemática.

Todavia, é importante eviden-
ciar os desafios na busca dos meios de 
sensibilização da comunidade, levando 
a compreensão da relevância dessas 
informações para a saúde e bem-estar. 
Salienta-se a imprescindibilidade de 
discussão a respeito das condições 
ambientais existentes nos países emer-
gentes, como a falta do saneamento 
básico e maus hábitos de higiene, que 
favorecem a transmissão dessa doença 
e desenvolvimento de comorbidades.

Em síntese, essa condição de 
saúde vincula-se intrinsecamente ao 
aspecto das fragilidades sociais, além 
de revelar a importância do uso das TE 
em saúde para práticas educativas na 
comunidade. Propondo, então, o uso 
desta como alternativa a ser adotada, 
especialmente em países em desenvol-
vimento, para diminuição e prevenção 
dos casos de contaminação na comu-
nidade, auxiliando os profissionais da 
saúde na orientação dos atores sociais, 
configurando opção menos custosa 
para o sistema governamental, devendo 
ser implementado de modo acessível a 
todos os membros da sociedade. 
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Resumo
A sífilis é uma das doenças sexual-
mente transmissíveis mais incidentes 
no mundo atualmente. Age como um 

mal silencioso capaz de causar danos 
irreversíveis ao organismo, porém 
quando diagnosticada precocemente, 
não causa maiores danos à saúde 
e o paciente costuma ser curado 
rapidamente. O tratamento mais 
indicado pelos médicos é feito à base 
de penicilina, um antibiótico compro-
vadamente eficaz contra a bactéria 
causadora da doença. No Rio Grande 
do Norte (RN), entre os anos de 2011 
a 2017, os casos de contaminação 
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aumentaram em 534%, segundo a 
Secretária Estadual de Saúde (SESAP). 
A problemática encontrada foi a falta 
de um estudo mais específico que 
focasse no panorama atual da sífilis 
no Rio Grande do Norte com dados 
mais recentes, sendo o principal 
objetivo desse trabalho realizar 
esse estudo aprofundado a fim de 
entender as causas desse aumento 
significativo nos casos deste Estado, 
analisando os pontos fragilizados. 
Portanto, foi realizada uma revisão 
sistemática abordando artigos cien-
tíficos inerentes à temática a fim 
de realizar essa análise. Concluiu-se 
que a deficiência no sistema de saúde 
é decorrência direta da falta de 
investimento, bem como a falta de 
educação sexual, pois muitas vezes as 
pessoas não estão cientes dos riscos 
da doença e não são conscientizadas 
adequadamente sobre a prevenção.  

Abstract
Syphilis is one of the most sexually 
transmitted diseases in the world 
today, it acts as a silent disease 
capable of causing irreversible 
damage to the body, but when diag-
nosed early, does not cause major 
damage to health and the patient 
is usually cured quickly. The most 
indicated treatment by doctors is 

based on penicillin, an antibiotic 
proven to be effective against the 
bacterium that causes the disease. 
In Rio Grande do Norte (RN) between 
2011 and 2017 cases of contamination 
increased by 534%, according to the 
State Secretary of Health (SESAP). 
The problem was the lack of a more 
specific study that focused on the 
current panorama of syphilis in Rio 
Grande do Norte with more recent 
data. The main objective of this 
study was to carry out this in-depth 
study in order to understand the 
causes of this significant increase 
in cases in the Rio Grande do 
Norte, analyzing the fragile points. 
Therefore, a systematic review was 
carried out addressing scientific 
articles inherent in the subject in 
order to carry out this analysis. It 
was concluded that the deficiency in 
the health system is a direct result of 
the lack of investment as well as the 
lack of sex education, since people 
are often not aware of the risks of 
the disease and are not adequately 
aware about prevention.
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Introdução

A síf i l is é uma doença 
sexualmente transmissível (DST) 
infectocontagiosa ocasionada por uma 
bactéria da espécie gram-negativas do 
grupo das espiroquetas, a Treponema 
pallidum, filo de bactérias em forma 
helicoidal que, em sua grande maioria, 
são agentes patogênicos nocivos ao 
homem (AVELLEIRA, 2006). A sífilis 
gera lesões na região genital que 
podem se espalhar pelo corpo, além 
de causar danos mais severos ao 
organismo. Essa infecção pode ser 
dividida entre a sífilis adquirida, que 
é quando o paciente contrai a bactéria 
através do contato sexual ou através 
de sangue contaminado e a sífilis 
congênita, que ocorre quando a mãe 
possui a doença podendo transmiti-la 
para o feto durante a gestação ou 
mesmo na hora do parto (CHRISTA, 
2016). A sífilis apresenta três fases: a 
primária, a secundária e a terciária, 
cada uma com sintomas bem carac-
terísticos. Ela é conhecida como um 
mal silencioso, pois suas fases são 
intercaladas por períodos latentes, em 
que ela se encontra “adormecida” no 
organismo (SINAN, 2017).

Todos os dias estimam-se a 
ocorrência de mais um milhão de 
novos casos de infecções sexualmente 

transmissíveis no mundo, segundo 
dados de 2017 da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) entre as 
quais os maiores indícios são do HIV 
e da Sífilis. No Brasil foi observado um 
aumento significativo da doença nos 
últimos anos. Em 2016 cerca de 85.000 
casos de sífilis adquirida e quase 
38.000 casos de sífilis congênita foram 
notificados, porém o Ministério da 
Saúde defende que esse crescimento 
não quer dizer necessariamente um 
aumento de contaminação, fatores 
como a maior incidência de exames 
realizados para o diagnóstico, 
bem como a escassez mundial da 
Penicilina, medicamento utilizado 
para o tratamento da infecção, podem 
justificar esse aumento nos casos.

No Rio Grande do Norte, o cres-
cimento foi ainda mais impactante. 
Entre os anos de 2011 a 2017 os casos 
de contaminação aumentaram em 
534%, segundo a Secretária Estadual 
de Saúde (SESAP), o que significa em 
números reais um salto de 132 casos 
de sífilis adquirida em 2011 para 1.476 
em 2017. Esses dados alarmantes 
fizeram com que o estado entrasse no 
ranking como o quinto maior índice 
de mortalidade em recém-nascidos 
por sífilis congênita.

O objetivo deste estudo é 
analisar o panorama atual da Sífilis 
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no estado do Rio Grande do Norte, a 
fim de entender as principais causas 
desse aumento exponencial ocorrido 
nos últimos anos.

Procedimento metodológico

Foi realizado primeiramente 
um estudo de revisão sistemática 
dividida em três etapas para uma 
melhor otimização do tempo. A 
primeira etapa buscou informações 
para aprofundar os conhecimentos 
sobre a doença no geral dando um 
foco maior no diagnóstico e tipos 
de tratamento. Na segunda etapa 
procurou-se dados inerentes aos 
casos no Brasil como um todo, para 
que uma comparação pudesse ser 
feita na terceira etapa, onde focou-se 
no objetivo central do trabalho, os 
dados sobre o Rio Grande do Norte. 
Nessa terceira etapa algumas dificul-
dades foram encontradas, pois quase 
não há estudos específicos focando 
exclusivamente os dados do estado, os 
poucos encontrados não remetem a 
dados tão recentes e nem são apenas 
do Rio Grande do Norte, sendo o 
ano mais próximo encontrado 2016. 
Esta revisão foi realizada a partir de 
produções científicas encontradas 

nas seguintes bases de dados: 
LILACS, MEDLINE e SCIELO, acessadas 
através dos Periódicos da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), além da 
utilização de documentários locais e 
do último Boletim Epidemiológico do 
ano de 2017 divulgado pelo Ministério 
da Saúde (MS). A revisão tem como 
objetivo entender e analisar as 
causas do crescimento desenfreado 
da infecção da Sífilis. Foram sele-
cionados à princípio trinta artigos 
científicos das bases já citadas e 
destes foram escolhidos quinze que se 
adequaram melhor à temática especí-
fica proposta pelo estudo. O Boletim 
Epidemiológico do Ministério da 
Saúde divulgado em março deste ano 
foi a principal fonte de dados para as 
análises percentuais desse aumento 
exponencial da incidência de casos da 
doença. Ele apresenta um panorama 
geral do Brasil, separando os índices 
por regiões e seus estados como 
forma de comparação na eficácia dos 
diagnósticos e tratamentos realizados 
pelo país a fora. Além disso, apresenta 
a distribuição exata entre os tipos de 
contaminação da sífilis (adquirida, 
em gestantes e congênita), expondo 
gráficos e tabelas para uma melhor 
visualização e compreensão. Após 
toda a seleção, iniciou-se uma nova 



O PANORAMA ATUAL DA SÍFILIS NO RIO GRANDE DO NORTE

Giovanna Medeiros Camilo, Tereza Beatriz 
Oliveira Assunção, Custódio Leopoldino de 

Brito Guerra Neto, Breno Carlos Silva

967

etapa com a sumarização e organi-
zação dos trabalhos por títulos, ano 
de publicação, local de publicação 
e número de citações. Por fim,  
foi realizada uma pesquisa de revisão 
dos selecionados para discussão 
e interpretação do conteúdo e  
seus resultados.

Resultados e discussões 

Segundo a pesquisa realizada 
por Matthes em 2012, a sífilis é 
considerada um verdadeiro problema 
de saúde pública, pois apesar da 
gravidade dos seus efeitos no 
organismo humano, seu tratamento 
se dá através da penicilina, um 
medicamento com baixo custo e 
altíssima eficiência. Uma única 
injeção de penicilina é o bastante 
para impedir a progressão da doença, 
principalmente se for aplicada no 
primeiro ano após a infecção. A 
maioria dos infectologistas defendem 
que a penicilina é o único tratamento 
recomendado para mulheres grávidas 
diagnosticadas com sífilis. Mesmo 
que o tratamento nesses casos seja 
bem-sucedido, o bebê também deverá 
ser tratado com antibióticos depois de 
nascer (JOHN, 2016). Porém, o Dr. Pedro 

Pinheiro (2016), explica que nem todas 
as pessoas podem utilizar a penicilina 
por apresentar alergia à substância, 
sendo necessário o tratamento 
utilizando a Doxiciclina, um anti-
biótico (medicamento que combate 
infecções) do grupo das tetraciclinas, 
que age contra bactérias impedindo 
sua nutrição, desenvolvimento e 
reprodução, todavia a eficácia deste 
medicamento é muito mais baixa que 
a da penicilina, devendo ser utilizada 
apenas por alérgicos (MORALES-
MÚNERA, 2015). Entretanto, a 
penicilina encontra-se escassa no 
mundo inteiro. Segundo o Ministério 
da Saúde, essa escassez seria um dos 
principais motivos pelos quais os 
casos de sífilis vêm aumentando de 
maneira desenfreada. A produção de 
penicilina tem uma margem de lucro 
muito baixa, em comparação a outros 
remédios, sofrendo diretamente com 
as oscilações do mercado. Os motivos 
citados anteriormente provocaram o 
fechamento das fábricas que a produ-
ziam ainda nos anos 80, pouco tempo 
depois da apresentação da penicilina 
para o mundo. Atualmente, segundo 
o pesquisador Onésimo Ázara (2017), 
o mundo conta com apenas quatro 
produtores do medicamento, sendo 
três provenientes da China. Muitos 
infectologistas defendem que se a 
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situação não for revertida, muito em 
breve a sífilis estará no rol das doenças 
negligenciadas. (ABIQUIFI, 2017).

Ainda de acordo com dados 
do Ministério da Saúde de 2017, o Rio 
Grande do Norte (RN) apesar de um 
aumento considerável no número de 
casos possui um dos números mais 
baixos de incidência de sífilis da 
região Nordeste, tendo registrado em 
2016 apenas 350 casos de sífilis congê-
nita, dos quais registrou cinco óbitos. 
Em comparação ao Estado da Bahia 
que apresentou 1388 casos de sífilis 

congênita e apenas dezesseis óbitos 
(gráfico 1). No comparativo, leva-se 
em conta o quantitativo de habitantes 
em cada um dos estados, possuindo 
a Bahia 15,2 milhões de habitantes, 
enquanto o RN possui apenas 3,409 
milhões de habitantes (gráfico 2). 
Isso significa uma baixa eficiência 
do estado nos testes pré-natais, 
capazes de detectar a sífilis ainda 
em seu estágio inicial e evitando a 
contaminação do bebê, ou mesmo o 
tratamento adequado ao mesmo após 
o nascimento.

Gráfico 1: Comparativo dos estados da Bahia e do Rio Grande 
do Norte - Casos de sífilis congênita em 2016.

Fonte: IBGE 2017/ MINISTÉRIO DA SAÚDE 2017.



O PANORAMA ATUAL DA SÍFILIS NO RIO GRANDE DO NORTE

Giovanna Medeiros Camilo, Tereza Beatriz 
Oliveira Assunção, Custódio Leopoldino de 

Brito Guerra Neto, Breno Carlos Silva

969

Já Natália Cunha (2016), defende 
que essa incidência é correlacionada 
com uma estatística significativa, não 
só entre o número de pacientes que 
realizam o pré-natal adequado, mas 
muitas vezes a falta de tratamento 

do parceiro, causando reinfecção 
da gestante. A elevação dessa taxa 
de incidência tanto da sífilis em 
gestantes quanto da sífilis congênita, 
aumentou cerca de três vezes entre 
2010 e 2016, como mostra a Figura 1.

Gráfico 2: Comparativo dos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte - Número 
de habitantes/ Óbitos em recém-nascidos por sífilis congênita em 2016.

Fonte: IBGE 2017/ MINISTÉRIO DA SAÚDE 2017.

Figura 1: Taxa detecção de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e taxa de 
incidência de sífilis congênita (por 100.000 habitantes). Brasil, 2010 a 2016.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
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De acordo com dados infor-
mativos do Boletim Epidemiológico 
(2017), as formas mais comuns 
de contaminação da Sífilis são 
via contato sexual e por meio de 
pequenos cortes presentes na pele ou 
por membranas mucosas, permitindo 
a entrada da bactéria no corpo. Só é 
contagiosa nos estágios primário 
e secundário e, às vezes, durante o 
início do período latente. Uma vez 
curada, a sífilis não pode reaparecer – 
a não ser que a pessoa seja reinfectada 
por alguém que esteja contaminado. 
Sem tratamento, a sífilis pode evoluir, 
se espalhar pelo corpo e causar 
complicações mais graves para os 
pacientes, afetando grandes vasos 
como a aorta, cérebro e o coração, 
além disso, pode aumentar o risco 
de infecção por HIV. É importante 
ressaltar que o tratamento pode 
impedir problemas futuros, mas 
não pode reverter danos causados 
anteriormente. Por isso, o tratamento 
precoce é essencial. (MATTHES, 2012)

Em 2016 no Brasil, a maior 
parte das notificações de sífilis adqui-
rida ocorreu entre indivíduos de 20 
a 29 anos, o que sugere um descaso 
ao uso de preservativos em relações 
sexuais casuais entre os jovens. 

Para o diagnóstico da sífilis é 
necessário procurar um especialista 

que possa identificar o caso, como 
infectologista, clínico geral, ginecolo-
gista ou urologista, pois o diagnóstico 
não é tão simples, já que os sintomas 
são muito similares aos de outras 
doenças, como alergia cutânea, na 
segunda fase da doença. Os exames 
mais usados para o diagnóstico da 
sífilis são: VDRL, pesquisa direta do 
Treponema pallidum, FTA-ABS e os 
testes rápidos. Esses testes podem 
ser a imunocromatografia de fluxo 
lateral, de dupla migração, imunocon-
centração e de fase sólida. Cada um 
destes identifica a sífilis de uma forma 
diferente, sendo alguns mais indicados 
e assertivos, que é o caso dos testes 
treponêmicos, mas muitas vezes os não 
treponêmicos também são necessários 
para confirmação da doença. 

De acordo com estudos de 
Yoshizaki (2012), mães não tratadas 
apresentam entre 70 e 100% de 
chance de transmiti-la para o feto, 
em contraposição às tratadas que 
possuem de 1 a 2% desse risco. 
Portanto, é de suma importância a 
conscientização destas para buscar 
auxílio médico.

No Rio Grande do Norte o prin-
cipal hospital responsável por tratar 
essas doenças infectocontagiosas é 
o Giselda Trigueiro, ele atua 100% 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
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e está localizado na capital Natal. 
Entretanto, o hospital só recebe 
pacientes com encaminhamento 
adquirido em unidades básicas de 
saúde, o que é um problema, visto que 
muitas unidades não estão preparadas 
para diagnosticar a doença, que pode 
ser confundida com outras menos 
agressivas.

Entre 1998 e 2017 cerca de 
159 mil casos de sífilis congênita em 
menores de um ano de idade foram 
registrados em todo o Brasil, sendo 
10,8% registrados no Nordeste. Em 
2016 o Rio Grande do Norte apresentou 
taxa de detecção de sífilis em gestante 
e incidência de sífilis congênita supe-
riores a taxa nacional por mil nascidos 
vivos, como visualizado na figura 2.

Figura 2: Taxas de detecção de sífilis em gestantes e incidência de sífilis 
congênita (por mil nascidos vivos) no Rio Grande do Norte. Brasil, 2016.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)

Considerações finais

Percebe-se então que a sífilis é 
uma doença silenciosa e invasiva, mas 
que possui um tratamento efetivo e 
acessível através da penicilina, se a 

doença for diagnosticada a tempo. 
Entretanto, a escassez desse medica-
mento devido à falta de interesse das 
indústrias em sua produção por conta 
da lucratividade baixa, influencia o 
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não tratamento e consequentemente 
esse aumento no número de casos.

Outro ponto decisivo é a falta 
de informação da população sobre a 
doença, seus riscos, meios de contami-
nação e principalmente a prevenção, 
fazendo com que haja uma maior 
incidência de transmissões a cada ano.

O principal hospital potiguar 
responsável por receber e tratar os 
pacientes com doenças infectocon-
tagiosas só pode atender pacientes 
encaminhados pelas Unidades 
de Pronto-Atendimentos, o que 
dificulta o processo e muitas vezes 
desencoraja os pacientes a buscar o 
tratamento adequado. 

O estado do Rio Grande do 
Norte possui poucos casos registrados 
de sífilis (em comparação a outros 
estados do nordeste) em gestantes, 
porém o número de recém-nascidos 
com sífilis congênita é considera-
velmente alto, o que demonstra 
que o estado ainda não possui um 
tratamento efetivo para esses casos, 
impedindo que a transmissão gestan-
te-feto ocorra.

Desta forma, pode-se concluir 
que a deficiência no sistema de saúde 
por falta de investimentos mais 
específicos para a sífilis, bem como a 
falha na educação sexual de jovens e 
adultos alertando-os para os perigos 

da doença e suas formas de prevenção 
são os principais motivos dessa atual 
epidemia que afeta não só o RN, mas 
todo o Brasil.
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Resumo
A esquistossomose é uma doença 
parasitária causada pelo contato da 

pele com água contaminada com o 
parasita schistosoma. Está intima-
mente ligada a fatores socioculturais 
e geográficos deficitários que justi-
ficam o Brasil ser um ambiente 
propício para o seu acometimento, 
marcando também presença na 
lista de infecções negligenciadas, 
já que há omissão governamental e 
baixo investimento em pesquisas e 
medidas para sua erradicação. Neste 
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sentido, o objetivo do trabalho foi 
refletir acerca da implantação de 
aplicativos móveis como mecanismo 
para diminuição efetiva do número 
de casos novos no Brasil, fomen-
tando, assim, discussões acerca da 
importância de investimentos no 
seu combate. Quanto à metodologia, 
trata-se de um estudo reflexivo utili-
zando pesquisa bibliográfica como 
método de embasamento teórico. Sua 
elaboração tomou por base textos e 
artigos de periódicos científicos, 
contidos nas bases de dados online. 
Foi evidenciado através de reflexões 
que, com o uso de aplicativos móveis, 
seria possível traçar um perfil das 
regiões onde há maior incidência da 
doença, direcionando a atenção dos 
órgãos governamentais para áreas 
que demandam maior investimento 
em saneamento e cuidados médicos 
à população. Além disso, em longo 
prazo esse mecanismo poderia 
fornecer subsídios necessários para 
diminuir casos novos de outras 
doenças parasitárias. Portanto, 
conclui-se que o uso de tecnologias no 
combate a doenças negligenciadas no 
Brasil é fundamental para promover 
cumprimento dos objetivos de desen-
volvimento do milênio.

Abstract
Schistosomiasis is a parasitic disease 
caused by skin contact with water 
contaminated with the parasite 
schistosoma. It is closely linked to 
socio-cultural and geographic factors 
that are deficient, justifying Brazil 
as an environment conducive to its 
involvement, also marking a presence 
in the list of neglected infections, 
since there is a government omission 
and poor investment in research 
and measures to eradicate it. In this 
sense, the objective of this work was 
to reflect on the implementation of 
mobile applications as a mechanism 
to effectively reduce the number of 
new cases in Brazil, thus fomenting 
discussions about the importance 
of investments to avoid it. As for 
the methodology, it is a reflexive 
study using bibliographic research 
as a theoretical basis. Its elaboration 
was based on texts and articles of 
scientific journals, contained in the 
online databases. It was evidenced 
through reflections that, with the 
use of mobile applications, would it 
be possible to draw a profile of the 
regions where there is a greater 
incidence of the disease, directing 
the attention of government agen-
cies to areas that demand greater 
investment in sanitation and medical 
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care to the population. In addition, in 
the long-term this mechanism could 
provide the necessary subsidies to 
reduce new cases of other parasitic 
diseases. Therefore, it is concluded 
that the use of technologies in the 
fight against neglected diseases in 
Brazil is fundamental to promote 
compliance with the Millennium 
Development Goals.

Introdução

As doenças negligenciadas 
são enfermidades que acometem as 
populações mais pobres e ameaçam 
a vida de milhões de pessoas em todo 
o mundo. São doenças caracterizadas 
por apresentarem indicadores inacei-
táveis e subfinanciamento em pesquisa 
e seu controle, adiando, portanto, 
o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

Dentre as doenças negligen-
ciadas que mais acometem os países 
em desenvolvimento – em especial 
o Brasil – estão as acarretadas por 
parasitas, a exemplo da esquistosso-
mose, conhecida por Barriga d’água, 
causada pelo platelminto schistosoma. 
O descaso na atenção necessária 
a esta doença está intimamente 

relacionado ao seu acometimento 
na população menos favorecida do 
país. Isso configura um problema de 
saúde pública de grande proporção, 
uma vez que influencia diretamente 
no bem-estar populacional, inca-
pacitando ou matando milhões de 
pessoas, apesar do fácil tratamento.

A esquistossomose acomete 
atualmente 19 estados no Brasil, 
com aproximadamente quatro a seis 
milhões de pessoas já infectadas. 
A transmissão se da pelo contato 
com água doce contaminada com 
fezes de indivíduos infectados com 
esquistossomos. A disseminação da 
esquistossomose está relacionada a 
fatores ambientais de distribuição 
geográfica, condições de saneamento 
precárias e má gestão de investi-
mentos para seu controle efetivo. 
(CALASANS, 2018)

A subnotificação de casos 
novos é também um agravante, uma 
vez que a falta de informações nas 
bases de dados nacionais deixa de 
atrair investimentos para a resolução 
das causas do problema. Em decor-
rência disso, o uso de tecnologias 
direcionadas ao atendimento dessas 
demandas fomentaria um prognós-
tico favorável ao Brasil, diante do 
panorama mundial.
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As tecnologias utilizadas no 
campo da saúde possuem diversas 
ferramentas auxiliadoras do cuidado, 
capazes de armazenar e compartilhar 
informações. Isso garante uma inte-
ração global entre os profissionais de 
saúde e a população. Neste contexto, 
salienta-se o uso de aplicativos 
móveis, conhecidos popularmente 
por apps– do inglês application, como 
estratégia para auxiliar os profis-
sionais na obtenção de indicadores 
e dados epidemiológicos em tempo 
real, facilitando o diagnóstico clínico 
e provendo o empoderamento da 
população para a manutenção de 
sua própria saúde, oferecendo dados 
acerca das profilaxias e medidas 
indicadas em caso de adoecimento.

O presente estudo tem 
por finalidade refletir acerca da 
implantação de aplicativos móveis 
como ferramenta para diminuição 
do número de casos de esquistosso-
mose no Brasil, fomentando, assim, 
discussões acerca da importância 
de investimentos para o combate a 
doenças parasitárias negligenciadas.

Discussão 

A esquistossomose, apesar 
de ter seus sintomas e tratamentos 
conhecidos, prevalece como uma 
das doenças parasitárias que mais 
acometem a população brasileira. 
Destacam-se como principais alvos 
os moradores de áreas de risco, 
evidenciadas pela localização 
geográfica favorável ao hospedeiro 
intermediário, o molusco Biomphalaria 
glabrata que transmite o trematódeo 
do gênero Schistosoma mansoni ao 
humano. Além dos fatores bióticos 
e abióticos, fatores de ordem socio-
cultural influenciam na prevalência 
da doença, como o baixo índice de 
saneamento básico de qualidade e 
falta de recursos informativos acerca 
de sua prevenção. (CALASANS, 2018)

De acordo com Gomes et. 
al. (2016) 76 países são afetados 
com esquistossomose, que ocupa 
o segundo lugar dentre as doenças 
infecto-parasitárias que mais 
prevalecem no mundo. Os óbitos por 
diarréia e gastrenterite de origem 
infecciosa presumível correspon-
deram 3.665 mortes no ano de 2014. 
(JACOMELLI, 2017)

O aplicativo móvel teria a 
função de auxiliar os agentes de saúde 
municipais na coleta de dados sobre 
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a esquistossomose. Os dados a serem 
coletados e inseridos no database do 
programa serão: Localização geográ-
fica da notificação de caso (endereço 
e/ou posição delimitada via GPS); 
informações pessoais do indivíduo 
acometido pelo parasita (Idade, sexo, 
peso etc.); avaliação da saúde geral 
do indivíduo em correlação com 
histórico médico, se disponível.

Com o uso de padrões de aglo-
meração de informações geográficas 
e a descrição dos casos de cada 
região visitada, seria possível traçar 
o mapeamento das regiões onde há 
maior incidência desta parasitose e 
fazer o atendimento das demandas 
de investimento, tanto no tratamento 
dos infectados como na prevenção da 
ocorrência de novos casos. Tal estra-
tégia, se aplicada com compromisso 
e seriedade, alimentaria um banco 
de dados que estará disponível ao 
Ministério da Saúde e todos os órgãos 
subsidiados ao mesmo, que farão uso 
dos dados para múltiplos fins de 
análise, distribuição de recursos e 
pesquisa na área epidemiológica. 

Como resultados que espe-
ram-se obter a curto e médio prazo, 
temos a alimentação do database 
do app com dados concatenados de 
múltiplas regiões e indivíduos, que 
iriam ser processados por entidades 

de pesquisa na área de parasitologia 
e pelo Ministério da Saúde. Estes 
dados teriam a função de identificar 
em quais regiões a incidência do 
fenômeno é mais recorrente e, com 
tais fatos reportados às entidades, 
traçar o plano de atuação para o 
tratamento e prevenção de novos 
casos da esquistossomose. Tendo em 
vista que se trata de uma aplicação 
móvel, seria extremamente portátil 
e de fácil utilização o aglomerado de 
dados recebidos e a atenção especí-
fica poderia então ser direcionada a 
região afetada, com o emprego eficaz 
dos recursos financeiros para tal fim. 

Em uma realidade de longo 
prazo, supondo a eficiência e sucesso 
do recenseamento destes dados 
acerca da esquistossomose, preten-
der-se-ia a diminuição do número 
de casos que acometem a população 
brasileira e, também, maiores infor-
mações para os grupos de risco em 
que tal adversidade possa ocorrer. 
Essa estratégia poderá diminuir 
drasticamente o número de casos e 
óbitos gerados por outras doenças 
parasitárias negligenciadas, que 
estejam atreladas à esquistossomose. 
Citando exemplos, o app poderia 
evoluir para dar suporte geral a todas 
as doenças dessa classe especifica, 
como a Filariose (elefantíase), por 



O USO DE APLICATIVOS MÓVEIS NA PREVENÇÃO DA ESQUISTOSSOMOSE NO BRASIL

Vitória Sales Firmino, Leonardo Sales 
Firmino, Rodrigo Sousa de Abrantes, 

Marcelo Fernandes Costa

980

exemplo, criando uma sólida base 
de informações sobre as mesmas em 
todo o território nacional.

Neste âmbito a tecnologia 
pode ser considerada como um 
futuro promissor, visto que o uso 
desta estratégia pode garantir 
uma nova perspectiva no cuidado 
holístico ao paciente. Sob esta 
ótica a tecnologia pode servir como 
poderosa auxiliadora das equipes 
de saúde, promovendo melhora no 
que tange a promoção de saúde e 
prevenção de doenças.

Metodologia 

Esta pesquisa trata-se de um 
estudo reflexivo, de perspectiva 
avaliativa que utiliza a pesquisa 
bibliográfica como método de 
investigação e embasamento teórico. 
A sua elaboração tomou por base 
especialmente textos e artigos de 
periódicos científicos, contidos 
nas bases de dados online: SciELO 
(Scientific Eletronic Library Online) 
e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), 
nas quais foram utilizados para 
pesquisa os descritores cadastrados 
no Decs: Esquistossomose, Doenças 
Negligenciadas e Aplicativos Móveis. 

Em seguida, foram selecionados 
artigos com limite de até seis anos 
de publicação, tendo em vista que a 
utilização de dados atuais forneceria 
maior relevância ao estudo, por 
tratar-se de um problema ainda não 
solucionado em sua totalidade no 
território nacional.

Dentre estes textos, foram 
escolhidos trabalhos que faziam 
referencia a discussão proposta, 
através da avaliação de seus títulos 
e da leitura de resumos. Logo 
depois de selecionados, foram lidos 
na integra os de maior relevância 
reflexiva e que atendiam aos inte-
resses propostos pela situação de 
pesquisa. Por fim foram selecionados 
tais materiais de embasamento para 
fazer a discussão exigida.

A pesquisa apresentou certas 
limitações quanto a artigos que 
suprissem o foco central da reflexão, 
dado o fato de o tema ainda não 
ter sido discorrido com a temática 
proposta neste estudo. Neste sentido, 
foram utilizados textos contendo 
apenas um dos descritores (Doenças 
Negligenciadas) ou contendo 
dois (Doenças Negligenciadas e 
Aplicativos Móveis). Em seguida 
foram pesquisados artigos contendo 
apenas o descritor: Esquistossomose. 
Utilizando esta metodologia, os 
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assuntos foram conectados e rela-
cionados, fornecendo uma reflexão 
autoral acerca da aplicabilidade da 
ferramenta de tecnologia de apli-
cação móvel. 

Outra limitação apresentada 
diz respeito à disponibilidade de 
dados atuais sobre a doença em 
âmbito nacional, o que fomentou 
ainda mais o objetivo proposto. Como 
foco principal, a pesquisa salientou 
uma abordagem avaliativa acerca 
da aplicabilidade e ferramentas 
contidas em aplicativos móveis que 
excitaria o cumprimento do objetivo 
proposto na discussão (servir de 
base de dados, auxiliar o agente de 
saúde, conter informações sobre o 
indivíduo acometido, posicionamento 
global dos focos (GPS) e fornecer 
informações necessárias a população 
acerca das medidas profiláticas e de 
tratamento), utilizando a pesquisa 
sobre tecnologia e metodologias de 
desenvolvimento de aplicativos. 

Considerações finais

É notável a urgência na atenção 
às doenças parasitárias no Brasil, em 
especial a esquistossomose, devido à 
incidência desta em praticamente todo 

território nacional. Cerca de 30 milhões 
de pessoas vivem em áreas de risco 
atualmente. O descaso com esta doença 
está atrelado a fatores ambientais e 
socioculturais passiveis de melhora, 
porém negligenciados por muitos 
anos devido ao seu acometimento na 
população mais pobre do país. 

A partir das discussões susci-
tadas, notou-se que a implantação de 
aplicativos móveis para diminuição 
do número de casos de esquistosso-
mose no Brasil, é uma ferramenta 
acessível e de fácil manuseio para o 
combate às doenças negligenciadas 
e subfinanciadas, uma vez que supre 
determinadas carências de gestão 
de dados acerca de novos casos. É 
também um importante meio pelo 
qual a população pode ter acesso 
a informações sobre a prevenção e 
tratamento da doença, além de forte 
aliado dos profissionais de gestão e 
de saúde na busca do tratamento e 
controle desta.

O empoderamento da tecno-
logia através do uso de aplicativos 
móveis pela equipe de saúde 
pode assegurar então o melhor 
acolhimento ao paciente, o melhor 
atendimento, e propiciar a diminuição 
no tempo de espera por resultados, 
visto que o uso de aplicativos móveis 
garante maior eficiência na coleta de 
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dados, promovendo maior rapidez 
no processamento e interpretação 
desses. Com o advento da globalização 
a tecnologia acaba por promover a 
capacitação e qualificação da equipe 
de saúde, promovendo maior inte-
ração, maior conhecimento acerca 
do tema e propicia maior efetividade 
no processo de prevenção da doença. 
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Resumo
Artrópodes do gênero Aedes são 
vetores dos agentes etiológicos 
de arboviroses. Embora tenham 
programas de incentivo ao combate 
às arboviroses no Brasil, não se tem 
obtido eficácia na sua erradicação, 
instando empregar outras ferra-
mentas no controle desses vetores. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi 
analisar a prospecção de extratos 
vegetais bioativos candidatos ao 
controle de Aedes, visando a redução 
da ocorrência dos vetores de dengue, 
febre amarela, zika e chikungunya. 
Como estratégia metodológica, reali-
zou-se uma revisão sistemática, com 
questão de pesquisa estruturada no 
acrônimo PICO, a evidência de investi-
gação deu-se pela busca eletrônica de 
estudos no banco de dados PubMed, 
com análise quantitativa mediadas 
por descritores MeSH. A triagem 
e seleção dos estudos deu-se pelas 
diretrizes dos Itens de Relatórios 
Preferidos para Revisões Sistemáticas 
e Meta-Análises (PRISMA), cuja razão 
primária de exclusão foi a ausência 
de conexão direta com a proposta 
de composição do fluxo da pesquisa. 
Os resultados encorajam o desen-
volvimento de produtos naturais 
ou sintéticos bioativos capazes de 
substituir ou amparar inseticidas 

no trabalho contra insetos vetores, 
ou ainda ser fontes para o desen-
volvimento de drogas antivirais. 
Porém, o manejo de vetores inclui 
não somente a aplicação de medidas 
de controle, sendo essencial que a 
população participe dos processos 
de prevenção e implementação de 
estratégias de manejo e erradicação 
propostas. Acreditamos, portanto, na 
constante necessidade de ampliar o 
desenvolvimento e inovação de tecno-
logias diagnósticas, terapêuticas e 
preventivas voltadas ao controle de 
vetores de arboviroses, ampliando 
as estratégias de promoção de saúde 
e melhoria da saúde dos brasileiros.

Abstract
Arthropods of the genus Aedes are 
vectors of the etiological agents of 
Arboviruses. Although have incentive 
programs to combat the Arboviruses 
in Brazil, has not obtained the effecti-
veness in your eradication, urging the 
use of other tools in the control of these 
vectors. Thus, the objective of this 
work was to analyze the prospection of 
bioactive plant extracts candidates for 
the control of Aedes, craving to reduce 
the occurrence of dengue, yellow 
fever, zika and chikungunya vectors. 
As methodological strategy, was 
performed a systematic review, whose 
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research question was structured 
in the acronym PICO, the research 
evidence was given by the electronic 
search for studies in the PubMed 
database, with quantitative analysis 
mediated by MeSH descriptors. The 
screening and selection of studies was 
based on the guidelines of the Items 
of Preferred Reports for Systematic 
Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA), 
whose primary reason for exclusion 
was the lack of direct connection with 
the proposed composition of the rese-
arch flow. The results encourage the 
development of natural or synthetic 
bioactive products able to replace or 
support insecticides at work against 
insect vectors, or can also be sources 
for the development of antiviral drugs. 
However, vector management includes 
not only the implementation of control 
measures, but it is essential that the 
population participate in the processes 
of prevention and implementation of 
management and eradication stra-
tegies. We believe, therefore, in the 
constant need to expand the develo-
pment and innovation of diagnostic, 
therapeutic and preventive technolo-
gies aimed at the control of vectors of 
Arboviruses, expanding the strategies 
of health promotion and improving 
health the Brazilians.

Introdução

Artrópodes do gênero Aedes 
(Diptera: Culicidae) são vetores dos 
agentes etiológicos de arboviroses 
como dengue, febre amarela, 
chikungunya e zika. Esta última, em 
especial, tem ganhado maior ênfase 
por sua associação com má formação 
congênita e microcefalia (França 
et al., 2018; Almeida et al., 2018). 
Todas essas arboviroses apresentam 
alto risco de disseminação, pois 
ainda não há vacina para prevenir 
a infecção e nem drogas específicas 
para combater os vírus nas pessoas 
infectadas, sendo o controle do vetor 
a solução comumente disponível 
(Patterson, Sammon e Garg, 2016; 
Pijlman, 2015).

Embora já existam programas 
de incentivo ao combate à arbovi-
roses no Brasil, como o Programa 
Nacional de Controle da Dengue 
(PNCD) (Brasil, 2002), ainda não há 
perspectivas para a erradicação dessa 
doença em curto prazo, dada à ampla 
infestação domiciliar de Aedes aegypti 
(Linnaeus, 1762). Esse vetor é oriundo 
do continente africano e chegou 
às Américas durante a colonização 
(Powell e Tabachnick, 2013). Já Aedes 
albopictus (Skuse, 1894), tem origem 
nas florestas asiáticas e iniciou um 
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dramático processo de expansão 
geográfica na década de 80 que 
continua até os dias de hoje, adaptan-
do-se a diversas condições ambientais 
em regiões tropicais e subtropicais 
(Lambrechts, Scott e Gubler, 2010). 
Ambos se adaptaram aos ambientes 
domésticos e peridomésticos, 
passando a utilizar recipientes arti-
ficias para a deposição de seus ovos 
(Rodriguez, Bisset e Fernández, 2007; 
Luz et al., 2008). Além de se alimentar 
de sangue humano (semelhante ao A. 
aegypti), A. albopictus também faz uso 
de sangue animal e realiza ovipo-
sição tanto em depósitos com água 
artificiais como naturais, tornando 
seu controle ainda mais complexo 
(Lambrechts, Scott e Gubler, 2010).

Muito embora o PNCD tenha 
sido criado em 2002 com objetivos 
de reduzir a infestação pelo A. 
aegypti, a incidência de arboviroses 
é algo recorrente. No Brasil, visando 
alcançar a redução da infestação 
predial, o Ministério da Saúde 
tem implementado o emprego de 
inseticidas químicos pertencentes 
aos grupos dos organofosforados, 
carbamatos, organoclorados e pire-
tróides sintéticos (Omena et al., 2007; 
Govindarajan, 2009), amparado por 
companhas de controle biológico com 
Bacillus thuringiensis serovar israelenses 

(Bti) (Araújo et al., 2013; Aguilar-Meza 
et al., 2010); metropeno, piriproxifeno, 
diflubenzuron, novaluron e ciro-
mazina. Metopreno e piriproxifeno 
são mimetizadores de hormônios 
juvenis, diflubenzuron e novaluron 
são inibidores da síntese de quitina e 
ciromazina é um disruptor de muda 
(Gautam et al., 2018; Lau et al., 2018; 
Bellinato et al., 2016).

Contudo, a eficácia desses 
produtos na erradicação dessas 
epidemias no território brasileiro 
ainda carece de validação, portanto 
o emprego de outras ferramentas 
no controle efetivo desses vetores 
permanece como estratégia de 
primeira linha. Assim, o objetivo dessa 
pesquisa foi analisar a prospecção de 
extratos vegetais bioativos candidatos 
ao controle dos artrópodes do gênero 
Aedes, contribuindo para redução 
da incidência das arboviroses: 
dengue, febre amarela, febre zika e 
febre chikungunya. O propósito do 
trabalho foi problematizar as doenças 
negligenciadas transmitidas por 
vetores e a importância da inovação 
de tecnologias na saúde com vistas 
à viabilização de uma sociedade 
sustentável, baseada no compromisso 
confirmado na Agenda 2030 por todos 
os países membros da ONU.
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Procedimento metodológico

O presente estudo baseou-se 
nas diretrizes metodológicas para 
realização de revisão sistemática, cuja 
definição da questão de pesquisa foi 
estruturada no formato do acrônimo 
PICO, buscando-se analisar a eficácia 
de extratos vegetais como uma 
alternativa ao controle dos vetores 
(Aedes aegypti e Aedes albopictus) das 
arboviroses e promoção da saúde, 
com vistas ao terceiro objetivo da 
Agenda 2030, que visa assegurar uma 
vida saudável e promover o bem-estar 
para todos, em todas as idades. 

As metas norteadoras para 
esta pesquisa foram a 3.3 e 3.d da 
Agenda 2030, que concernem, respec-
tivamente, em controlar as doenças 
tropicais negligenciadas e combater 
outras mazelas até 2030; e reforçar 
a capacidade de todos os países, 
particularmente aqueles em desen-
volvimento, para o alerta precoce, 
redução de riscos e gerenciamento 
de riscos nacionais e globais à saúde.

A evidência de investigação 
foi demarcada mediante busca 
eletrônica no banco de dados 
virtual PubMed (National Library 
of Medicine National Institutes of 
Health) com uso dos descritores 
de assunto MeSH (Medical Subject 

Headings), empregando o operador 
lógico booleano “AND”. A estratégia 
de busca específica ocorreu conforme 
as seguintes etapas:

I. Análise quantitativa e individual 
dos estudos, mediadas pelos descri-
tores: “Biological Products”[Mesh], 
“Plant Extracts”[Mesh], “Plant 
Oils”[Mesh], “Virus Diseases”[Mesh], 
“RNA Virus Infections”[Mesh], 
“Flaviviridae Infections”[Mesh], 
“ D e n g u e” [Me s h] ,  “ Yel l ow 
Fever”[Mesh],  “Zika Virus 
Infection”[Mesh], “Togaviridae 
Infections”[Mesh], “Chikungunya 
Fever”[Mesh] e “Aedes”[Mesh].

II. Análise (global e quantitativa) 
combinada dos descritores em 
três grupos. O Grupo 1 constou de 
uma consulta geral da disponibi-
lidade de estudos sobre produtos 
biológicos diversos e preparações 
vegetais. Para o Grupo 2, pensou-se 
em organizar esses produtos 
biológicos de acordo com sua 
bioatividade, enquanto agentes 
de controle de arboviroses e seus 
vetores. Já no Grupo 3, encon-
tram-se os estudos envolvendo 
preparações vegetais com ativi-
dade biológica contra dengue, 
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febre amarela, febre chikungunya 
e febre zika e seus vetores. 

Os parâmetros de elegibilidade 
que complementaram a questão de 
pesquisa tiveram como critérios de 
inclusão a adequação e análise refi-
nada dos estudos enquadrados no 
Grupo 3, selecionando estudos (full 
text) que versassem sobre a utilização 
de extratos vegetais no combate às 
infecções causadas por vírus das 
famílias Flaviviridae e Togaviridae, em 
especial dengue, febre amarela, febre 
chikungunya e febre zika; período 
mínimo de seguimento de análise 
(estudos publicados entre 01 de 
janeiro de 2016 até 17 de setembro de 
2018); e Inglês como idioma padrão. Já 
os critérios de exclusão envolveram 
a não aceitação de dados não publi-
cados ou em andamento, literatura 
cinzenta, pesquisas puramente 
etnobotânicas e etnofarmacológicas, 
expert opinion, consensus statements ou 
letter to the editor. 

O processo de triagem e seleção 
dos estudos deu-se pelo emprego das 
diretrizes dos Itens de Relatórios 
Preferidos para Revisões Sistemáticas 
e Meta-Análises (PRISMA declaração). 
Todos os estudos triados tiveram 
sua elegibilidade confirmada pela 
leitura do texto completo, cuja razão 
primária da exclusão foi a ausência 

de conexão direta com a proposta de 
composição do fluxo de seleção dos 
estudos da pesquisa.

Resultados e discussões

Das investigações quantitativas 
e individuais realizadas, demarcou-se 
quase 195 mil estudos. Contudo, 
empregando-se análises combinadas 
dos descritores, demarcou-se quase 
200 mil estudos, número que reduzia 
ao passo em que as buscas eram 
refinadas. Enquanto no Grupo 2 
totalizavam 721 e 150 estudos sobre 
infecções causadas por flavivírus e 
togavírus, respectivamente, no Grupo 
3 esses mesmos índices foram de 60 e 
4 estudos, respectivamente. 

Quando associados com 
extratos vegetais (Tabela 1), o 
percentual de estudos sobre infecções 
por Flaviviridae e Togaviridae foi de 
78,33% e 75%, respectivamente. Tais 
resultados refletem a produção de 
conhecimentos e alternativas para o 
controle dos vetores das arboviroses, 
que comumente utilizam pesticidas 
ambientalmente pouco sustentáveis 
e tóxicos a inúmeras espécies.
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Dessas possibilidades, inves-
tigou-se a bioatividade dos extratos 
vegetais no reparo a infecções virais 
causadas por flavivírus e togavírus. 
A Imagem 1 demarca que dos 90 
estudos identificados, 15 traziam 
consigo uma associação direta 
com a problemática em questão. 
Evidentemente que outros trabalhos 
têm sido produzidos no mesmo 
cenário, contudo, em função dos 
critérios de elegibilidade aqui empre-
gados, esse universo é o que melhor 
descreve a busca.

E na Tabela 2 é possível ver 
informações sobre estudos envol-
vendo diferentes tipos de extratos 
vegetais com atividade bioinseticida 
contra os vetores das infecções virais 
tratadas nesta pesquisa. Há uma 
predominância de ensaios sobre 
inibição de Aedes aegypti, onde as 

espécies vegetais variaram entre 
todos os estudos, bem como as partes 
vegetais empregadas e formas de 
tratamento empregadas. De acordo 
com análises realizadas, acredita-se 
no potencial bioinseticida desses 
extratos, tornando-os alternativas ao 
controle de arboviroses e melhoria da 
promoção de saúde.

Tabela 1 – Distribuição dos estudos sobre infecções causadas por 
flavivírus e togavírus e sua relação com extratos vegetais.

Descritores de assunto MeSH Número de estudos 
disponíveis

(“Plant Extracts”[Mesh]) AND “Flaviviridae Infections”[Mesh] 47

(“Plant Extracts”[Mesh]) AND “Dengue”[Mesh] 31

(“Plant Extracts”[Mesh]) AND “Zika Virus Infection”[Mesh] 5

(“Plant Extracts”[Mesh]) AND “Yellow Fever”[Mesh] 1

(“Plant Extracts”[Mesh]) AND “Togaviridae Infections”[Mesh] 3

(“Plant Extracts”[Mesh]) AND “Chikungunya Fever”[Mesh] 3
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Imagem 1 - Fluxograma da estratégia de identificação, critérios 
de elegibilidade e seleção dos potenciais estudos.
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Tabela 2 – Informações sobre estudos incluídos para análise detalhada.

Referência Objetivo Extrato Resultado

Flores-Ocelotl et 
al., 2018.

Avaliar a atividade 
de extratos vegetais 
na replicação do 
sorotipo 2 do vírus 
da dengue (DENV2)

AQ/ME ME de Taraxacum officinale 
e Urtica dioica mostraram 
os maiores efeitos 
inibitórios na replicação 
de DENV2.

Inocente et al., 
2018.

Avaliar as ativi-
dades inseticida, 
antialimentares 
e repelentes do 
extrato de 
Cinnamosma fragrans 
para Aedes aegypti.

ME ME foi tóxico para larvas e 
fêmeas adultas, repelente 
para fêmeas adultas e 
antifúngico. 

Kumar et al., 2017. Avaliar o potencial 
larvicida de 
extratos de 
Holarrhena 
antidysenterica e 
nanopartículas 
de prata (AgNPs) 
contra Aedes 
aegypti e Culex 
quinquefasciatus.

ME/HE/
AC/CL/AQ

EA mostrou-se eficaz 
para síntese de AgNPs, 
dispondo excelente 
atividade larvicida contra 
os insetos.

Tarasuk et al., 2017. Investigar os efeitos 
de extratos e α-MG 
de G. mangostana 
da produção viral 
em células HepG2 e 
Huh-7, infectadas 
por DENV.

ET ET e α-MG apresentaram 
efeitos antivirais e 
anti-inflamatórios em 
células HepG2 infectadas 
por DENV. 

Frederico et al., 
2017.

Revisar as pesquisas 
publicadas sobre 
o uso de plantas 
medicinais no 
manejo da dengue.

D ME de Vernonia cinerea, 
Citrus limon, Cymbopogon 
citrates, Ocimum sanctum, 
Pelargonium citrosum, 
Andrographis paniculata 
e Momordica charantia, e 
ET de Tridax procumbers 
possuem bioativos alta-
mente inibitórios contra 
DENV. 
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Mello et al., 2017. Avaliar os efeitos 
antivirais na 
infecção pelo DENV 
em extratos de 
Uncaria guinanensis.

HI HI melhoraram a viabi-
lidade dos hepatócitos, 
reduziram o antígeno 
viral intracelular e 
inibiram a secreção da 
proteína não estrutural 
viral. 

Banumathi et al., 
2017.

Avaliar a toxicidade 
aguda de extratos 
de sete plantas em 
Aedes aegypti.

AC/ME Todos os extratos 
promoveram inibição 
do desenvolvimento 
larval, mas AC de Lobelia 
leschenaultiana apresentou 
a maior porcentagem de 
mortalidade larval.

Zuharah et al., 
2016.

Investigar as 
atividades subletais 
do extrato aceto-
nílico de Ipomoea 
carica contra Aedes 
albopictus e Aedes 
aegypti.

AC AC causou alta taxa de 
mortalidade e causou 
efeitos subletais nas 
larvas. A fecundidade, 
fertilidade, largura 
da cápsula larval e 
comprimento da asa 
foram significativamente 
reduzidos, especialmente 
em Aedes albopictus.

Custódio et al., 
2016.

Avaliar a atividade 
larvicida contra 
Aedes aegypti de um 
dispositivo de libe-
ração controlada 
contendo extrato de 
Piper nigrum.

AL AL de Piper nigrum 
apresentou alta atividade 
larvicida contra Aedes 
aegypti. A incorporação 
desse extrato em um 
dispositivo de liberação 
controlada, proporcionou 
atividade residual por 37 
dias. 

Sarmento et al., 
2016.

Avaliar o efeito 
larvicida de 
extratos vegetais 
contra Aedes aegypti.

ET Dos 36 extratos testados, 
apenas o obtido de 
sementes de Guarea 
kunthiana apresentou 
efeito larvicida contra 
Aedes aegypti.



PROSPECÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS NO MANEJO DE ARBOVIROSES: 
PERSPECTIVAS DE CONTROLE E PROMOÇÃO DE SAÚDE

Giulian César da Silva Sá, Leidiane 
Barboza da Silva, Melissa Farias Alves 

da Silva, Adriana Ferreira Uchôa

995

Suroowan, 
Mahomoodally e 
Ragoo, 2016.

Revisar pesquisas 
publicadas sobre a 
gestão e tratamento 
da Dengue e 
Chikungunya.

D Vários extratos vegetais 
mostraram atividade 
larvicida e inseticida 
promissora contra alguns 
vetores de mosquitos, 
bem como atividade 
anti-CHIKV e DENV. 

Dieng et al., 2016. Avaliar os efeitos 
de diferentes 
extratos de Camellia 
sinensis contra Aedes 
albopictus.

AQ As taxas de sobrevivência 
larvais foram baixas; o 
sucesso da pupação foi 
reduzido, gerando pouca 
emergência de adultos; e a 
produção de ovos reduziu 
em fêmeas tratadas com 

AQ. 
Chinnappan et al., 
2016.

Avaliar se o extrato 
de Carica papaya 
inibe a agregação 
plaquetária durante 
a infecção viral da 
dengue.

AQ AQ preveniu a agregação 
plaquetária, confirmando 
as propriedades de esta-
bilização da membrana, 
podendo assumir um 
efeito neutralizador 
específico da dengue no 
plasma.

Govindarajan et 
al., 2016.

Avaliar a toxicidade 
aguda do extrato 
de Anisomeles 
indica e do AgNP 
contra Anopheles 
subpictus e Culex 
tritaeniorhynchus.

AQ Tanto AQ quanto AgNP 
mostraram efeito 
larvicida nos insetos. 
Comparado ao AQ, 
AgNP apresentou maior 
toxicidade contra Aedes 
subpictus, Aedes albopictus 
e Culex tritaeniorhynchus.

Banumathi et al., 
2017.

Avaliar a toxicidade 
aguda de extratos 
vegetais e nano-
partículas de ZnO 
contra Aedes aegypti. 

AC/ET/EP/
AQ

A máxima eficácia 
foi observada para 
os extratos de Lobelia 
leschenaultiana. As 
nanopartículas de ZnO 
apresentaram 100% de 
mortalidade das larvas de 
Aedes aegypti. 

Legenda: (AQ) aquosos, (AC) acetonílicos, (ET) etanólicos, (EP) éter 
de petróleo, (AL) alcóolicos, (ME) metanólicos, (HE) hexâmicos, 
(HI) hidroalcóolicos, (CL) clorofórmicos e (D) diversos.
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Considerações finais

Os achados nessa pesquisa 
encorajam o desenvolvimento de 
produtos naturais ou sintéticos 
bioativos capazes de substituir ou 
amparar inseticidas no trabalho 
contra os artrópodes do gênero 
Aedes, ou ainda como drogas antivi-
rais, após testes de biossegurança que 
assegurarem sua atividade e ausência 
de risco ambiental e para saúde 
humana, garantindo sua inserção 
no mercado, para serem usadas pela 
população e nos serviços de saúde. 
Ademais, o preparo e utilização de 
extratos vegetais favorecem seu 
emprego na indústria por possuírem 
alto grau de biodegradabilidade. O 
emprego dessas ferramentas biotec-
nológicas vem a corroborar com a 
incorporação e utilização de novas 
tecnologias voltadas à promoção de 
saúde, valendo-se das teses: 

I. a política atual do Ministério 
da Saúde instiga o estímulo ao 
desenvolvimento e inovação de 
tecnologias diagnósticas, terapêu-
ticas e preventivas na melhoria da 
saúde dos brasileiros; e 

II. a implementação dessas formas de 
controle acompanham a expansão 

da melhoria do acesso e qualidade 
da atenção nos sistemas de saúde, 
reduzindo os impactos ambientais 
e aumentando os impactos dese-
jados sobre a saúde e qualidade de 
vida da população. 

Porém, para que essa política 
seja bem sucedida é essencial que a 
população participe dos processos de 
sua implementação e colabore com as 
estratégias de manejo já existentes e 
que poderão vir a suplantar o atual 
cenário, levando a erradicação das 
arboviroses. Acreditamos, portanto, 
que a conquista dos objetivos para 
o desenvolvimento sustentável da 
nação é possível e que as doenças 
negligenciadas, em especial arbovi-
roses, podem ser reparadas através 
da inovação de tecnologias na saúde.
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Resumo
Objetivo: Descrever a utilização 
da técnica do inseto estéril (sterile 
insect technique -SIT) e a liberação 
de mosquitos geneticamente 

modificados (release of insectcar-
rying a dominant lethal gene - RIDL) 
como alternativas promissoras 
no controle epidemiológico das 
arboviroses transmitidas através do 
mosquito Aedes aegypti. Métodos: 
através do método de busca do 
Google Acadêmico na base de dados 
Scielo (Scientific Eletronic Library 
Online) foi realizada uma revisão 
bibliográfica acerca da temática 
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citada, buscando identificar técnicas 
utilizadas. Dentre elas, duas foram 
selecionadas, onde uma consiste na 
liberação de machos esterilizados 
por radiação em uma área-alvo para 
copular com fêmeas selvagens e 
outra consiste em liberar mosquitos 
machos com gene letal dominante 
para cruzar com fêmeas selvagens, 
onde todos os descendentes serão 
portadores do gene letal. Resultados: 
os estudos realizados sobre a apli-
cação da técnica do inseto estéril 
(STI) e de mosquitos geneticamente 
modificados (RIDL) durante o ciclo 
evolutivo do Aedes aegypti, mostrou 
redução na população do mosquito 
sem matar animais ou usar produtos 
químicos. Conclusão: a integração 
das estratégias de controle epidemio-
lógico através destas técnicas, tem se 
tornado viáveis para reduzir a infes-
tação dos mosquitos do gênero Aedes 
aegypti, classificado pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS como doença 
negligenciada, e as incidências das 
arboviroses transmitidas por ele.

Abstract
Objective: To describe the use of the 
sterile insect technique (sterile insect 
technique -SIT) and the release of 
genetically modified mosquitoes 
(release of insectcarrying a dominant 

lethal gene - RIDL) as an alternative 
to arboviruses transmitted by the 
Aedes aegypti mosquitoes. Methods: 
using the academic Google search 
method in the Scientific Eletronic 
Library Online database a biblio-
graphic review occured about this 
theme, seeking to identify usable 
thecniques. Among them, two were 
selected, one consisting on liberating 
males sterilized by the radiation in 
a target area to copulate with wild 
females, and another one was the 
release of male mosquitoes with a 
lethal dominant gene in order  to 
cross with the wild females, where 
all the descendants became carriers 
of this gene. Results: Studies on the 
application of the sterile insect tech-
nique (STI) and genetically modified 
mosquitoes (RIDL) during the evolu-
tionary cycle of Aedes aegypti has 
shown a decrease in the mosquitoes 
population without killing animals 
or utilising chemical products. 
Conclusion: The integration of the 
epidemiological control through 
those means have been viable in redu-
cing the infestation of mosquitoes of 
the genus Aedes aegypti, classified by 
World Health Organization - WHO as 
neglected disease, and the incidences 
of arboviruses transmitted by it.
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Introdução

O Programa de Pesquisa 
e Desenvolvimento em Doenças 
Negligenciadas no Brasil, no âmbito 
da parceria do Ministério da Saúde 
e com o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, alertou que o Aedes 
aegypti, agente transmissor da 
Dengue, Zika, Chikungunya e outras 
arboviroses, é uma das sete doenças 
negligenciada em prioridades no país. 
A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) classifica como doenças 
negligenciadas aquelas causadas 
por agentes infecciosos ou parasitas 
e que são consideradas endêmicas 
em populações de baixa renda, 
estas que lidam diretamente com 
os problemas de infraestrutura das 
cidades, tais como baixas coberturas 
na coleta de lixo e intermitência no 
abastecimento de água, dessa forma, 
dificultando medidas efetivas de 
controle, prevenção e tratamento 
(ARAÚJO; BEZERRA, 2017). 

A primeira ocorrência do 
Aedes aegypti foi relatada no Egito por 
Linnaeus no ano de 1762, se propagou 
rapidamente pelos trópicos e subtró-
picos, em quase todo o continente 
americano, no Sudeste da Ásia e 
em toda a Índia. Suspeita-se que a 
introdução dessa espécie no Brasil 

tenha ocorrido no período colonial, 
entre os séculos XVI e XIX, durante 
o comércio de escravos. A destruição 
dos habitats naturais, devido às 
ações antrópicas, o crescimento 
populacional urbano desordenado 
e as mudanças climáticas, facilitara 
o processo seletivo, favorecendo a 
disseminação e sobrevivência da 
espécie em aglomerados humanos.

Dentro deste contexto, a partir 
do século XX, o combate ao Aedes 
aegypti foi sistematizado e intensifi-
cado pelo Ministério da Saúde com 
o objetivo de reduzir o número das 
epidemias que havia levado milhares 
de pessoas a óbito. Muitas estratégias 
de combate e controle foram criadas 
entre sucessos e fracassos e uso de 
estratégias químicas no controle 
do vetor tem sido intensamente 
criticado, principalmente devido à 
contaminação ambiental, ao efeito 
em organismos não-alvo e aos 
problemas decorrentes da seleção de 
populações de mosquitos resistentes 
aos inseticidas (APARECIDA, 2007).

No entanto, as medidas de 
controle de mosquitos não têm 
surtido efeito devido sua grande capa-
cidade de reprodução e flexibilidade 
genômica que pode ser mostrada 
pela rápida seleção de linhagens 
resistentes a inseticidas químicos e 
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biológicos utilizados no controle ou 
ainda a resistência a diversas condi-
ções ambientais, e pela existência de 
variedade de espécies intimamente 
relacionadas, formando complexos 
de espécies crípticas, algumas das 
quais parecem estar sofrendo espe-
ciação no processo de adaptação ao 
ambiente modificado pelo homem 
(FRANÇA et al, 2017).

O uso de inseticidas, por 
exemplo, o DDT (dicloro-difenil-tricloro-
etano) levaram a evolução e resistência 
de alguns vetores, e segundo a bióloga 
norte-americana Rachel Carson, que 
denunciou em seu livro Primavera 
Silenciosa, publicado em 1962 pela 
editora Houghton Mifflin, o DDT 
causava doenças como o câncer e 
interferia com a vida animal. Devido 
a estes e outros tipos de problemas 
com o uso de inseticidas, estratégias 
eficazes com advento das ferramentas 
da biologia molecular e que não 
interfiram de forma negativa no meio 
ambiente e na vida humana estão 
sendo desenvolvidas. Desta forma, 
o desenvolvimento e utilização da 
técnica do mosquito estéril (SIT) e 
baseado nela a liberação de mosquitos 
geneticamente modificados (RIDL), 
são estratégias inovadoras impor-
tantes para o controle epidemiológico 
do Aedes aegypti.

Metodologia

Foi realizado um estudo de 
revisão bibliográfica em agosto 
de 2018, na qual foram analisadas 
contribuições científicas a respeito 
dos seguintes temas: (i) Aedes aegypti 
como doença negligenciada; (ii) 
histórico de ocorrências do Aedes 
aegypti no Brasil e no mundo; (iii) 
arboviroses transmitidas pelo Aedes 
aegypti; (iv) dificuldades enfrentadas 
pelos países em desenvolvimento 
em relação ao combate e controle 
epidemiológico do Aedes aegypti; (v) 
técnica de esterilização de insetos 
(sterile insect technique - SIT); (vi) 
liberação de mosquitos genetica-
mente modificados (release of insect 
carrying a dominant lethal gene – RIDL); 
e (vii) vantagens da técnica do 
mosquito estéril (SIT) e da liberação 
de mosquitos geneticamente modifi-
cados (RIDL) em relação as estratégia 
tradicionais, químicas e biológicas 
de combate e controle epidemioló-
gico do Aedes aegypti. Por meio de 
referências teóricas publicadas em 
documentos na biblioteca eletrônica 
Scielo (Scientific Eletronic Library 
Online), que abrange uma coleção 
selecionada de periódicos científicos 
brasileiros e utilizando o método 
de busca do Google Acadêmico, foi 
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realizada uma busca genérica com 
as seguintes proposições sobre o 
Aedes aegypti: “negligencia no Brasil 
e no mundo”, “Primeiros casos de 
no Brasil e no mundo” “arbovi-
roses transmitidas”, “dificuldades 
enfrentadas no combate e controle”, 
“Técnica do inseto estéril (SIT) para 
o combate e controle”, “Mosquitos 
geneticamente modificados (RIDL) 
para o combate e controle” e “vanta-
gens da técnica do inseto estéril (SIT) 
e da liberação de mosquitos geneti-
camente modificados (RIDL)”. Foram 
identificados e selecionados 8 artigos 
publicados no Brasil, com referências 
baseadas em estudos e dados da ONU 
(Organização das Nações Unidas), 
OMS (Organização Mundial da Saúde), 
Fundação Owaldo Cruz (Fiocruz), USP 
(Universidade de São Paulo) e Oxford 
Insect Technology (Oxitec). Na seleção 
dos artigos para análise, foram 
utilizados os seguintes critérios de 
inclusão: artigos completos, escritos 
em português e dentro do período de 
2014 a 2018. Esta etapa do trabalho 
teve como pressuposto aprofundar 
os conhecimentos sobre a técnica 
do inseto estéril (SIT) e a liberação 
de mosquitos geneticamente modi-
ficados (RIDL) como alternativas 
tecnológicas promissoras no controle 
epidemiológico das arboviroses 

transmitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti, tendo em vista suas vantagens 
sobre outros métodos tradicionais, 
químicos e biológicos devido à alta 
especificidade, por obter maior 
eficiência e preservar o ambiente 
de contaminações, baixo custo de 
produção e alta eficácia no combate e 
controle epidemiológico do mosquito 
Aedes aegypti.

Resultados e discussões:

A técnica de inseto estéril 
(sterile insect technique - SIT) foi 
proposta pela primeira vez por Edward 
Knipling (1955) que em seus estudos 
propôs o conceito de liberação de 
insetos estéreis para controlar popu-
lações de pragas agrícolas. Órgãos das 
Nações Unidas que coordena energia 
nuclear e a Agência Internacional de 
Energia Atômica realizaram estudos 
sobre a utilização desta técnica no 
combate e controle do Aedes aegypti 
com a utilização de raios gama, um 
tipo de radiação eletromagnética 
capaz de alterar organismos, para 
tornar os mosquitos machos incapazes 
de se reproduzir (OLIVEIRA, 2013; 
LIMA, 2015).
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A técnica consiste em expor 
mosquitos machos na fase de pupa 
a uma dose controlada de radiação 
gama de uma fonte de Cobalto-60 
dentro do laboratório. A radiação 
deve ser suficiente para modifica o 
esperma dos insetos, tornando-os 
estéreis, mas sem afetar sua capa-
cidade de locomoção, expectativa 
de vida e capacidade de copular. Ao 
soltar os mosquitos esterilizados no 
meio ambiente (a proporção indi-
cada de soltura na natureza é de dez 
machos modificados para cada inseto 
selvagem), eles devem competir com 
os machos selvagens pela cópula com 
as fêmeas. Ao acasalar, as fêmeas usam 
o esperma do mosquito irradiado no 
processo de postura dos ovos, mas não 
geram novas larvas do inseto. Como o 
acasalamento ocorre apenas uma vez 
ao longo da vida da fêmea do Aedes 
aegypti, o cruzamento com os machos 
modificados impede a reprodução e 
desta forma, reduzindo o potencial 
reprodutivo da população selvagem, 
causando a redução da população nas 
gerações subsequentes.

Segundo Santos e Amâncio 
(2016), os raios gama já são usados 
na esterilização de instrumentos 
médicos, de alimentos, em trata-
mentos contra o câncer e na 
esterilização de outros insetos. No 

entanto, normalmente se usa o 
raio - x para fazer a esterilização e a 
diferença é que utilizando a radiação 
o tempo de exposição é maior, pois 
com a utilização dos raios gama o 
procedimento leva 41 segundos.

Santos e Amâncio (2016) 
também garantem que a radiação não 
contamina o mosquito nem prejudica 
o meio ambiente e a população. Pois, a 
radiação ao interagir com o material 
biológico, vai provocar os danos, mas 
o mosquito não fica radioativo. Ele 
não vai passar nenhum tipo de conta-
minação radioativa. Inclusive porque 
quando ele copula com a fêmea ela 
não vai conseguir se reproduzir e 
não é o mosquito macho quem pica, 
pois só as fêmeas picam. Além disso, 
se houvesse alguma modificação 
genética significativa, não teria como 
afetar a população pois é uma tecno-
logia limpa ambientalmente, que não 
gera resido químicos ou tóxicos.

Baseada na técnica do inseto 
estéril, Thomas (2000) propôs pela 
primeira vez a liberação de insetos 
geneticamente modificados carre-
gando um gene letal dominante 
(release of insect carrying a dominant 
lethal gene – RIDL). A Oxitec, uma 
empresa britânica, desenvolveu em 
laboratório um mosquito genetica-
mente modificado, o OX513A para 
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o controle do Aedes aegypti, que 
apresentar um gene letal dominante 
e de ação tardia eficiente, causando 
a morte dos mosquitos descendentes 
da copula entre os mosquitos trans-
gênicos e as fêmeas selvagens.

A técn ica  consiste  em 
misturam o material genético de 
drosófilas (moscas-das-frutas) com 
o Aedes aegypti, e este processo faz 
com que suas larvas produzam uma 
proteína letal, que causa sua morte 
ainda no estágio de larva ou pupa e 
as larvas dos mosquitos gerados pela 
copulação entre o  macho  modificado  
e  a  fêmea  selvagem,  expressam  
uma proteína chamada tTA e leta-
lidade condicional é causada pela 
ausência ou presença de tetraciclina. 
Na ausência de tetraciclina a proteína 
tTA, produto do sistema ativador de 
transcrição tetraciclina - repres-
sível (tTAV), liga-se ao elemento de 
resposta a tetraciclina tRE ativando 
tetO e aumentando tTA por um 
sistema de retroalimentação positiva, 
altos níveis de tTA causam à morte 
do mosquito antes da fase adulta. Na 
presença de tetraciclina não ocorre 
o aumento de tTA porque a proteína 
tTA tem mais afinidade por tetra-
ciclina do que por tRE e o mosquito 
consegue se desenvolver até a fase 
adulta (RUFFATO, 2015).

Se os insetos machos liberados 
são homozigotos para um gene 
dominante e copulam com fêmeas 
selvagens, toda a prole será heterozi-
gota para esse gene dominante letal 
e assim não sobreviverá. Carvalho 
(2011) salienta que a liberação de um 
grande número de mosquitos machos 
geneticamente modificados dos na 
natureza a fim de copularem com 
fêmeas silvestres, geraram larvas 
que morrerão nos primeiros dias 
de desenvolvimento (em geral em 
até cinco dias) antes de atingirem 
condições de transmitir a dengue e 
para a larva continuar viva, é neces-
sária a ingestão da tetraciclina, caso 
contrário, ela morre quando morre 
no ambiente natural.

Para determinar os resul-
tados, são utilizados dois métodos, 
o primeiro consiste no próprio 
monitoramento, pois quando o 
macho transgênico copular com 
a fêmea selvagem, todos os filhos 
apresentarão o gene letal e será 
possível identificar a marcação 
genética promovida por uma proteína 
fluorescente (DsRed). Desse modo, 
pode-se afirmar que os mosquitos 
copularam no campo e concluir que 
quanto mais larvas transgênicas 
forem encontradas, mais os machos 
transgênicos estão funcionando. O 
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segundo método consiste em uma 
recaptura dos insetos por meio 
de armadilhas ou aspirações e 
realizar uma segunda marcação dos 
mosquitos a serem liberados com um 
pó fluorescente, assim, pode-se dizer 
a proporção de machos (selvagens e 
transgênicos) e fêmeas, e quando a 
proporção de selvagens diminuir, 
significa que o quadro é de supressão.

Considerando os dados dispo-
níveis com os estudos realizados, 
diversos autores sugerem que as 
metodologias desenvolvidas pelo 
uso da técnica do mosquito estéril 
(SIT) e de mosquitos geneticamente 
modificados (RIDL), são eficazes para 
o combate e controle do Aedes aegypti, 
que do ponto de vista sanitário e de 
saúde pública é altamente desejável 
pois os avanços tecnológicos foram 
aprimorando o uso destas técnicas 
para o melhor aproveitamento de 
sua eficácia, sem trazer riscos a popu-
lação humana e o meio ambiente. 
Sendo indispensável salientar que tais 
técnicas interessam a muitos países 
que estão em situação endêmica, e 
estes têm grandes expectativas sobre 
os possíveis benefícios dos métodos 
inovadores de controle de disse-
minação de doenças que envolvem 
insetos vetores de doenças humanas.

Considerações finais 

Os impasses para utilização 
dessas tecnologias como ferramenta 
de combate e controle do Aedes 
aegypti, dependiam basicamente dos 
resultados das pesquisas realizadas 
em diversos países do mundo, no qual 
são avaliados sob pontos de vista de 
biossegurança, saúde, meio ambiente 
e também a avaliação da eficácia 
epidemiológica de tais técnicas, ou 
seja, se os mosquitos estéreis por irra-
diação e os mosquitos geneticamente 
modificados são eficazes em larga 
escala no combate do Aedes aegypti ou 
apenas em ambiente limitado.

Com base nesses impasses, 
os resultados dessas pesquisas 
realizadas em diversos países têm 
mostrado grande sucesso, como 
experimentos realizados na Malásia, 
Ilhas Cayman, EUA e Brasil (SANTOS; 
AMÂNCIO, 2016; ARAÚJO; BEZERRA, 
2017; FRANÇA et al, 2017; RIBEIRO, 
2017). Os estudos mais avançados e 
expressivos, até o momento, foram 
realizados nas Ilhas Cayman, que 
mostraram significativa redução 
da população de Aedes aegypti 
selvagem, sem danos aparente ao 
meio ambiente, salientando que a 
técnica do inseto estéril (SIT) e a libe-
ração de mosquitos geneticamente 
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modificados (RIDL) são eficazes para 
reduzir a população de mosquitos do 
Aedes aegypti, além da acurácia nos 
pontos de vista sanitários, saúde e 
meio ambiente

Outrossim, as autoridades sani-
tárias dos países que se encontram 
negligencia saúdam a possibilidade de 
tecnologias inovadoras e alternativas 
eficazes, como a técnica do inseto 
estéril (SIT) e a liberação de mosquitos 
geneticamente modificados (RIDL) 
para o combate e controle epidemio-
lógico do Aedes aegypti e as incidências 
de arboviroses transmitidas por ele.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infecto-
contagiosa crônica provocada pela 
Mycobacterium leprae, considerada 
uma enfermidade comum entre 

jovens e adultos, com crescimento 
elevado de casos em menores de 15 
anos, considerada ainda como um 
grave problema de saúde pública. 
Objetiva-se com este estudo refletir 
acerca do uso de aplicativos móveis 
na prevenção da hanseníase em 
adolescentes Trata-se de um estudo 
reflexivo, descritivo e exploratório 
realizado por meio da revisão 
bibliográfica de artigos científicos 
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eletrônicos. Desse modo, após a 
análise crítica e reflexiva foram 
elaboradas duas categorias analí-
ticas discursivas: compreensão 
da hanseníase no contexto social 
do adolescente e viabilização dos 
aplicativos móveis no combate a 
hanseníase. Um grave problema 
decorrente do hanseníase em adoles-
centes refere-se ao âmbito escolar 
quando o jovem passa a deixar de 
frequenta-la em razão da viabilização 
do tratamento ou auto exclusão por 
motivos de preconceitos sofridos pelo 
mesmo. Aplicativos que permitam a 
troca de experiências, modula ações 
objetivas que encorajam o adoles-
cente acometido pela hanseníase ou 
que deseja apenas se informar sobre 
a doença, optar por evitar opiniões 
repreensivas e inibidoras do desen-
volvimento do consciente acerca 
de sua saúde, tornando-o elemento 
central de seu próprio conhecimento. 
Conclui-se assim, que as plataformas 
de aplicativos móveis voltados para a 
hanseníase, proporcionam aos seus 
usuários um maior suporte ao acesso 
a saúde de qualidade, originando 
inúmeros benefícios aos usuários de 
tal sistema.

Abstract
Leprosy is a chronic infectious disease 
caused by Mycobacterium leprae, 
considered a common disease among 
young and adults, with a high number 
of cases in children under 15 years of 
age, which is still considered a serious 
public health problem. The objective 
of this study is to reflect on the use of 
mobile applications in the prevention 
of leprosy in adolescents. This is a 
reflective, descriptive and explo-
ratory study carried out through a 
bibliographical review of electronic 
scientific articles. Thus, after the 
critical and reflexive analysis, two 
discursive analytical categories were 
elaborated: leprosy comprehension 
in the social context of adolescents 
and viability of mobile applications 
in the fight against leprosy. A serious 
problem resulting from leprosy 
in adolescents refers to the school 
environment when the young person 
stops attending it due to the viabi-
lity of treatment or self exclusion 
because of prejudices suffered by the 
same. Applications that allow the 
exchange of experiences, modulate 
objective actions that encourage 
the adolescent affected by leprosy 
or who only want to know about the 
disease, choose to avoid reprehensive 
opinions and inhibit the development 
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of the conscious about their health, 
making it the central element of their 
own knowledge. It is concluded that 
the mobile application platforms 
focused on leprosy, give its users 
greater support for access to quality 
health, giving innumerable benefits 
to users of such a system.

Introdução

A hanseníase é uma doença 
infectocontagiosa crônica provocada 
pela Mycobacterium leprae, estando 
associado a jovens e adultos, com 
crescimento elevado de casos em 
menores de 15 anos, considerada ainda 
como um grave problema de saúde 
pública.  No ano de 2014, no Brasil, o 
número de casos novos registrado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
foram de 24.612, dentre eles, 1.793 
casos ocorreram em menores de 15 
anos (KESSELS et al., 2016). 

A grande extensão territorial 
do Brasil e as desigualdades socio-
econômicas entre regiões, surgem 
como causa principal ao crescimento 
ascendente de casos, principalmente 
em menores de 15 anos, uma vez que 
as regiões mais pobres são as mais 
endêmicas (RIBEIRO et al., 2018).

Através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), por meio da Atenção 
Primária a Saúde as pessoas 
acometidas pela hanseníase tem o 
total acesso e acompanhamento ao 
tratamento e monitoramento da 
doença, bem como a participação 
de educações em saúde realizadas 
pelos multiprofissionais do serviço 
de saúde. A educação em saúde surgi 
nesse momento como ferramenta 
facilitadora e fundamental para 
a promoção da saúde e prevenção 
de possíveis danos decorrentes da 
hanseníase, e em associação a isto, 
os avanços científicos tem propi-
ciado inovações terapêuticas no 
processo de trabalho em saúde geral e 
também para a atenção à hanseníase 
(PINHEIRO et al., 2017). 

Dentre esses avanços tecno-
lógicos temos o uso de aplicativos 
móveis, ferramenta que vem 
auxiliando em muitas prevenções, 
tratamentos e monitoramentos de 
doenças, como a hanseníase.

Como explícito nos estudos 
desenvolvidos por Schnall et al., 
(2016), os aplicativos móveis para a 
saúde são ferramentas promissoras 
por envolver os pacientes em seus 
próprios cuidados de saúde, pois 
como se é utilizado regularmente um 
telemóvel, o mesmo torna-se um meio 
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adequado para fornecer informações 
de saúde, e até mesmo sobre a doença 
em que está acometido.

Existem mais de 100.000 
aplicativos móveis relacionados a 
saúde, porém mais da metade tem 
poucos acessos, ou não são usados 
ou tem baixa qualidade (DOMNICH 
et al., 2016). O que se deve considerar 
sobre esses aplicativos, focados na 
hanseníase em adolescentes, é que 
atualmente esse grupo destaca-se por 
possuir maior número de acessos a 
aplicativos móveis. Isto é, essa grande 
acessibilidade mostra a facilidade 
de melhor compreender o processo 
saúde-doença que o acomete e faci-
lita seu convívio, tratamento ou até 
mesmo a prevenção da hanseníase, 
permitindo aos adolescentes conhe-
cimento de fácil acesso e manejo 
adequado dos sinais e sintomas.

Nesse sentido, este estudo 
se concentrou nos benefícios que 
podem ser originados com o uso 
de aplicativos móveis a respeito da 
problemática da hanseníase em 
adolescentes, uma vez que, o viés 
da tecnologia como mecanismo 
facilitador no processo saúde-do-
ença de jovens acometidos pela 
hanseníase possibilitando a troca 
de experiências e informações entre 
pacientes e profissionais, atuando no 

empoderamento dos adolescentes a 
tomarem suas próprias decisões.

Assim, objetiva-se com este 
estudo refletir acerca do uso de 
aplicativos móveis na prevenção da 
hanseníase em adolescentes, por 
considerar sua relevância no contexto 
social e aplicabilidade no cenário de 
interações do adolescente.

Processo metodológico

Trata-se de um estudo reflexivo, 
descritivo e exploratório realizado 
por meio da revisão bibliográfica de 
artigos científicos eletrônicos. 

Para Gil (2008) a pesquisa 
descritiva facilita a observação, 
análise, registro permitindo estabe-
lecer relações entre fenômenos e fatos 
sociais. Este tipo de pesquisa busca 
descobrir e conhecer as diversas 
relações e situações de ordem social, 
econômica e política do comporta-
mento humano, tanto no aspecto 
individual como em coletividade 
(SEVERINO, 2004). 

Enquanto que a pesquisa 
exploratória tem por finalidade 
facilitar a delimitação de um tema 
de trabalho, definindo objetivos e 
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formulando hipóteses para uma 
pesquisa (ANDRADE, 2009).

As buscas foram realizadas nas 
bases de dados Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO), Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) no período 
de setembro de 2018. Utilizou-se 
dos descritores (DECS) em ciências 
da saúde da Biblioteca Virtual em 
Saúde(BVS): aplicativos móveis, 
hanseníase, saúde do adolescente.

Ao todo foram selecionados 
40 artigos escritos em língua portu-
guesa. Como critérios de inclusão 
teve-se artigos ou publicações que se 
referiam ao tema e que possuíssem as 
palavras-chaves ou Decs supracitados. 
Foram excluídos artigos que não se 
encaixavam no período de 2015 a 2018, 
duplicados e em língua estrangeira. 

Posteriormente, foi realizado 
os filtros com auxílio das pala-
vras-chaves e/ou Decs e aplicado 
os critérios de inclusão e exclusão, 
permanecendo apenas oito artigos 
para análise e discussão.

 Sendo assim, contempla-se 
incialmente alguns temas relacio-
nados a hanseníase em adolescente 
e seu impacto no contexto da vida 
desses jovens. Aborda-se, na sequ-
ência de forma crítica reflexiva a 

importância da utilização de novos 
caminhos tecnológicos por meio dos 
aplicativos móveis no monitoramento, 
rastreamento, prevenção, tratamento 
e manutenção da saúde de adoles-
centes acometidos pela hanseníase.

Destaca-se a utilização do 
método reflexivo por ser este um 
aporte fundamental na imersão 
filosófica dos saberes, onde pode-se 
extrair a partir da interpretação e 
aprofundamento teórico sobre deter-
minando assunto uma reflexão crítica 
e filosófica, permitindo a construção 
de novos modos de pensar e agir. 

Desse modo, após a análise 
crítica e reflexiva foram elaboradas 
duas categorias analíticas discur-
sivas: compreensão da hanseníase 
no contexto social do adolescente e 
viabilização dos aplicativos móveis no 
combate a hanseníase.

Resultados e discussões

Compreensão da hanseníase no 
contexto social do adolescente

A hanseníase pertencente a 
classe das doenças infectocontagiosas, 
é possuidora de alta infectividade e 
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baixa patogenicidade. O adoecimento 
nesse caso irá depender da interação 
entre o agente biológico e o homem, a 
qual estar condicionada por elementos 
ambientais, socioeconômico, social e 
psíquico (PINHEIRO et al., 2017).

As principais manifestações 
clínicas da hanseníase caracterizam-se 
por lesões cutâneas hipopigmentadas 
ou eritematosas acompanhadas de 
perda da sensibilidade nos locais e 
envolvimento de nervos periféricos, 
tais comprometimentos podem 
ocasionar deformidades e incapaci-
dades por vezes irreversíveis (NEDER 
et al., 2015).

Tendo em vista à fragilidade 
e exposição territorial a qual se 
encontra a hanseníase, devido a 
presença de fontes transmissíveis e 
às desigualdades socioeconômicas 
existentes no acesso aos serviços 
de Atenção Primária à Saúde, o 
indicador substancial da detecção 
endêmica entre os adolescentes é 
justamente a taxa de detecção de 
hanseníase, sendo imprescindível 
para obtenção do conhecimento 
acerca da magnitude e o desempenho 
do sistema de saúde para a promoção 
e prevenção da saúde e eliminação da 
doença (SCHNEIDER; FREITAS, 2018). 

A  h a n s e n í a s e  e m b o r a 
curável, necessita ser diagnosticada 

precocemente para evitar as defor-
midades e incapacidades físicas e 
diminuir as interferências da doença 
em suas inter-relações com e para 
sociedade. Seu diagnóstico é causador 
de grande impacto psicossocial, 
onde por vezes ocorre uma rejeição 
e exclusão do portador, decorrentes 
do preconceito (KESSELS et al., 2016).

O fato dos adolescentes serem 
de uma faixa etária reconhecida 
como um período de transição, de 
inúmeras mudanças, como o cresci-
mento acelerado e desenvolvimento 
biopsicossocial em metamorfose, isso 
explicaria o porquê grande parte dos 
jovens acometidos por enfermidades 
como a hanseníase enfrentam danos 
psicossociais severos em consequ-
ência da construção distorcida de sua 
imagem corporal criada pela própria 
doença (SCHNEIDER; FREITAS, 2018).

Um grave problema decorrente 
do hanseníase em adolescentes 
refere-se ao âmbito escolar quando o 
jovem passa a deixar de frequenta-la 
em razão da viabilização do trata-
mento ou auto exclusão por motivos 
de preconceitos sofridos pelo 
mesmo, que atrapalham totalmente 
a construção de seu campo mental 
nessa fase de ideação quanto a sua 
própria identidade pessoal e social 
(SCHNEIDER; FREITAS, 2018).
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Na perspectiva da adolescência 
em que doenças crônicas como a 
hanseníase passam a interferir 
diretamente no modo como o jovem 
constrói sua autoestima, e em como 
este procura por ajuda e por infor-
mações cruciais ao seu tratamento, 
é preciso um agir diferencial para 
com esse jovem, buscando a auto 
reflexão deste sobre a importância do 
autocuidado, tratamento, prevenção 
e promoção da saúde passando esse 
jovem de sujeito passivo, receptivo da 
doença, para sujeito ativo e modifi-
cador de hábitos e cuidados. 

Viabilização dos aplicativos 
móveis no combate a hanseníase

Um considerável número de 
dispositivos e aplicações (móveis) foi 
lançado no mercado nos últimos anos, 
o qual se tornou parte integrante da 
vida cotidiana, e a maioria dessas 
inovações se faz presente no âmbito 
da saúde (PETIT; CAMBON, 2016). 

Diante disso, é sabido que 
a grande maioria do público que 
tem acessibilidade aos aplicativos 
são adolescentes, decorrente da 
grande facilidade que eles têm em 
compreender sobre as tecnologias e 
conseguir explorar tudo que lhe são 
postos em mãos, o que dá uma certa 

vantagem na obtenção de informa-
ções acerca de saúde e de doenças as 
quais podem estar susceptíveis.

No tópico da aplicabilidade dos 
aplicativos móveis, Petit e Cambon 
(2016) afirmam que se torna impres-
cindível ter em consideração que esta 
ferramenta seja de fácil manuseio. A 
mesma deve proporcionar o empo-
deramento do jovem dentro do seu 
convívio social, criando um meio 
interativo entre a comunidade e os 
profissionais da saúde, estabelecendo 
uma relação menos hierárquica e 
mais proximal, diminuindo a barreira 
da informação entre esses dois lados 
e consequentemente permitindo a 
formação de modalidades que aborde 
de forma objetiva a motivação do 
adolescente pelo conhecimento.

Os aplicativos móveis são uma 
plataforma útil para o fornecimento 
de informações que visam prevenção, 
tratamento e intervenções de compor-
tamento de saúde aos pacientes 
acometidos por doenças, como a 
hanseníase, e também à sociedade em 
geral para a promoção de saúde, como 
é reforçado por Schnall et al., (2016) 
em seus estudos. O acesso a saúde 
de qualidade se torna possível com 
o uso dos aplicativos, pois propicia o 
aumento da motivação na busca pela 
informação em saúde sem que haja 
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interferência direta do meio social, 
que de certa forma reprime o usuário.

Os dispositivos móveis, vão 
desde contêineres de tablets com 
acesso à internet a pulseiras conec-
tadas ou monitores de frequência 
cardíaca e colares que permitam o 
alerta médico. O uso de comunicações 
móveis emergentes em saúde pública, 
são utilizadas para mudar comporta-
mentos de saúde e cuidados de saúde 
que proporcionem o empoderamento 
do adolescente acerca da prevenção 
da hanseníase, por exemplo (PETIT; 
CAMBON, 2016).

Para se tornar acessível a 
utilização dos aplicativos, se faz neces-
sário que estes dispositivos sejam de 
fácil manuseio, interativo e de certo 
modo gratuitos, considerando o meio 
social o qual se insere esses jovens, 
permitindo, assim, a interação e 
compartilhamento de informações 
provenientes de especialistas, bem 
como esboçado ao longo do trabalho.

Aplicativos que permitam a 
troca de experiências, modula ações 
objetivas que encorajam o adoles-
cente acometido pela hanseníase ou 
que deseja apenas se informar sobre 
a doença, optar por evitar opiniões 
repreensivas e inibidoras do desen-
volvimento do consciente acerca 
de sua saúde, tornando-o elemento 

central de seu próprio  conheci-
mento, transmitindo maneiras 
de superar as barreiras sociais, 
causadoras do estigma social em 
comunidade e  do auto-estigma fruto 
das influências que o adolescente se 
torna suscetível a sofrer. 

Nessa  pa nora ma ,  l id a r 
com a Hanseníase no contexto do 
adolescente torna-se uma questão 
bastante complexa em decorrência 
da constante mudança corporal 
presente nessa fase da vida, porém 
o uso desses aplicativos móveis pode 
facilitar o tratamento e a convivência 
com as marcas deixadas por essa 
doença crônica e estigmatizante, 
visto que através deles se pode obter 
informações sobre qualquer dúvida 
e/ou necessidade que venha a surgir 
durante o processo saúde-doença, 
proporcionando de fato um melhor 
lidar com a doença tanto no ambiente 
familiar como em sociedade.

Considerações finais

Pode-se perceber neste 
estudo, a maior incidência de hanse-
níase em adolescentes e do quanto 
a mesma pode ser prejudicial a vida 
de um jovem. 
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Na tentativa de viabilização 
dessa questão as inovações tecno-
lógicas foram descritas de forma 
crítica e reflexiva ao longo desse 
estudo como norteadores da infor-
mação móvel, a lógica do processo 
encontra-se no fato de que ao invés 
de se procurar obter conhecimentos 
em locais físicos de promoção e 
prevenção da saúde, o acesso a 
informações se daria na palma da 
mão através de aplicativos móveis 
que tragam esse meio informativo, 
de maneira rápida, fácil e segura 
sobre os procedimentos corretos 
para identificação, sinais e sintomas, 
além de servir como rastreamento e 
monitoramento de novos casos. 

Sendo assim, a utilização dos 
aplicativos móveis configuram-se 
como ferramentas essenciais no 
processo de educação em saúde de 
jovens acometidos pela hanseníase, 
a maior acessibilidade a esses tipos 
de plataforma digital, permite a 
busca por informações a respeito 
da doença e até mesmo o comparti-
lhamento de experiências para com 
outros usuários que também são 
portadores da doença. 

Conclui-se assim, que as plata-
formas de aplicativos móveis voltados 
para a hanseníase, proporcionam 
aos seus usuários um maior suporte 

ao acesso a saúde de qualidade, 
originando inúmeros benefícios aos 
usuários de tal sistema, por esse 
motivo é de extrema importância o 
incentivo para que mais estudos e 
pesquisas sejam realizados e desen-
volvidos em prol da hanseníase na 
adolescência, na tentativa de melhor 
inserir esse jovem em sociedade, 
tornando-o sujeito ativo no seu 
processo saúde-doença.



USO DE APLICATIVOS MÓVEIS NA PREVENÇÃO DA HANSENÍASE EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO REFLEXIVO

Gustavo de Souza Lira, Emille Medeiros 
Araújo Teles, Luana de Almeida Silva, 

Lana Lívia Peixoto Linard

1022

Referências

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do 
trabalho científico. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

DOMNICH, A. et al. Desenvolvimento e validação da versão 
italiana da Escala de Avaliação de Aplicativos Móveis e 
sua generalização para aplicativos que visam a prevenção 
primária. BMC Med. Inform. DecisMak, v. 16, n. 83, 2016. 

GIL, C. Como elaborar projetos de pesquisa. 
5 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KESSELS, A. M. S. et al. Série histórica dos casos de 
hanseníase em menores de 15 anos em um estado do nordeste 
brasileiro. Hansen. Int., São Paulo, v. 41, p. 1-2, 2016.

NEDER, L. et al. Qualidade de vida relacionada à saúde avaliada 
pelo Inventário Pediátrico de Qualidade de Vida 4.0 em pacientes 
pediátricos com hanseníase e manifestações musculoesqueléticas. 
Rev. Bras. Reumatol., São Paulo, v. 55, n. 5, 2015. 

PETIT, A.; CAMBON, L. Exploratory study of the implication sofre 
search on the use of smartconnected devices for prevention: 
a scoping review. BMC Public. Health, v. 16, n. 552, 2016.

PINHEIRO, M. G. C. et al. Compreendendo a “alta em 
hanseníase”: uma análise de conceito. Rev. Gaúcha 
Enferm., Porto Alegre, v. 38, n. 4, 2017.

RIBEIRO, M. D. A.; SILVA, J. C. A.; OLIVEIRA, S. B. Estudo 
epidemiológico da hanseníase no Brasil: reflexão sobre as metas de 
eliminação. Rev. Panam. Salud Pública, São Paulo, p. 42-42, 2018.



USO DE APLICATIVOS MÓVEIS NA PREVENÇÃO DA HANSENÍASE EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO REFLEXIVO

Gustavo de Souza Lira, Emille Medeiros 
Araújo Teles, Luana de Almeida Silva, 

Lana Lívia Peixoto Linard

1023

SCHNALL, R. et al. Um modelo centrado no usuário para 
projetar aplicativos de saúde móvel do consumidor 
(mHealth) (apps). J. Biomed. Inform., v. 60, 2016.

SCHNEIDER, P. B.; FREITAS, B. H. B. M. Tendência da 
hanseníase em menores de 15 anos no Brasil, 2001-2016. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 3, 2018. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho 
Científico, São Paulo, Cortez, 2004.



textos do EIXO TEMÁTICO 7

COMUNICAÇÃO, 
SUSTENTABILIDADE E 
DESENVOLVIMENTO  

EM SAÚDE



A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA 

PARA GESTÃO: UM ESTUDO DE CASO

THE IMPORTANCE OF USING INFORMATION AS 
A TOOL FOR MANAGEMENT: A CASE STUDY

Ranih Pegado de Araujo
ranih91.p.araujo@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande Norte – UFRN

Danylo de Araujo Viana
danyloviana@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande Norte – UFRN

Lara Cavalcante Freitas da Silva
larafreitas2@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande Norte – UFRN

Paula de Oliveira Ferreira
paulaferreira@ufrn.edu.br

Universidade Federal do Rio Grande Norte – UFRN

Palavras-chave: Gestão da infor-
mação. Ferramenta de gestão. 
Processo de trabalho.

Keywords: Information Management. 
Management Tools. Work Process.

Resumo
A execução da Intervenção no 
processo de trabalho da atenção 
básica de saúde foi embasada por um 

estudo de pesquisa/ação, realizado 
em uma Unidade de Saúde da Família 
do Bairro Nordeste, localizado na 
cidade do Natal, Rio Grande do 
Norte. Inicialmente efetuou-se um 
reconhecimento do território onde 
a Unidade está inserida e da força 
de trabalho disponível e atuante, e 
as funções de cada colaborador. As 
Unidades de Estratégia Saúde da 
Família necessitam aperfeiçoar mais 



A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA GESTÃO: UM ESTUDO DE CASO

Ranih Pegado de Araujo, Danylo de 
Araujo Viana, Lara Cavalcante Freitas 

da Silva, Paula de Oliveira Ferreira

1026

o controle dos seus processos de 
trabalho na organização dos dados 
e informações, uma vez que esse 
desequilíbrio pode causar impacto 
negativo no desempenho da gestão 
local e diretamente no processo de 
trabalho das equipes. Nesse contexto, 
foi realizada uma análise de trabalho 
utilizando o método observacional e 
coleta de dados através de formulário 
com questões envolvendo o controle e 
utilização da informação pelos profis-
sionais da unidade. Em seguida, foram 
identificadas algumas falhas que 
estão relacionadas ao uso e manuseio 
das informações. Diante o reconheci-
mento da situação, foi executado um 
processo investigativo dessas falhas, 
no qual foram identificados os pontos 
negativos que causam os entraves na 
gestão da unidade de saúde. Partindo 
da ideia que a boa utilização dessas 
informações influencia diretamente 
na forma que se faz gestão, a proposta 
de intervenção planejada e executada 
para este projeto, tem como objetivo 
facilitar o processo de controle e 
registro de dados e produção das 
informações, podendo elas ser 
ferramentas para análise, avaliação, 
planejamento e tomada de decisões do 
gestor local e de suas equipes de saúde.

Abstract
The execution of the intervention in 
the work process of basic health care 
was based on a research study/prac-
tice, carried out in a Family Health 
Unit of Bairro Nordeste, located in the 
city of Natal in Rio Grande do Norte. 
Initially was made recognition of the 
territory where the unit is inserted 
and the available and active work-
force, as well as the function of each 
employee. The Strategy Units of the 
Family Health needs to improve the 
control over their work processes in 
the organization of data and informa-
tion, as this imbalance can provoke a 
negative impact on the performance 
of the local management and directly 
in the work process of the teams. In 
this context, was made job analysis 
using the observational method and 
data collection through a form with 
questions involving the control and 
use of the information by unit staff. 
Then it was identified some faults that 
are related to the use and handling of 
information. With the recognition of 
the situation, was executed an inves-
tigative process of these failures, in 
which the negative points that cause 
obstacles in the management of the 
health unit were identified. Starting 
from the idea of the proper use of this 
information directly influences the 
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way that makes management, the 
proposal of a planned intervention 
and execution for this project, aims 
to facilitate the process control and 
registration data and production 
of information, it can be tools for 
analysis, evaluation, planning and 
decision of the local manager and 
their health teams.

Introdução

Quando se fala em informação 
na saúde, é necessário enfatizarmos 
a implantação dos sistemas de 
informação nos estabelecimentos de 
saúde. Conceitualmente, o sistema de 
informação em saúde pode ser enten-
dido como um instrumento para 
adquirir, organizar e analisar dados 
necessários à definição de problemas 
e riscos para a saúde, avaliar a 
eficácia, eficiência e influência que 
os serviços prestados possam ter no 
estado de saúde da população, além 
de contribuir para a produção de 
conhecimento acerca da saúde e dos 
assuntos a ela ligados (White, 1980). 

Para Barreto (1994) a infor-
mação, quando adequadamente 
assimilada produz conhecimento, 
modifica o estoque mental de 

informações individuais e traz bene-
fícios ao seu desenvolvimento e ao 
desenvolvimento da sociedade em 
que ele vive. Assim, como agente 
mediador na produção do conheci-
mento, a informação qualifica-se, em 
forma e substância, como estrutura 
significante com a competência de 
gerar conhecimento para o indivíduo 
e seu grupo.

O SIAB (Sistema de informação 
da atenção básica) era um sistema de 
informação que tinha essa função, 
porém hoje passou a ser substi-
tuído pelo E-SUS AB (BRASIL,2014). 
Este sistema é uma estratégia do 
Ministério da Saúde através do 
Departamento de Atenção Básica 
(DAB) para reestruturar as infor-
mações da atenção primária à saúde 
(APS), modernizando sua plataforma 
tecnológica com o objetivo de infor-
matizar as unidades básicas de saúde, 
oferecer ferramentas para ampliar o 
cuidado e melhorar o acompanha-
mento da gestão (BRASIL,2013).

O estudo foi desenvolvido na 
Unidade Saúde da Família do Bairro 
Nordeste na cidade do Natal/RN, e 
atende a população residente de apro-
ximadamente 10.128 habitantes, tendo 
como finalidade analisar o registro 
dos dados e produção da informação 
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pelos servidores e sua utilização no 
processo de gestão em saúde.

Em detrimento às exigências 
estabelecidas, todas as unidades 
básicas da cidade do Natal/RN estão 
passando por essa transição do 
SIAB (antigo sistema) para o E-SUS 
AB./SISAB (atual sistema) a fim de 
reorganizar o fluxo e a qualidade da 
informação. No entanto a organização 
do estudo encontra dificuldades 
devidas essa migração, alguns 
profissionais encontram obstáculos 
ao uso essa nova forma de organizar 
as informações em saúde.

A partir das discussões 
feitas até o momento, define-se 
como problemática deste estudo 
a dificuldade encontrada por 
alguns profissionais em controlar e 
manusear o registro de dados para 
obtenção das informações reais e 
fidedignas, como ferramenta para 
análise e processo de tomada de 
decisões na gestão local. 

Tem-se como objetivo analisar 
o registro dos dados e produção da 
informação pelos servidores e sua 
utilização no processo de gestão 
em saúde, investigando causas que 
promovem a dificuldade do trabalho. 

O trabalho justifica-se pela 
possibilidade de nas Unidades Básicas 
de Saúde haver um progresso na 

gestão da informação, direcionando 
o gestor na atividade de controle 
interno, planejamento e avaliação dos 
processos de trabalho em saúde. Para 
o campo acadêmico, o estudo fornece 
a possibilidade de ampliar conceitos 
das áreas de saúde e engenharia, 
bibliografias e pesquisas científicas 
relacionadas à criação e desenvolvi-
mento de uma ferramenta de gestão 
inovadora e tecnológica para área da 
saúde pública.

Procedimento metodológico

O projeto é de caráter explo-
ratório, um estudo de pesquisa/
ação, o qual foi desenvolvido na 
Unidade Saúde da Família do Bairro 
Nordeste (USF) na estratégia saúde 
da Família (ESF), particularmente 
enquadrada no distrito sanitário 
Oeste da Cidade de Natal no estado 
do Rio Grande do Norte.

A população alvo para este tipo 
de estudo, foram os trabalhadores 
de saúde da USF do bairro nordeste, 
totalizando 16 funcionários que se 
dividem em categorias distintas, que 
estavam presentes no dia da ação e se 
mostraram interessados a colaborar.
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Realizou-se uma reunião para 
propor o projeto para o grupo, e assim 
alguns profissionais foram elencando 
dificuldades como: a insuficiência de 
recursos materiais na USF; descom-
promisso dos funcionários; falta de 
tempo; rotina acelerada nos atendi-
mentos; informações insuficientes 
para execução do projeto.

Então se aplicou um questio-
nário com questões objetivas e sem 
que houvesse a identificação do 
profissional. 

Com o resultado dos ques-
tionários, buscaram-se causas que 
justificassem o problema enfren-
tado, outros fatores que estariam 
interligados ao problema central e 
que influenciavam nas atividades de 
utilização da informação.

Durante a realização das 
análises dos questionários e relató-
rios de acompanhamento fornecidos 
pelo E-SUS AB, foi identificado a difi-
culdade de alguns profissionais em 
controlar e manusear o registro de 
dados para obtenção das informações 
reais, como ferramenta para análise 
e processo de tomada de decisões na 
gestão local. 

Então, deu-se a elaboração de 
planilhas, com base nas atividades 
exercidas por cada profissional e 
sendo baseada pelos critérios exigidos 

segundo sistema E-SUS AB. Possuem 
finalidade de funcionar como banco 
de dados, melhorar o controle e 
registro dos dados obtidos a partir 
de procedimentos realizados como: 
atendimentos, acompanhamentos; 
procedimentos realizados; visitas 
domiciliares; controle de medica-
mentos; cadastramento de usuários; 
saúde bucal; atividades coletivas 
e exames. Sua alimentação se dá 
durante o mês inteiro, desta forma, 
ao final do mês, os dados registrados 
serão consolidados automaticamente. 

A apresentação desta ferra-
menta aos profissionais foi divulgada 
como fonte de registro para os proce-
dimentos realizados na UBS.

Foi executado um seminário 
com o tema: “A Importância da 
Utilização da Informação como ferra-
menta para gestão, que realizou-se 
na unidade do Bairro Nordeste. 
Para apresentar a necessidade de 
implantação de um banco de dados 
e convencer os profissionais sobre a 
importância da alimentação diária 
de um registro com dados reais. 
Houve a abertura de um espaço para 
discussão sobre a gestão da qualidade 
da informação, onde se apresentou o 
conceito de informação em saúde.

 Houve a divulgação de resul-
tados sobre a consolidação de dados 
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obtidos pelos questionários respon-
didos, e foi fundamental a utilização 
da dinâmica de imagens que contri-
buiu em facilitar a compreensão 
dos trabalhadores sobre os desafios 
apresentados.

Ao final do processo, foi 
respondida uma matriz do nível de 
satisfação profissional. Essa matriz 
está relacionada aos critérios utili-
zados e que serão avaliadas as ações 
realizadas neste projeto. O critério 
utilizado para seu preenchimento 
foi com notas de 1 a 5 para o nível 
de viabilidade da proposta apresen-
tada, e calculou-se a média de cada 
quesito avaliado pelos profissionais 
da unidade e gestor.

Resultados esperados

Os resultados a seguir foram 
consolidados e analisados a partir 
das respostas dos profissionais no 
questionário sobre gerenciamento 
das informações. Foi identificado 
que 72% dos funcionários possuem 
dificuldades de entender como deve 
ser realizado o manuseio e controle 
das informações, por isso não 
trabalham a informação dentro de 
um fluxo adequada e também não 
possuem controle das informações 
geradas, refletindo negativamente no 
processo de trabalho. Apenas 24% dos 
profissionais afirmaram não ter essas 
dificuldades como expõe o gráfico 1:

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018.
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Quando abordados sobre o uso de 
planilhas ou ferramentas de registro, 
52% dos profissionais responderam 
que utilizam alguma ferramenta de 
gestão. Alguns profissionais possuem 

dificuldades de utilizar e manusear 
os sistemas de informações prejudi-
cando assim o processo de registro 
e produção de informação como 
mostra o gráfico 2:

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018.

Em relação aos sistemas de 
informações CADWEB; SISRREG; 
SISCAN, E-SUS AB disponíveis 
para a unidade de saúde, a maior 
parte dos profissionais não possui 
acesso aos sistemas, pois quando 
implantados foram definidas que 
pessoas específicas pudessem 
operá-los, evitando a rotatividade 
de profissionais operantes. O gráfico 
3 mostra os índices de participação 
dos funcionários em treinamentos e 
capacitações direcionados a operação 
desses sistemas.
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Uma das maiores dificul-
dades dos profissionais é entender 
como funciona o fluxo de produção 
de informação. Grandes partes 
desses profissionais não souberam 
responder como são realizadas as 
coletas de dados na unidade, mesmo 
participando de todo o processo de 

trabalho. Foi notável que existe uma 
grande dificuldade desses profissio-
nais de saúde em entender qual a 
estratégia de gestão utilizada para 
obtenção de dados nas equipes de 
saúde e dados acerca da população 
adstrita, como apresenta o gráfico 4.  

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018.
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No processo da coleta de dados, 
foi necessário consultar relatórios 
que informassem a produção das 
equipes de saúde. Como resposta 
dos funcionários, foi informado que 
não possuíam um relatório atuali-
zado e fidedigno referente às suas 

produções do 1º quadrimestre de 
2015. Assim, fez-se o levantamento 
de informações fornecidas no Sistema 
de Registro/ E-SUS AB e visto que o 
sistema registra adequadamente 
as informações que são inseridas. O 
gráfico 5 apresenta o resultado:

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018.

Com acesso aos relatórios de 
gestão realizou-se uma análise da 
produção do 1º quadrimestre do ano 
de 2015 onde foram identificadas 
algumas falhas na aparição da 
produção geral das quatro equipes, 
com total de 669 atendimentos no 
período de quatro meses de janeiro 
até abril, sendo esta quantidade 
dividida como: 

• Produção da Equipe 1 (um): 3 
procedimentos no quadrimestre

• Produção da Equipe 2 (dois): 657 
atendimentos no quadrimestre

• Produção da equipe 3 (três): 4 
procedimentos no quadrimestre

• Produção da equipe 4 (quatro): 5 
procedimentos no quadrimestre 

As distribuições desses proce-
dimentos permaneciam com um nível 
elevado de desigualdade quando anali-
sados por equipes e alguns dados no 
relatório apareciam zerados como se 
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não tivessem ocorrido procedimentos, 
justificando a falha no processamento 
de dados, como mostra o gráfico 6:

Fonte: E-SUS AB. Jan à Abril, 2015.

A tabela 1 a seguir, apresenta 
os dados coletados por distribuição 
de procedimentos entre os meses de 

janeira até abril e o quantitativo por 
equipe, totalizando 699 procedimentos 
no primeiro quadrimestre de 2005:

Tabela 1 – Distribuição por Procedimento e Equipes

Distribuição de Procedimentos por meses: Quantitativo por Equipe

• Total Janeiro: 307 procedimentos

• Total: Fevereiro: 337 procedimentos

• Total Março: 23 procedimentos

• Total Abril: 03 procedimentos

• Equipe I: 3 procedimentos

• Equipe II: 657 procedimentos

• Equipe III: 4 procedimentos

• Equipe IV: 5 procedimentos

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018.

Esses resultados são consequên-
cias de causas relacionadas a recursos 

estruturais, pois não há computadores 
suficientes na unidade, não há acesso 
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à internet nos computadores dos 
enfermeiros e médicos, como também 
não há a existência de um profissional 
específico lotado na unidade que tenha 
domínio na utilização do sistema e que 
auxilie as equipes com a digitação e 
controle das fichas de produção do 
sistema E-SUS.

Outra causa está relacionada 
aos profissionais que não cumprem 
os prazos de envio das fichas do E-SUS 
AB. As informações não são regis-
tradas diariamente pela maioria dos 
profissionais, o que pode implicar em 
uma perda de dados e sobrecarga do 
profissional ao fim do mês. Existe falha 
no monitoramento da gestão local e 
das equipes de saúde na consolidação 
dos dados a serem enviados para o DSO 
e SMS/Natal, a centralização das infor-
mações na gestão da unidade. Além 
disso, muitos profissionais afirmam 
não ter preparação para manuseio do 
sistema E-SUS AB. 

Após o levantamento das 
causas, realizou-se o plano de ação 
tendo como proposta a criação de 
banco de dados interno, sendo um 
instrumento de gestão para auxilio 
das equipes de saúde e o gestor, para 
melhor processamento de informa-
ções da unidade. Os profissionais 
mostraram-se bastante motivados e 
empenhados em utilizar a ferramenta. 

Ao final de toda proposta, 
utilizou-se como ferramenta para 
avaliação a matriz do nível de satis-
fação dos funcionários da unidade. 
Nesta matriz os funcionários preen-
cheram com notas de 1 a 5 cada 
quesito sendo eles: 

• Seminário sobre a importância da 
informação como ferramenta para 
gestão

• Dinâmica utilizada

• Proposta de Intervenção

E-SUS AB As notas foram 
preenchidas atribuindo 1 para nota 
mínima (pouco viável), até 5 para 
nota máxima (bastante viável), 
sempre avaliando com o critério do 
nível de viabilidade das atividades e 
propostas oferecidas.  

Quando consolidadas, foram 
obtidas as seguintes notas: 

• Média Geral de 4,8 para Seminário 
sobre a importância da informação 
como ferramenta para gestão. 

• Média Geral de 4,6 para a dinâ-
mica utilizada no seminário
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• Média geral de 4,8 para a proposta 
de intervenção oferecida

• Média Geral de 4,5 para a partici-
pação do trabalhador durante as 
atividades

A gráfico 7 abaixo evidencia 
o nível de satisfação percebido pelos 
profissionais:

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018.

Considerações finais

A utilização da ferramenta 
para fazer um banco de dados, 
proposta no seminário, ficou acor-
dada com a gestão local da unidade 
que, a partir de janeiro de 2016, iria 
ser implantada. A unidade passou por 
um processo de reforma estrutural e 
estava reorganizando seus processos 
de trabalho, com isso o gestor afirmou 
implantar a ferramenta pelas equipes 
de saúde e demais setores da unidade. 

Com a utilização correta do 
banco de dados serão obtidos melhor 

controle interno e registro dos dados 
coletados a partir das produções das 
equipes de acordo com cada categoria 
profissional e sua função.

Para a atividade de gestão, 
o projeto é fundamental, pois é a 
partir de seu uso que o gestor local 
irá fazer o monitoramento diário 
em seus preenchimentos e a análise 
será baseada nos dados preenchidos 
e discutidos em equipe. A produção 
das informações fidedignas auxiliará 
a gestão local no processo de tomada 
de decisões e avaliação no nível de 
qualidade do serviço ofertado, todos 
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os indicadores representando uma 
situação real da unidade. 

Este estudo foi importante 
para que os profissionais de saúde 
e o gestor entendessem que para 
a unidade alcançar o sucesso nas 
metas a ser atingida, a organização do 
registro de dados é um forte aliado. 
Os profissionais devem passar a ser 
responsáveis por todo controle diário 
e interno de procedimentos reali-
zados por si mesmo. Com o banco de 
dados alimentado trarão como tirar 
conclusões dos seus trabalhos ao final 
de cada mês.
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Resumo
A necessidade de preservar o meio 
ambiente, inserida no contexto 
da produção alimentar, surge na 
iniciativa de evitar o desperdício 
de resíduos, como as sementes e 
cascas de alimentos. Pensando 
no desenvolvimento sustentável, 
frutas como o melão, habitualmente 
ofertado nos restaurantes, pode 
tornar-se um recurso alternativo 
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para a alimentação, ao pensar no 
aproveitamento de suas sementes, 
com a finalidade de agregar valor 
nutricional a novos produtos (pães, 
biscoitos e bolos), sem onerar a 
produção. Assim, o objetivo desse 
estudo foi aproveitar o resíduo 
da semente do melão cantaloupe 
(Cucumis melo L. var. reticulatus), em 
produtos alimentícios. As sementes 
de melão utilizadas para obtenção 
da farinha foram coletadas em 
um restaurante universitário. 
Tomando-se como base uma formu-
lação de bolo padrão ofertada no 
restaurante, foi desenvolvida uma 
formulação de bolo adicionado de 
10% de farinha de semente de melão, 
em substituição à farinha de trigo. 
Para avaliar a aceitação do bolo foi 
realizada análise sensorial com a 
comunidade universitária. Foram 
realizados dois testes de análise 
sensorial: o Just About Right e a 
Aceitação Global. Observou-se que o 
Índice de Aceitabilidade dos prova-
dores para a formulação de bolo 
preparado com 10% de farinha de 
semente de melão foi maior que para 
a formulação padrão (0%), recebendo 
notas melhores também no teste Just 
About Right. A pesquisa confirmou a 
viabilidade da utilização da farinha 
da semente de melão na produção de 

alimentos, destinados à nutrição, seja 
de indivíduos saudáveis, enfermos 
ou em condições clínicas especiais, 
ressaltando o incentivo a práticas 
sustentáveis, promovendo benefícios 
econômicos, sociais e de saúde. 

Abstract
The need to preserve the envi-
ronment, in the context of food 
production, arises in the initiative 
of avoiding waste, such as food seeds 
and bark. Thinking about sustainable 
development, fruits such as melons, 
usually offered in restaurants, can 
become an alternative resource for 
food, by the use of their seeds, with 
the purpose of adding nutritional 
value to new products (breads, 
biscuits and cakes), without burde-
ning production. The objective of this 
study was to use the seeds of canta-
loupe melon (Cucumis melo L. var. 
reticulatus) in technological appli-
cations with sustainable purposes. 
Thus a cake formulation with melon 
seed flour were developed: standard 
cake (0%) and cake plus melon seed 
flour instead of wheat flour (10%). 
To evaluate the acceptance of the 
product obtained, sensorial analyzes 
were carried out with academic 
community. For sensory analysis we 
used two tests: Just About Right and 
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the Global Acceptance. For the two 
evaluations, the testers’ Acceptability 
Index for the cake formulation 
prepared with 10% melon seed meal 
was higher than for the standard 
formulation (0%), in the same way 
that it received equivalent and / or 
better grades in the two tests used. 
The research investigated the feasi-
bility of the use of melon seed flour, 
considering the incentive to sustai-
nable practices in the production of 
meals, either for healthy individuals, 
patients or in specific nutritional 
conditions, promoting economic, 
social and health benefits.

Introdução

Dent re os vá r ios t ipos 
de Unidades de Alimentação e 
Nutrição (UAN) existentes, estão os 
Restaurantes Universitários (RU) e 
as Unidades de Nutrição e Dietética 
Hospitalares que, obedecendo aos 
princípios das unidades produtoras 
de refeições, têm por finalidade 
oferecer uma alimentação equilibrada 
aos indivíduos, buscando atender 
suas necessidades nutricionais, 
respeitando os hábitos alimentares, 
as condições de saúde, aliando itens 

como oferta de cardápios variados e 
de boa aceitabilidade, a custos baixos, 
garantindo a segurança alimentar 
(Aguiar et al., 2013). 

Neste aspecto, a produção 
sustentável está se tornando um 
dos desafios importantes a serem 
enfrentados na elaboração de 
refeições, devendo-se considerar 
soluções para reduzir as perdas, 
desperdícios e impacto ambiental 
(Silva et al., 2018). Neste contexto, 
a Organização das Nações Unidas 
(2017) propôs a adoção de uma nova 
agenda de desenvolvimento susten-
tável a ser implementada por todos 
os países até 2030. Contemplando 
os 17 objetivos propostos, o objetivo 
12 especialmente, estabelece como 
orientação “assegurar padrões de 
produção e de consumo sustentáveis”, 
visando alcançar, dentre outros, a 
redução do desperdício de alimentos 
e as perdas nas cadeias de produção 
e abastecimento; redução da geração 
de resíduos; incentivo à adoção de 
práticas sustentáveis e garantia de 
que as pessoas se conscientizem para 
o desenvolvimento sustentável. 

Considerando estas informa-
ções, justifica-se a necessidade de 
aproveitar os resíduos sólidos gerados 
nas UAN, como por exemplo, aqueles 
provenientes de frutas servidas nas 
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refeições. Utilizar as sementes e 
cascas, acumuladas durante a oferta 
destes alimentos, pode contribuir 
para a sustentabilidade do meio 
ambiente. Segundo Silva, Schlabitz 
e Souza (2010), sementes de vários 
alimentos vem sendo utilizadas com 
o intuito de fornecer novos produtos, 
tornando-se recursos nutritivos para 
a alimentação.

Mediante o desperdício na 
produção de refeições, o melão 
(Cucumis melo L. var. reticulatus), 
dentre outras frutas, está presente 
no cardápio da maioria das unidades 
produtoras de refeições, gerando 
assim, grande volume de resíduos, 
a título de exemplo, as sementes, 
as quais podem ser utilizadas como 
matéria-prima na formulação de 
novos produtos, resgatando suas 
propriedades nutricionais.

Assim, o referido estudo 
pretendeu investigar a viabilidade 
do aproveitamento das sementes do 
melão ofertado no cardápio de uma 
UAN institucional da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 
convertendo-as em uma farinha a 
ser utilizada como ingrediente na 
elaboração de um bolo. 

Procedimento metodológico

Caracterização da pesquisa 

O presente estudo corres-
pondeu a uma pesquisa do tipo 
descritiva-exploratória, de abor-
dagem quantitativa, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital Universitário Onofre 
Lopes, com parecer sob protocolo n° 
2.525.943, CAAE 82370118.2.0000.5292.

Métodos

Formulação dos bolos 
As sementes de melão da varie-

dade reticulatus (melão Cantaloupe) 
foram coletadas no Restaurante 
Universitário/Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Esse resíduo 
foi pesado, devidamente higienizado 
e conduzido à secagem e tritu-
ração, resultando em uma farinha. 
Posteriormente, foram elaboradas 
duas formulações de bolos: uma 
preparada, exclusivamente, com 
farinha de trigo, e outra que teve 
10% de acréscimo da Farinha Integral 
de Semente de Melão (FISM), em 
relação à farinha de trigo (Tabela 
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1), mantendo-se fixas as proporções 
de açúcar, fermento químico, leite, 
margarina e ovos.

Tabela 1 - Percentual de ingredientes utilizados para elaboração do 
bolo padrão do RU/UFRN e do bolo formulado com adição da farinha 
integral de semente de melão, em substituição à farinha de trigo. 

Ingredientes F1* (%) F2** (%)

Açúcar 22,99 22,99

Farinha de trigo 16,86 15,17

Farinha da semente de melão 0,00 1,69

Fermento químico 1,92 1,92

Leite pasteurizado 30,65 30,65

Margarina 12,26 12,26

Ovos 15,33 15,33

*F1: amostra padrão (0% de farinha da semente de melão)

**F2: 10% de farinha da semente de melão.

Análise sensorial
A análise sensorial do bolo 

envolveu 135 provadores selecionados 
e não treinados, e incluiu a avaliação 
da aceitação global e a realização do 
teste Just About Right (JAR), método 
utilizado para quantificar a presença 
de determinado(s) atributo(s) e/ou 
intensidade(s) ideais (Dutcovsky, 
2013), (Jaeger et al., 2015). 

Como critério de inclusão 
para participar da análise sensorial 
enquadraram-se os usuários do RU 
e demais membros da comunidade 
universitária de ambos os sexos, 
na faixa etária de 18 a 60 anos. Os 

critérios de exclusão foram: impossi-
bilidade de realizar a degustação em 
virtude de algum ferimento bucal; 
indivíduos maiores de 60 anos, devido 
à presença comum de alterações da 
sensibilidade gustativa; presença de 
algum tipo de alergia ou intolerância 
aos ingredientes que compuseram as 
formulações dos bolos. 

Os julgadores receberam 
uma porção de cada amostra 
(aproximadamente 25 g), em pratos 
plásticos descartáveis, codificados 
com números de três dígitos alea-
tórios. Os mesmos foram orientados 
para leitura e preenchimento do 
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Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido e das fichas de respostas. 
As formulações foram julgadas 
segundo a Aceitação Global - escala 
hedônica estruturada de nove 
pontos - onde 9 representava a nota 
máxima, “gostei muitíssimo”, e 1, a 
nota mínima “desgostei muitíssimo”; 
e o Just About Righ (JAR), que mediu 
os atributos sabor e textura (maciez), 
por meio de uma escala, com variação 
de 1 a 3 pontos. A preferência dos 
provadores foi conhecida conforme 
as seguintes descrições no padrão de 
3 pontos da escala: 1 = “menos intenso 
do que gosto”, 2 = “ideal – do jeito que 
eu gosto’’, e 3 = “mais intenso do que 
gosto” (para o atributo sabor doce); 
e 1 = “mais macio do que eu gosto”, 2 
= “ideal, – do jeito que eu gosto”, 3 = 
“mais macio do que eu gosto” (para 
o atributo textura) (Dutcovsky, 2013).

Resultados e discussões

O bolo produzido com a farinha 
integral da semente de melão é um 
alimento rico em fibras, que exige 
uma menor adição de farinha de trigo 
no preparo. Ao mesmo tempo, garante 
um sabor agradável, conforme 

constatado na avaliação do produto, 
por meio da análise sensorial. 

Na referida pesquisa, a maioria 
das respostas dadas aos bolos com 
acréscimo de farinha integral de 
semente de melão, em substituição 
à farinha de trigo, tanto para a 
aceitação global, quanto para o JAR, 
foram favoráveis, indicando boa 
aceitação dos produtos.

Aceitação global

Nesta análise, os dados de 
dois (2), dos cento e trinta e cinco 
(135) provadores foram excluídos 
da tabulação dos resultados, em 
virtude da ausência de avaliação de 
algumas amostras.

Conforme a tabela 2, os prova-
dores exibiram maior aceitação para 
F2 (contendo 10% de farinha integral 
de semente de melão), porém, a acei-
tação de tal formulação foi semelhante 
a F1 (bolo padrão, preparado, exclusi-
vamente, com farinha de trigo). 
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O bolo produzido com a FISM é 
um alimento rico em fibras, que exige 
uma menor adição de gordura e de 
farinha de trigo no preparo. Ao mesmo 
tempo, garante um sabor agradável 
ao provador, conforme constatado 
na avaliação do produto, por meio 
do Índice de Aceitabilidade (IA). Com 
base nas notas para a aceitabilidade 
e no resultado do cálculo do IA, 
verificou-se que as duas formulações 
apresentaram boa aceitação, visto que 
exibiram IA superior a 70% (Tabela 2).

Observou-se atribuições de 
notas entre 7 e 8 para as amostras 
F1 e F2 (contendo, respectivamente, 
concentrações de 0 e 10% de farinha 
de semente de melão), destacando-se 
que 79% dos julgadores preferiram 
esta última formulação. Para a formu-
lação F1, o Índice de Aceitabilidade foi 
equivalente a 73%.

Thomaz, et al., (2014), propondo 
a elaboração de um bolo doce, 
utilizaram três formulações com dife-
rentes percentuais de substituição 
da farinha de trigo por sementes de 

goiaba em pó, com níveis de 5%, 10% 
e 0% (controle). Na análise sensorial, 
os autores realizaram a aceitação 
global, trabalhando com uma escala 
hedônica estruturada também de 9 
pontos. Neste aspecto, identificaram 
que as avaliações “gostei moderada-
mente” e (7) “gostei muito” (8) foram 
as mais assinaladas, permanecendo 
todas as amostras com resultados 
acima de 50%, revelando para as 
formulações com 5% e 10%, as maiores 
notas. Os provadores concluíram que 
a formulação que substituiu em 5% a 
farinha de trigo em relação à farinha 
da semente de goiaba em pó, foi a 
que apresentou maior aceitabilidade 
(atingindo, aproximadamente, 90%).

Compartilhando esta mesma 
perspectiva de aproveitamento de 
resíduos, em outro estudo, analisando 
a substituição parcial de grãos de 
milho pela farinha confeccionada a 
partir de resíduos da uva (cascas e 
sementes), os autores partiram de 
três formulações para o preparo de 
um cereal com concetrações de 10, 15 

Tabela 2 - Resultados da Aceitação Global e Índice de Aceitabilidade para 
as duas formulações de bolos preparados (F1 – 0% de FISM e 100% de 
farinha de trigo e F2 – 10% de FISM e 90% de farinha de trigo).

Formulações Score aceitação global Índice de aceitabilidade

F1 (0%) 6,56 (1,95) 73%

F2 (10%) 7,08 (1,61) 79%
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e 20%. A escala hedônica de 9 pontos 
também foi escolhida para verificar 
a aceitabilidade dos provadores, 
variando de 1 “não gosto muito” à 
9 “gosto muito”. O índice de aceita-
bilidade (IA), da mesma forma, foi 
realizado, de acordo com o atributo 
global de aceitação. Como resultados 
encontrados, a aceitação foi melhor 
para as formulações contendo, em 
ordem de preferência, 15 e 20% da 
farinha de sementes e casca de uva, 
as quais também concentravam os 
maiores valores de fibras. Já o valor 
para os cereais com 10% da farinha 
permaneceu abaixo de 70% (Oliveira 
et al., 2013).

Avaliação da análise sensorial 
considerando os atributos ideais 
para o bolo - just about right 

Os participantes da análise 
sensorial avaliaram os bolos 
contendo 0 e 10% de farinha integral 
de semente de melão quanto aos atri-
butos textura e sabor. Na avaliação, a 
maioria julgou as amostras “ideais” 
para a escala JAR, preferindo o bolo 
com 10% quando comparado com o 
bolo padrão, (produzido com 100% de 
farinha de trigo), considerando estes 
dois atributos.

No bolo de farinha integral de 
semente de melão, a nota 2 (repre-
sentativa de sabor e textura ideais) 
foi predominante dentre as respostas 
dos avaliadores. Quanto ao sabor, 
para as concentrações equivalentes 
a 0 e 10% de farinha de semente de 
melão, os percentuais foram, respec-
tivamente, 61 e 64%. Com relação 
ao atributo textura, os percentuais 
alcançaram, na devida ordem, 39 e 
53% (Tabelas 3 e 4). 
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No estudo de Souza e Correia 
(2013), observaram dentre outros, a 
análise sensorial de suco misto de 
figo-da-índia e cajá, quanto ao atributo 
sensorial “sabor doce”, a formulação 
A (50 % de polpa de figo-da-índia e 
50% de polpa de cajá) obteve melhor 
aceitação que a formulação B (75% de 
polpa de figo-da-índia e 25 % de polpa 
de cajá). Os autores, ainda atestaram 
que a maior concentração da polpa de 
figo-da-índia na formulação B intensi-
ficou a cor e a doçura.

Thomaz, et al., (2018), ao 
avaliarem a aceitabilidade sensorial 
de biscoito tipo cracker enriquecido 
com farinha da casca do limão 
siciliano, considerando, dentre 
outros atributos, também o sabor 
e a textura, utilizaram da mesma 
forma que o referido trabalho, cinco 

formulações de biscoitos contendo 
diferentes concentrações - F1 
(padrão), F2 (1%), F3 (2%), F4 (3%) e F5 
(4%). Sensorialmente, as formulações 
padrão e adicionada de 1% de farinha 
de casca de limão siciliano foram as 
mais aceitas, principalmente quanto 
ao atributo “sabor”. Para o atributo 
“textura”, a amostra F1 também 
apresentou uma das maiores notas, 
verificando-se que a a adição de até 
1% de farinha de casca de limão sici-
liano nos biscoitos foi a mais aceita, 
semelhante ao produto convencional.

Considerações finais

O bolo feito com a farinha 
integral da semente de melão, além 

Tabela 3: Avaliação percentual para o atributo sabor doce – Escala JAR. 

NOTA F1 (%) F2 (%)
1 19.3 14.8

2 61 64

3 19.3 20.7

Tabela 4: Avaliação percentual para o atributo textura – Escala JAR.

NOTA F1 (%) F2 (%)
1 36 33

2 39 53

3 24 14
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de nutrir, poderá servir de exemplo 
para incentivar a formação de hábitos 
alimentares adequados, associada 
à preocupação com a sustentabili-
dade, ou seja, aliando o prazer do 
consumo de um alimento saudável 
à conscientização da ingestão de um 
alimento produzido com menores 
efeitos negativos ao meio ambiente. 
A estratégia de fabricar um produto 
com características nutricionais favo-
ráveis à manutenção da saúde pode 
ser utilizada para educar as pessoas, 
incentivando-as quanto à prática do 
reaproveitamento. 

A pesquisa foi importante por 
mostrar que estudos que envolvem 
a geração de resíduos, induzem à 
implantação de ações preventivas, 
ao considerar o impacto que o 
desperdício de matérias-primas 
podem causar ao meio ambiente. 
Assim, o trabalho em desenvolver 
atividades voltadas à desmistificação 
do alimento processado, considerado 
ideal no que se refere ao quesito 
palatável, é essencial para nos adap-
tarmos a uma alimentação que exija 
um ambiente sustentável.
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Resumo
Pode-se dizer que estratégia é a arte 
de tentar criar valor sustentável. Ela 

busca por em prática um sonho. Em 
instituições de pesquisa na área de 
saúde alcançar o sonho é atender a 
sociedade para demandas desafia-
doras. Para tanto, deve-se formular 
a estratégia e depois implementá-la. 
Neste artigo descreve-se a formulação 
estratégica para o Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) 
da UFRN. Ao final, é apresentado um 
Mapa Estratégico do BSC envolvendo 
as quatros perspectivas alinhadas à 
atividade-fim do LAIS. 
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Abstract
It can be said that strategy is an 
art of trying to create sustainable 
value. She seeks to practice a dream. 
Research institutions in the health 
field must be attentive to the demand 
for challenging demands. Therefore, a 
strategy must be formulated and then 
implemented. This article describes a 
strategic planning for the Laboratory 
of Technological Innovation in Health 
of UFRN. At the end, a BSC Strategic 
Map is presented as part of the stra-
tegies aligned with the end-activity 
of the Laboratory.

Introdução

Formular a estratégia é o 
processo de planejamento que visa 
definir os caminhos que a organização 
deve trilhar para tornar real sua visão 
de futuro, a partir da identificação 
de forças restritivas e impulsoras, 
externas e internas, decorrentes 
de uma análise ambiental. Estes 
caminhos devem ser traduzidos em 
objetivos estratégicos. O processo, 
geralmente, inicia com a análise 
ambiental e termina com a estratégia 
definida. Convenciona-se chamar esta 
etapa de planejamento estratégico 

que pode ser visto com um processo 
dinâmico através do qual são definidos 
caminhos que a organização deverá 
trilhar considerando um compor-
tamento proativo (LOBATO, 2015). 
Nesta etapa, modelos como o Balanced 
Scorecard (BSC) são amplamente utili-
zados para estruturar o planejamento 
por perspectivas distintas.

O BSC é um modelo de gestão 
estratégica que traduz a visão de 
futuro em objetivos distribuídos em 
diferentes perspectivas de análise 
e permite o estabelecimento de 
indicadores de desempenho, metas 
e iniciativas que irão assegurar 
o alinhamento e a execução da 
estratégia, em um processo de 
monitoramento e avaliação contínua 
(KAPLAN; NORTON, 2009).

O BSC foi concebido origina-
riamente com quatro perspectivas: 
perspectiva financeira, perspectiva 
do cliente, perspectiva dos processos 
internos e perspectiva do aprendi-
zado e crescimento. Estas quatro 
perspectivas podem ser represen-
tadas visualmente em um Mapa 
Estratégico que mostra as relações de 
causa e efeito entre os componentes 
da estratégia de uma organização 
(KAPLAN; NORTON, 2004).

O BSC para instituições de 
caráter público também deve refletir 
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a estratégia em questão. No entanto, 
o modelo do BSC com a perspectiva 
financeira no topo da hierarquia não 
serve para estas instituições. Numa 
perspectiva pública, os recursos 
financeiros devem alicerçar as outras 
perspectivas. Neste caso, o foco da 
estratégia muda para o atendimento 
aos cidadãos e não para a obtenção de 
resultados financeiros. 

Nesta perspectiva, este trabalho 
pretende apresentar uma proposta de 
Mapa Estratégico baseado no BSC para 
o Laboratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS). Esta proposta de 
Mapa Estratégico para o LAIS consi-
dera a natureza pública em que o 
Laboratório se encontra tendo como 
alicerce a necessidade de captação 
de recursos que devem sustentar as 
demais perspectivas. O LAIS é uma 
organização que desenvolve novos 
produtos e serviços para organizações 
públicas e privadas desde 2011.

A elaboração de um planeja-
mento estratégico que considere 
aspectos essencia is a serem 
considerados para o futuro da 
organização está em consonância 
com uma necessidade já apontada 
pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da 
ONU. O ODS 16 destaca, entre outros 
aspectos, o desenvolvimento de 

instituições eficazes, responsáveis 
e transparentes em todos os níveis 
(ODS 16.6); e garantia da tomada de 
decisão responsiva, inclusiva, parti-
cipativa e representativa em todos os 
níveis (ODS 16.7).

Procedimento metodológico

Para realização deste trabalho 
foi utilizada a estratégia de obser-
vação participante. Para Creswell 
(2014), nessa forma de coleta o obser-
vador geralmente está envolvido 
naquilo que ele está observando, 
sendo uma das ferramentas-chave 
para a coleta dos dados em pesquisa 
qualitativa. Neste caso, os autores 
estão participando do processo de 
elaboração do planejamento estraté-
gico do Laboratório.

O LAIS, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), foi 
criado em março de 2011 e tem como 
alicerce a combinação de saberes 
das áreas da saúde, engenharias, 
tecnologias da informação e comu-
nicação. O LAIS é parte do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) 
sendo o primeiro laboratório insta-
lado em um hospital brasileiro com 
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a proposta de promover a inovação 
tecnológica em saúde.

O LAIS possui dez grandes 
núcleos que representam as grandes 
áreas de pesquisa e inovação. 
Reforça-se que existem processos 
comuns a todos os núcleos e processos 
específicos de cada núcleo. Este 
aspecto foi considerado na cons-
trução do BSC.

Resultados e discussão

Normalmente sucesso organi-
zacional no setor privado se baseia 
em critérios como sobrevivência a 
longo prazo, atendimento das expec-
tativas dos clientes, crescimento 
sustentável, rentabilidade adequada, 
capacidade de inovação.

No setor público o sucesso 
deveria estar associado aos critérios 
associados a excelência na pres-
tação de serviços. Se o objetivo do 
Estado é atender às demandas da 
sociedade, é necessário saber quais 
as demandas da sociedade para que 
o foco da gestão esteja adequado e 
o consequente sucesso deve estar 
relacionado a qualidade dos serviços 
prestados ao cidadão que atendem 
estas necessidades.

O BSC foi desenvolvido por 
Robert Kaplan e David Norton, 
em meados de 1990, nos Estados 
Unidos (KAPLAN; NORTON, 2009). 
Reconhecendo algumas fraquezas e 
incertezas da abordagem comum de 
gestão da época, focada em planeja-
mento e em resultados financeiros, 
mas muito longe do controle da 
execução e de outras perspectivas além 
da financeira, a abordagem do BSC 
corrige essa distorção e propõe uma 
nova forma de “medir” a organização.

O BSC considera como premissa 
que a estratégia de uma organização 
é uma hipótese. Ele descreve o movi-
mento de uma organização que está 
em uma posição atual e pretende 
estar em uma posição futura desejável, 
mas incerta. Kaplan e Norton (2009) 
reforçam que, como a organização 
nunca esteve nessa posição futura, 
a trajetória almejada envolve uma 
série de hipóteses interligadas. O BSC 
permite a descrição das hipóteses 
como um conjunto de relações de causa 
e efeito explícitas e sujeitas a testes.

Herrero Filho (2018) reforça 
que o BSC deve refletir a estratégia 
da organização. Missão, visão e 
valores orientam as escolhas (estra-
tégias) que, por sua vez, devem ser 
refletidas no BSC.



BALANCED SCORECARD: UMA PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA O 
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE DA UFRN

Manoel Veras de Sousa Neto 
Rafael Rodrigues da Silva

1055

A Figura 1 ilustra o BSC e 
reforça a ideia de que cada perspec-
tiva deve ser pensada em termos 
de objetivos, indicadores, metas e 
iniciativas. Objetivos são oriundos 
da estratégia. Indicadores permitem 

acompanhar a execução da estra-
tégia. Metas são de curto prazo, 
geralmente de responsabilidade de 
equipes ou indivíduos e permitem 
aferir os indicadores. Iniciativas são 
as ações a serem implementadas.

Figura 1: As 4 Perspectivas do BSC

Fonte: Adaptado de Veras (2017, p. 23).

BSCs podem ter caráter privado 
e público. O BSC para instituições de 
caráter privado é mais comum e pode 
ser representado pela Figura 2.

Órgãos públicos e organiza-
ções sem fins lucrativos possuem 
sérias dificuldades em definir suas 

estratégias. Governos e instituições 
públicas normalmente não conseguem 
definir claramente o que fazer e o que 
não fazer e o BSC pode ser uma ferra-
menta importante para a definição 
dos objetivos estratégicos. No Brasil, 
um bom exemplo, é o poder judiciário 
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que adotou o BSC como ferramenta de 
planejamento estratégico.

O BSC para instituições de 
caráter público, assim, deve refletir a 
estratégia em questão. A arquitetura 
do BSC com a perspectiva financeira 
no topo da hierarquia não serve para 
essas instituições de caráter público. 
Numa perspectiva governamental ou 
de terceiro setor de BSC os recursos 

devem alicerçar as outras perspec-
tivas. A Figura 2 também ilustra as 
perspectivas de um BSC para orga-
nização pública ou do terceiro setor. 
Neste caso, o foco da estratégia muda 
para o atendimento dos cidadãos e 
não para a obtenção de resultados 
financeiros. O orçamento passa a ser 
a perspectiva de base do BSC.

Figura 2: BSC para Setor Privado e Setor Público & Terceiro Setor

Fonte: Adaptado de Veras (2017, p. 24).
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A Figura 3 ilustra as perspec-
tivas de um BSC para o LAIS. Neste 
caso, o foco da estratégia muda para 
a satisfação da sociedade e não para 
a obtenção de resultados financeiros. 

Orçamento passa a ser a base do BSC 
seguido dos recursos e processos. A 
missão, a visão e os valores foram 
definidos inicialmente.

Figura 3: Estrutura do BSC para o LAIS

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Os objetivos estratégicos em 
cada perspectiva foram definidos 
inicialmente e descritos no Quadro 1. 

Quadro 1: Objetivos Estratégicos do LAIS

Perspectivas Objetivos Estratégicos

1. Perspectiva 
Orçamento

• Ampliar a captação de recursos

• Melhorar a gestão de recursos disponíveis

2. Perspectiva 
Recursos

• Otimizar o Investimento em tecnologia da informação

• Melhorar o comprometimento dos colaboradores

• Qualificar colaboradores

• Inserir novas práticas de gestão

3. Perspectiva 
Processos (todos 
os núcleos)

• Melhorar a gestão da demanda (incluindo identificação)

• Buscar novos parceiros

• Melhorar a eficiência dos processos de inovação (incluindo 

pós-entrega)

• Desenvolver governança (incluindo gestão dos riscos)

• Melhorar a gestão da informação

• Adequar estrutura organizacional

4. Perspectiva 
Processos (por 
núcleo)

• Desenvolver novos produtos tecnológicos inovadores

5. Perspectiva 
Sociedade

• Satisfazer stakeholders

• Fortalecer a imagem

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Os objetivos nas quatro pers-
pectivas apresentados no Quadro 1 
são ilustrados no Mapa Estratégico 
da Figura 4.

Figura 4: Mapa Estratégico do LAIS

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Mapa Estratégico do BSC 
proposto para o LAIS tem um objetivo 
comum para todos os núcleos que é o 
desenvolvimento de novos produtos 
inovadores. Sabe-se que este é o 
grande desafio para o LAIS conside-
rando os aspectos de conformidade 
e regulação do setor de saúde. Todo 

o esforço estratégico deve atender 
a sociedade, portanto os diversos 
processos convergem no atendimento 
das partes interessadas e no fortale-
cimento da imagem do LAIS.
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Considerações finais

Estruturar o planejamento 
estratégico é parte importante do 
processo de gestão estratégica. 
Construir um BSC que represente a 
estratégia do LAIS foi o objetivo deste 
artigo. Considera-se ainda ajustes 
necessários a serem realizados. Feito 
isto é necessário pensar a implemen-
tação da estratégia. Implementar a 
estratégia inclui a execução das ações 
com a verificação das metas traçadas, 
utilizando-se de informações 
comparativas, requisitos de partes 
interessadas, alocação de recursos, 
assim como os processos para a 
comunicação e o monitoramento dos 
resultados. Esta etapa está relacionada 
diretamente a gestão estratégica.
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Resumo
A criança com encefalopatia 
crônica da infância, conhecida 
como paralisia cerebral (PC), apre-
senta uma diversidade de fatores 
causadores e é caracterizada por 
lesão estática, ocorrida no período 

pré, peri ou pós-natal, que afeta o 
sistema nervoso central em fase de 
maturação estrutural e funcional. 
Objetivou-se construir e validar o 
conteúdo de protocolo de avaliação 
fisioterapêutica e do desenvolvi-
mento neuropsicomotor (DNPM) 
para crianças de 0 a 24 meses com 
encefalopatia crônica da infância 
(ECI), vinculadas no Serviço de 
Fisioterapia Infantil da Universidade 
Federal da Paraíba. Trata-se de 
um estudo metodológico, com 
abordagem quantitativa, realizado 
de setembro 2017 a maio de 2018. 
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Construiu-se um conjunto de itens 
a serem considerados em protocolo 
de avaliação fisioterapêutica e 
do DNPM para crianças com ECI. 
Essa proposta foi submetida para 
validação de conteúdo por juízes 
selecionados a partir da Plataforma 
Lattes. Colaboraram 16 juízes, que 
opinaram em relação a manter 
ou não os itens do protocolo. Para 
análise, foram adotados o índice 
Kappa e o Índice de Validade de 
Conteúdo, tendo como ponto de 
corte valores>0,80. Participaram 
como juízes, fisioterapeutas espe-
cialistas em neuropediatria. Através 
do escore geral (K=0,86; IVC=0,91), 
verificou-se que o protocolo apre-
sentou concordância perfeita. O 
instrumento foi validado quanto ao 
seu conteúdo e poderá contribuir 
para a melhoria da qualidade do 
tratamento à criança com encefalo-
patia crônica não progressiva.

Abstract
The child with chronic encephalo-
pathy of childhood, known as cerebral 
palsy (PC), presents a variety of causa-
tive factors and is characterized by 
static injury, which occurs in the pre, 
peri or postnatal period, affecting the 
central nervous system in the matura-
tion phase structural and functional. 

The objective of this study was to 
construct and validate the contents 
of the protocol of physical therapy 
evaluation and neuropsychomotor 
development (DNPM) for children 
from 0 to 24 months with chronic 
encephalopathy of childhood (ECI), 
linked in the Child Physiotherapy 
Service of the Federal University of 
Paraíba. This is a methodological 
study, with a quantitative approach, 
carried out from September 2017 to 
May 2018. A set of items to be consi-
dered in a physical therapy assessment 
protocol and DNPM for children with 
ECI was constructed. This proposal 
was submitted for validation of 
content by judges selected from the 
Lattes Platform. 16 judges collabo-
rated, who expressed their opinion on 
whether or not to keep the protocol 
items. For analysis, the Kappa index 
and the Content Validity Index were 
adopted, with a cutoff value of values> 
0.80. They participated as judges, 
physiotherapists specialists in neuro-
pediatrics. Through the general score 
(K = 0.86, IVC = 0.91), it was verified that 
the protocol presented perfect agree-
ment. The instrument was validated 
as to its content and could contribute 
to the improvement of the quality of 
treatment for children with chronic 
non-progressive encephalopathy.
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Introdução

A criança com encefalopatia 
crônica da infância (ECI), conhecida 
como paralisia cerebral (PC), apre-
senta uma diversidade de fatores 
causadores e é caracterizada por lesão 
estática, ocorrida no período pré, 
peri ou pós-natal, que afeta o sistema 
nervoso central em fase de maturação 
estrutural e funcional. Estas crianças, 
por consequência da lesão cerebral, se 
desenvolvem num ritmo mais lento, 
contudo o seu desenvolvimento não é 
apenas atrasado, mas é desordenado 
e prejudicado. Portanto, como há 
desenvolvimento, consequentemente 
ele pode ser influenciado por fatores 
de risco. (BOBATH; BOBATH,1980; 
MADEIRA;CARVALHO, 2009)

Estudos epidemiológicos de 
PC mostram dados variáveis. Sua 
incidência em países desenvolvidos 
tem variado de 1,5 a 5,9/1000 nascidos 
vivos. No Brasil não há pesquisa 
específica e conclusiva a cerca dessa 
incidência, porém, acredita-se que 
haja o surgimento de novos casos de 
PC por ano. (GUIMARÃES, et al, 2014)

Nesse contexto, a Fisioterapia 
tem o papel de atuar na reabilitação 
ou recuperação da capacidade 
funcional, melhorar a qualidade de 
vida e manter o desenvolvimento 

neuropsicomotor (DNPM) da criança 
de acordo com os padrões de norma-
lidade dentro de cada faixa etária. 
(STOKES, 2000)

Dessa forma, é de grande perti-
nência a realização de uma avaliação 
completa e detalhada, visto que, uma 
avaliação equivocada tenderá a gerar 
duas consequências: ou o paciente 
será submetido a um tratamento 
inadequado ou os benefícios prove-
nientes da fisioterapia não serão 
comprovados. (SMARR, 2011; JULL; 
MOORE, 2002)

A elaboração de uma ficha 
padronizada é de grande valia à 
classe profissional, pois além de 
garantir um melhor tratamento ao 
paciente, facilita o acompanhamento 
por meio de estudos epidemiológicos. 
Embora seja um desafio desenvolver 
tal instrumento, vale ressaltar que 
este deverá apresentar alternativas 
que possibilitem a inserção de itens 
que o fisioterapeuta julgue achar 
necessário, para que o procedimento 
avaliativo não se torne uma tarefa 
mecânica, automática e involuntária. 
(LLIANO, et al, 2013)

A qualidade de um instru-
mento de avaliação é determinada 
por variáveis denominadas proprie-
dades psicométricas, dentre as quais 
se destacam a confiabilidade e a 



CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA DA INFÂNCIA

Jordânia Abreu Lima de Melo, Juliana Sousa 
Soares de Araújo, Thais Josy Castro de Assis 

Freire , Cristina Katya Torres Teixeira Mendes

1065

validade. A confiabilidade é a capa-
cidade de um instrumento medir 
fielmente um fenômeno. A validade 
é a capacidade de um instrumento 
medir com precisão o fenômeno a 
ser estudado. (PILLATI; PEDROSO; 
GUTIERREZ, 2010). Considera-se 
um instrumento válido quando ele 
consegue avaliar realmente seu 
objetivo. (LOBIONDO-WOOD; HARBER, 
1998) Pode ser analisada por meio 
dos seguintes métodos: validade de 
conteúdo, validade relacionada a um 
critério e validade do constructo. 

(ALEXANDRE; COLUCI; 2011)
Destaca-se que a construção 

de um instrumento voltado para 
avaliação fisioterapêutica e do DNPM 
de bebês com ECI, poderá contribuir 
para que os profissionais exerçam a 
observação sistemática, identificando 
e registrando os indicadores que 
refletirão os possíveis diagnósticos 
fisioterapêuticos, de forma a subsi-
diar o plano de cuidados e atender 
as necessidades encontradas preve-
nindo as complicações.

Assim o objet ivo gera l 
deste trabalho foi em desenvolver 
um instrumento direcionado a 
avaliação fisioterapêutica e de 
aspectos relacionados ao DNPM de 
bebês com encefalopatia crônica da 
infância, vinculados no Serviço de 

Fisioterapia Infantil da Universidade 
Federal da Paraíba.

Procedimento Metodológico

Trata-se de um estudo do 
tipo metodológico, com abor-
dagem quantitativa que consiste 
sobre a elaboração e validação de 
instrumento, tendo como objetivo 
a construção de um protocolo de 
avaliação que seja confiável, preciso e 
utilizável, para que possa ser aplicado 
na prática clínica fisioterapêutica. 

(POLIT; HUNGLER, 2000)
A pesquisa foi executada 

durante os meses de setembro 2017 
a maio de 2018 e organizada em 
duas fases. A primeira fase ocorreu 
de setembro a dezembro de 2017, 
compreendeu um levantamento de 
estudos publicados em periódicos 
indexados nas bases de dados da 
LILACS (Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde) e 
MEDLINE (Literatura Internacional 
em Ciências da Saúde e Biomédica), 
uti l izando como descritores: 
“Desenvolvimento Infantil; Paralisia 
Cerebral; Fatores associados”. Foram 
selecionados os estudos realizados 
nos últimos oito anos, em idiomas 



CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA DA INFÂNCIA

Jordânia Abreu Lima de Melo, Juliana Sousa 
Soares de Araújo, Thais Josy Castro de Assis 

Freire , Cristina Katya Torres Teixeira Mendes

1066

inglês e português, que abordassem 
os fatores relacionados à PC e ao 
desenvolvimento da criança com esta 
disfunção neurológica.

Na segunda fase, realizada de 
janeiro a maio de 2018, o protocolo 
elaborado foi submetido aos especia-
listas de saúde infantil do Brasil para 
avaliação do conteúdo contemplado. 
Logo, considerou-se o especialista 
que possui formação superior em 
fisioterapia, tem prática clínica em 
neuropediatria há pelo menos dois 
anos, desenvolveu estudo publicado 
ou de conclusão de titulação relacio-
nado ao cuidado neuropediátrico.

Os especialistas foram selecio-
nados por meio de busca do currículo 
na plataforma Lattes do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e 
convidados por meio de carta, enca-
minhada por correio eletrônico. Na 
carta eram explicados o título e os 
objetivos do estudo e justificativa do 
processo de validação, com o link da 
pesquisa e o termo de consentimento 
livre e esclarecido a partir de um 
formulário construído via Google 
Docs <docs.google.com>, <https://goo.
gl/forms/QoCR7ZhtPPrwjtqC2>.

Foram convidados 61 fisiote-
rapeutas, de acordo com os critérios 
de busca estabelecidos, destes, 16 

responderam ao convite. Definiu-se 
um prazo de 10 dias para devolução 
do material por meio de correio 
eletrônico. Os especialistas opinaram 
sobre a adequação de cada item que 
compunham as seções do protocolo. 
Além disso, sugestões poderiam ser 
feitas a fim de que os itens pudessem 
ser modificados e/ou melhorados.

https://goo.gl/forms/QoCR7ZhtPPrwjtqC2
https://goo.gl/forms/QoCR7ZhtPPrwjtqC2
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Figura 01: Fluxograma do estudo

Foi realizada aplicação do Índice 
Kappa (K) para verificação do nível de 
concordância e nível de fidedignidade 
da opinião dos juízes e do Índice de 
Validade de Conteúdo (IVC) que avalia 
a concordância dos juízes quanto à 

representatividade da medida em 
relação ao conteúdo abordado. Como 
critério de aceitação, foi estabelecida 
uma concordância superior ou igual 
a 0,80 entre os avaliadores, sendo um 
nível considerado ótimo.

Tabela 01 – Níveis de concordância de acordo com os 
valores de Índice Kappa, 2018, João Pessoa/PB.

Valor do Kappa Nível de Concordância

< 0 Não existe concordância
0 – 0,20 Concordância Mínima

0,21 – 0,40 Concordância Razoável
0,41 – 0,60 Concordância Moderada
0,61 – 0,80 Concordância Substancial
0,81 – 1,0 Concordância Perfeita

Fonte: Landis, et al.  (LANDIS; KOCH, 1977)
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Resultados e Discussão

Em relação à primeira fase, 
encontraram-se 54 estudos. Após 
leitura exaustiva do material, apenas 
10 contribuíram para a elaboração do 
protocolo. Este foi então composto por:

• Perfil da criança:
Identificação, dados sociodemo-
gráficos e antropométricos (13 
itens), e condições de nascimento 
(10 itens).

• Perfil do cuidador/responsável:
Identificação e dados sociode-
mográficos (12 itens); condições 
socioeconômicas e ambientais  
(8 itens).

• Avaliação materna:
Identificação e dados sociodemo-
gráficos (12 itens); condições da 
gestação (13 itens); anormalidades 
do pré-natal (18 itens) e condições 
do parto (3 itens).

• Avaliação fisioterapêutica e do 
DNPM:
Testes reflexos primitivos (14 itens); 
coordenação sensório-motora (8 
itens); reações de endireitamento, 
equilíbrio e proteção (3 itens); 
movimentos involuntários; tônus 

muscular (3 itens); avaliação da 
espasticidade através da escala de 
Aswhorth modificada; avaliação 
do DNPM (habilidades motoras 
grossas) através do Teste Denver II.

A segunda fase, referente à 
validação de conteúdo, conforme a 
Tabela 01 participaram como juízes 16 
fisioterapeutas, todas do sexo femi-
nino, com idades entre 29 e 54 anos, 
e média de 40,19 anos (± 6,64). Quanto 
à titulação, 56,25% apresentaram 
capacitação, especialização, mestrado 
e doutorado em neuropediatria. O 
tempo de cuidado à criança com 
disfunção neurológica variou entre 
10 e 32 anos, com média de 16,06 anos 
(±7,81). Em relação à instituição que 
trabalha, 37,5% trabalha em ambu-
latório/clínica e educação. Quanto 
às regiões do Brasil que trabalham 
atualmente, 56,25% trabalha na 
região sudeste.
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Tabela 02 – Dados referentes ao perfil dos especialistas que 
compuseram a pesquisa, 2018, João Pessoa/PB.

Variáveis N %

Sexo

Feminino 16 100

Masculino 0 0

Formação em neuropediatria

Capacitação 2 12,5%

Especialização 1 6,25%

Mestrado e Doutorado 2 12,5%

Doutorado 2 12,5%

Capacitação, especialização,  
mestrado e doutorado 9 56,25%

Instituição que trabalha

Ambulatório/Clínica 5 31,25%

Educação 3 18,75%

Hospital 1 6,25%

Domicílio 1 6,25%

Ambulatório/Clínica e educação 6 37,5%

Região que trabalha

Sudeste 9 56,25%

Nordeste 3 18,75%

Sul 2 12,5%

Centro-oeste 1 6,25%

Norte 0 0

Média Desvio-padrão

Idade 40,19 6,64

Tempo de cuidado a criança com 
disfunção neurológica

16,06 7,81

Fonte: Dados da pesquisa.
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No que concerne às sugestões 
realizadas pelas juízas, de acordo com 
o Quadro 01, verificou-se que foram 

feitas 15 sugestões, sendo 8 aceitas de 
acordo com análise e confrontamento 
com a literatura.

Quadro 01 – Sugestões das juízas e aceitação pelas pesquisadoras.

Parte do 
protocolo

Sugestão das 
juízas (n)

Aceitação Justificativa

Perfil da criança

Incluir o item 
“Encaminhado por” (1)

Sim Previsto em outro 
protocolo.14

Modificar o termo 
diagnóstico
cinético-funcional, por 
diagnóstico funcional (2)

Sim Termo mais atual, 
melhorando a qualidade 
do protocolo.

Incluir o item “Distúrbios 
associados” (1)

Sim A desordem motora 
na paralisia cerebral 
pode, frequentemente, 
vir acompanhada por 
distúrbios sensoriais, 
perceptivos, cognitivos, 
de comunicação e 
comportamental; 
epilepsia e problemas
musculoesqueléticos 
secundários. 15

Acrescentar uma 
categoria “Condições 
ambientais e diárias” 
com os seguintes itens: 
“A criança frequenta 
instituição especia-
lizada?” “Pública ou 
privada? ” “Por quanto 
tempo? ” “Faz terapias? 
” “Desde quando? ” 
“Quantas vezes na 
semana? ” “A criança 
consegue interagir 
socialmente? ” “Com 
quem fica a maior parte 
do tempo? ” (1)

Sim Os riscos para o desen-
volvimento podem estar 
presentes no ambiente 
(nível socioeconômico, 
suporte social, 
escolaridade e contexto 
cultural.²
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Avaliação 
Materna

Incluir “tipo de parto” e 
“intercorrências” (1)

Não Já continham no 
protocolo.

Avaliação 
Fisioterapêutica 

e do DNPM

Incluir exame físico do 
bebê (1)

Sim Previsto em outro 
protocolo.14

Incluir a escala GMFM (4) Não Específica para PC, 
porém somente permite 
o cálculo da estimativa 
do escore total por 
meio do software Gross 
Motor Ability Estimator 
(GMAE) que acompanha 
o manual.16

Incluir a escala GMFCS (1) Sim Específica para PC, 
avalia o nível de função 
motora grossa. A classi-
ficação é feita de acordo 
com a idade. É de fácil 
administração.16

Incluir a escala MACS (1) Sim Específica para PC, 
avalia o nível de função   
motora   fina   ou 
habilidade manual. É de 
fácil administração.16

Incluir as escalas AIMS e 
Bayle (1)

Não Não são específicas para 
PC.

Transferências de 
posturas e alcance de 
objetos (1)

Não Pode ser analisado 
através das escalas.

Avaliação da coorde-
nação motora fina (1)

Não Já continha no 
protocolo.

Fonte: Dados da pesquisa.

No Quadro 02 apresenta-se 
a análise do Índice Kappa e do 
Índice de Validade de Conteúdo do 
instrumento construído. Todas as 
categorias do protocolo mostraram 
índices ótimos de K ou IVC, exceto a 

categoria condições socioeconômicas 
e ambientais, pertencente a seção 
perfil do cuidador/responsável, que 
apresentaram valores de K=0,71 e 
IVC=0,74, classificados como concor-
dância substancial.
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Quadro 02 – Julgamento das juízas acerca das categorias que 
compõe o protocolo, de acordo com o Kappa e IVC.

Seções do Protocolo Categorias Análise

KAPPA IVC

Perfil da Criança

1. Identificação, dados 
sociodemográficos e 

antropométricos
0,81 0,90

2.Condições de nascimento 0,93 0,94

Perfil do Cuidador/
Responsável

3.Identificação e dados 
sociodemográficos 0,84 0,88

4.Condições socioeconômicas 
e ambientais 0,71 0,74

Avaliação Materna

5.Identificação e dados 
sociodemográficos 0,82 0,88

6. Condições da gestação 0,90 0,96

7. Anormalidades do pré-natal 0,95 0,97

8. Condições do parto 0,88 0,98

Avaliação fisioterapêutica 
e do DNPM

9. Testes reflexos primitivos 0,73 0,87

10. Coordenação 
sensório-motora 0,85 0,93

11. Reações de endireitamento, 
equilíbrio e proteção  0,92  0,96

12.Tônus muscular e avaliação 
da espasticidade  0,97  0,9

13. Avaliação do DNPM 0,87 0,92

Pontuação geral do protocolo 0,86 0,91

Fonte: Dados da pesquisa.

As categorias que apresen-
taram maiores valores foram: 
anormalidades do pré-natal (K=0,95; 
IVC= 0,97) e condições da gestação 
(K=0,90; IVC=0,96), contidas na seção 

avaliação materna, reações de endi-
reitamento, equilíbrio e proteção 
(K=0,92; IVC=0,96), tônus muscular e 
avaliação da espasticidade (K=0,97; 
IVC=0,9) pertencentes à seção 
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avaliação fisioterapêutica e do DNPM, 
e a categoria condições de nascimento 
(K=0,93; IVC=0,94), contida na seção  
perfil da criança. Através do escore 
geral (K=0,86; IVC=0,91), verificou-se 
que o protocolo apresentou concor-
dância perfeita.

No presente estudo, buscou-se 
construir um protocolo de avaliação 
que além das questões clínicas e 
funcionais da criança com paralisia 
cerebral, presentes na avaliação 
fisioterapêutica, fossem englobados 
aspectos relacionados aos fatores que 
influenciam o seu desenvolvimento, 
como os ambientais e biológicos. 
Estes foram contidos em alguns itens 
do protocolo nas seções perfil da 
criança, perfil do cuidador/respon-
sável e avaliação materna.

O desenvolvimento está sujeito 
a muitas influências, sejam elas 
provenientes da hereditariedade 
ou do ambiente. Sobre essa relação 
é importante ressaltar que há uma 
interação entre a natureza e o meio 
ambiente, pois eles não agem de 
modo independente para formar o 
desenvolvimento de cada criança, e 
sim, interagem de maneira complexa. 
Desta maneira, é possível que essas 
interações variem de uma criança 
para outra. O mesmo ambiente 
pode ter efeitos diferenciados sobre 

crianças que nasceram com caracte-
rísticas diferentes. (RÉZIO, 2012)

No que se refere a avaliação 
da independência funcional e das 
habilidades motoras de uma criança 
com PC, segundo Rézio (2012),  esta 
é de extrema importância para o 
conhecimento do seu desempenho 
dentro do desenvolvimento motor, 
principalmente no que se refere às 
limitações motoras geradas pela 
patologia. Neste sentido no presente 
estudo, entre as sugestões feitas pelas 
juízas, as mais frequentes foram a 
inclusão de escalas de habilidades 
motoras como a Gross motor function 
measure (GMFM), a Gross Motor Function 
Classifcation System (GMFCS) e o Manual 
Abilities Classifcation System (MACS).

O GMFCS e o MACS foram 
desenvolvidos para categorizar, 
respectivamente, a mobilidade (função 
motora grossa) e a função manual 
(função motora fina) de crianças com 
PC. Ambos se caracterizam-se como 
uma escala ordinal de cinco níveis 
que retratam, em ordem decrescente, 
o nível de independência e funciona-
lidade destas crianças. A classificação 
pelo GMFCS é feita de acordo com 
a idade, existe caracterização para 
níveis nas faixas etárias inferior a 2 
anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, de 6 
a 12 anos e de 12 a 18 anos. Ambas são 
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consideradas de fácil administração. 
(BEE, 2003; NUNES, 2008)

A GMFM foi desenvolvida para 
permitir uma avaliação quantitativa 
de aspectos motores estáticos e 
dinâmicos. É uma escala de confiança 
e sensibilidade para descobrir 
mudanças clínicas importantes na 
função motora de crianças com PC. 
Esta escala foi desenvolvida em duas 
versões, com 88 itens e a mais atual 
com 66. Ambas avaliam atividades 
motoras desde rolar e sentar, até 
andar e correr. As pontuações são 
feitas por porcentagens para cada 
uma das cinco dimensões do GMFM. 
Quanto mais altas forem, melhor será 
a capacidade funcional da criança. 
Porém, os escores desta escala requer 
um software denominado Gross Motor 
Ability Estimator (GMAE), que fornece 
escore total e mapas de interpretação 
das habilidades motoras grossas. 

(NUNES, 2008) O uso na prática clínica 
da GMFM, depende do acesso dos 
profissionais a esse software.

As avaliações em fisioterapia 
geralmente são elaboradas pela equipe 
do local (clínica, hospital, consul-
tório), que seleciona os itens mais 
importantes a serem questionados e 
verificados e elabora um ficha-padrão, 
que é a base da avaliação fisiotera-
pêutica. Quando o serviço elabora sua 

própria ficha de avaliação, sem testes 
específicos e padronizados, a utilidade 
em pesquisa e a confiabilidade das 
informações para análises de evolução 
posteriores são limitadas, devido à 
subjetividade da maioria das informa-
ções. O uso de escalas padronizadas, 
permite que a evolução do paciente 
seja quantificada.

Uma pesquisa realizada por Lin 
et al21, que analisou 16 fichas das oito 
instituições de maior referência no 
tratamento de pacientes com déficits 
neurofuncionais em Goiânia e região 
metropolitana, verificou que existem 
instituições que utilizam uma única 
ficha para pacientes adulto e infantil, 
nenhuma das instituições analisadas 
faz avaliações diferenciadas por 
patologias, mas os fisioterapeutas 
participantes dessa pesquisa, afir-
maram achar interessante utilizar 
tal diferenciação. Quando foram 
levantadas para quais patologias 
seria interessante adotar uma ficha 
própria, destacou-se a Paralisia 
Cerebral e Lesão Medular. As fichas 
de avaliação analisadas além de 
diferirem entre si, eram compostas 
principalmente de avaliações subje-
tivas. (LIN, 2015)

Corroborando com esse estudo, 
a pesquisa realizada por Lliano et al 
(2017), objetivou analisar os métodos 
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e técnicas de avaliação utilizados por 
fisioterapeutas na especificidade da 
neurologia funcional da cidade de 
Campo Grande-MS, concluiu que não 
há uma padronização dos métodos 
e técnicas fisioterapêuticas apli-
cados no paciente acometido com 
disfunção neurofuncional, tornando 
difícil unificar a análise prescritiva 
e prognóstica dos mesmos. Muitos 
profissionais não registram suas 
respectivas avaliações, inviabilizando 
a análise dos benefícios gerados pelo 
procedimento terapêutico.

A crescente necessidade de 
fichas de avaliação que contemplem 
informações específicas para a fisio-
terapia e que atendam aos requisitos 
de padronização de dados e comu-
nicação faz com que estudos, como 
o apresentado neste trabalho, sejam 
essenciais. (CICONELLI, et al. 1999)

Vale salientar que no presente 
estudo, a seleção dos juízes foi dire-
cionada pela busca de profissionais 
com experiência na área em todo o 
Brasil, reconhecidos pela sua exce-
lência no cuidado à saúde da criança, 
no ensino e na pesquisa, fortalecendo 
dessa forma, a fidedignidade dos 
resultados deste estudo.

A metodologia utilizada na 
presente pesquisa, corrobora com 
o que Ciconelli et al (1999) afirmam, 

um instrumento de avaliação deve 
ser construído com metodologia 
adequada, levando-se em consideração 
a relevância das questões ou itens de 
avaliação abordados, bem como suas 
propriedades psicométricas, ou seja, 
serem válidos e confiáveis.

O desenvolvimento deste 
estudo e sua discussão promovem 
subsídios para a atuação de pesquisa 
em fisioterapia neuropediátrica 
através de validação de instrumentos, 
pois se verificou poucas publicações 
científicas nesta temática e com isto, 
promover inovação tecnológica na 
área da saúde.

Considerações Finais

A construção e validação de 
instrumento para a avaliação de ence-
falopatia crônica da infância para o 
desenvolvimento de uma intervenção 
multidimensional do desenvolvimento 
neuropsicomotor de crianças mostra 
de suma importância, pois não existem 
estudos nessa área. Além de se tratar 
de uma inovação tecnológica na área 
da saúde com o intuito de qualificar a 
assistência fisioterapêutica infantil e 
de ajudar na redução das morbidades 
em crianças.
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Este estudo mostrou que 
a categoria do protocolo que não 
atingiu índice K ótimo foi a de condi-
ções socioeconômicas e ambientais 
pertencente a seção perfil do 
cuidador/responsável. De acordo com 
o escore geral, o protocolo apresentou 
concordância perfeita. As sugestões 
das juízas foram, em sua maioria, 
aceitas conforme análise e confron-
taento com a literatura.

O protocolo foi validado quanto 
ao seu conteúdo e poderá contribuir 
para a melhoria da qualidade do trata-
mento à criança com encefalopatia 
crônica da infância, auxiliar a sistema-
tização da assistência neuropediátrica 
do Serviço de Fisioterapia Infantil da 
UFPB e os profissionais de fisioterapia 
na tomada de decisão sobre o cuidado 
e intervenção apropriada.

Esta pesquisa teve como limi-
tação a técnica de seleção de juízes, 
que se restringiu à plataforma Lattes. 
Outros testes de validade podem ser 
realizados em estudos futuros para 
substanciar as propriedades psico-
métricas deste instrumento, após sua 
aplicação clínica.
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Resumo
Uma das alternativas para encarar 
o problema da escassez de água é 

possibilitar sua distribuição efetiva 
e equitativa, por meio da economia 
de água potável gerada pelo reuso 
de água para irrigação, como por 
exemplo, a utilização de água resi-
duária na agricultura. Em razão 
das constantes secas que afetam o 
município de São José do Seridó/
RN, bem como toda a região do 
Seridó, é necessário o desenvolvi-
mento de medidas que garantam a 
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preservação deste recurso. Nessa 
cidade foi implantado, em 2009, o 
projeto de reuso de águas residuárias, 
que consiste na captação de água de 
esgoto de 40 casas, com a finalidade 
de irrigar uma plantação de capim 
elefante, capim roxo e branco, capim 
cearense e caná da índia, que servem 
de alimento para animais de quatro 
pequenos produtores rurais desse 
município. O objetivo desse estudo 
é demonstrar os benefícios que a 
reutilização de águas residuárias traz 
na economia de distribuição de água 
potável para a população local. Para 
isso desenvolveu-se uma pesquisa 
qualitativa, exploratória e descritiva 
com base no método dedutivo, onde 
foram feitas observações in loco, 
registros fotográficos e entrevistas. 
Os resultados da pesquisa apontam 
para uma economia de água potável 
em torno de 50 mil litros por semana, 
comprovando a eficiência e efetivi-
dade do programa de reuso de água, 
além de permitir uma fonte de água 
e nutrientes disponíveis para uso 
na irrigação, comedimento finan-
ceiro para os pequenos produtores 
do projeto e preservação do meio 
ambiente, pela não deposição da água 
de esgotos nos afluentes da cidade.

Abstract
One of the alternatives for facing the 
water scarcity process is allowing an 
effective and equitable distribution 
of it by saving potable water through 
water reuse, such as, for instance the 
use of wastewater in agriculture for 
irrigation. Considering the constant 
drought that affects the municipality 
of São José do Seridó/RN, as well as 
the entire Seridó region, the deve-
lopment of actions that guarantee 
the preservation of this resource is 
necessary. In this city the wastewater 
reuse project was implemented 
in 2009, which consists of storing 
sewage water from 40 houses with the 
purpose of irrigating elephant grass, 
purple and white grass, Ceará Grass 
and Indian Cane, which serve as food 
for the livestock of four small farmers 
from this city. The objective of this 
study is to demonstrate the benefits 
that the reusing of wastewater brings 
in the economy of the distribution 
of potable water for the population 
of São José do Seridó/RN. For this it 
was developed qualitative, explora-
tory and descriptive research based 
on the deductive method, where 
observations were made in loco, 
photographic records and interviews. 
The results of the research pointed 
to a water savings of 50 thousand 
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liters per week, proving the efficacy 
and effectiveness of the water reuse 
program, besides being a source of 
water and nutrients available for use 
in irrigation, financial restraint for 
small farmers in the project and the 
preservation of the environment by 
not depositing sewage in the tributa-
ries of the city.

Introdução

Uma das alternativas para 
encarar o problema da escassez de 
água é possibilitar uma distribuição 
efetiva e equitativa de água potável, 
através do reuso da água, importante 
especialmente nos casos de utilização 
de água residuária na agricultura. 
Trata-se de um sistema simples que 
envolve a aplicação de esgotos no 
solo, aumento da disponibilidade 
hídrica, irrigação e recuperação de 
solo (PHILIPPI JUNIOR, 2003). Para 
Hespanhol (2003), o reuso de águas 
residuárias representa um moderno 
e eficaz instrumento para garantir 
a sustentabilidade dos recursos 
hídricos. Corroborando com este 
fato, Silva e Carvalho (2015) aborda 
o reuso como uma alternativa para o 
aproveitamento de águas impróprias 

para o consumo humano, mas que 
podem ser empregadas em diversas 
atividades, sendo uma delas o agua-
mento de plantio.

O município de São José do 
Seridó está inserido na microrregião 
do Seridó Oriental, do estado do Rio 
Grande do Norte, fazendo parte da 
região semiárida ou do polígono das 
secas nordestinas. Essa região tem 
como uma das principais caracterís-
ticas, frequentes períodos de estiagem. 
(BEZERRA JUNOIR E SILVA, 2007)

Tendo em vista as constantes 
secas que afetam o município de 
São José do Seridó, bem como toda a 
região do Seridó, ficam evidentes os 
impactos que a falta desse recurso 
traz para toda esta região, que tem 
como uma das principais atividades 
econômicas a agropecuária. Portanto, 
a falta de água torna-se um fator limi-
tante para o desenvolvimento local. 
Mediante este quadro de escassez 
é necessário o desenvolvimento de 
medidas que garantam a preservação 
deste recurso. (SILVA, FEITOSA, 
FONTES E JESUS, 2015)

No município de São José do 
Seridó foi implantado, em 2009, o 
projeto de reuso de águas residuárias, 
que consiste na captação de água de 
esgoto de 40 casas, com a finalidade 
de irrigar uma plantação de capim 
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elefante, capim roxo e branco, capim 
cearense e caná da índia, que servem 
de alimento para animais de quatro 
pequenos produtores rurais deste 
município. Sendo assim, abre-se a 
problemática: quais benefícios a 
reutilização de águas residuárias 
traz para o município de São José 
do Seridó/RN no que se refere à 
economia que pode gerar no consumo 
de água potável? 

Trazer para discussão o reuso 
de água e mostrar como sistemas 
de reutilização de águas residuá-
rias podem impactar na gestão de 
águas em municípios que existem 
escassez deste bem natural, podem 
ser decisivos para o aproveitamento 
e otimização da distribuição de água 
potável. Discutir as consequências 
que a implantação destes programas 
traz para o aprimoramento de polí-
ticas de recursos hídricos voltadas 
para o meio agrícola e as contribui-
ções positivas não só para a sociedade, 
mas também para o meio ambiente. 
Assim, o poder público e população 
podem garantir a sustentabilidade na 
utilização do recurso hídrico. 

Diante do exposto, o presente 
artigo tem como objetivo demonstrar 
os benefícios que a reutilização de 
águas residuárias traz na economia 

de distribuição de água potável para 
a população de São José do Seridó/RN.

Procedimento metodológico

A pesquisa foi desenvolvida 
com base no Método Dedutivo, que 
buscou respostas para as questões 
formuladas. No que diz respeito 
a sua natureza foi básica, já que a 
mesma se edificou em apresentar e 
demonstrar um sistema de reuso de 
água residuária no município de São 
José do Seridó/RN. 

Quanto a sua abordagem, 
demonstrou-se qualitativa, por 
meio de um estudo de caso com 
informações relativas ao ano de 
2018. Inicialmente foi realizada uma 
observação in loco da área onde ocorre 
o aproveitamento de água residuária 
na plantação de capim elefante, 
capim roxo e branco, capim cearense 
e caná da índia, onde foram feitos 
registros fotográficos do local, bem 
como das plantações acima citadas. 
Esta visita foi acompanhada pelo 
criador do projeto no município e 
por um dos quatro produtores rurais 
e beneficiário do projeto de reutili-
zação de água. Com eles foram feitas 
entrevistas para coleta de dados sobre 
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o funcionamento do processo, desde a 
captação de água até a utilização na 
plantação pelos pequenos criadores, 
que preparam e cuidam de toda a 
parte operacional do processo, desde 
a preparação do terreno, captura da 
água, irrigação e colheita do capim.

No que se refere aos meios e os 
procedimentos técnicos realizados, 
ocorrem mediante a pesquisa biblio-
gráfica com base em livros, artigos, 
teses e anais de congressos que 
abordam os conceitos que funda-
mentam a investigação.

Do que trata os fins, consti-
tui-se em uma pesquisa exploratória 
e descritiva, tendo em vista a identifi-
cação da aplicabilidade de um sistema 
de reuso de água residuária, oriunda 
de 40 casas situadas do município 
de São José do Seridó, localizado 
na região Seridó, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

O conjunto das informações 
obtidas foi analisado, interpretado 
e sistematizado na perspectiva de se 
atingir os objetivos. 

Com isso, pretende-se relatar 
o projeto de reuso de água aplicado 
na cidade de São José do Seridó/
RN, demostrando os benefícios 
que ele traz a sociedade e ao meio 
ambiente, identificando sua efici-
ência e efetividade, possibilitando o 

aprimoramento e a utilização deste 
projeto por outros municípios da 
região, uma vez que todo o Seridó 
enfrenta graves problemas pela 
escassez de água, contribuindo assim 
para o avanço econômico, social e 
ecológico da região. 

Resultados e discussões

Conforme foi averiguado o 
projeto de reuso de água da cidade 
de São José do Seridó/ RN, teve 
início no ano de 2009 e consiste na 
captação de água de 40 residências, a 
qual é captada e armazenada em um 
fossão, situado próximo a área que 
será irrigada. A água é retirada desse 
fossão a cada 8 dias, permitindo que 
ela passe por um tratamento básico, 
por meio de bactérias anaeróbicas. 
Javarez Junior, R. Junior e Gazzola, 
dizem que:

A valorização do tratamento 
de esgoto por via anaeróbica 
deve-se as suas características 
favoráveis, dentre as quais a baixa 
produção de sólidos, o baixo custo 
e a simplicidade operacional, 
aliado ao clima e às condições 
ambientais propícias do Brasil, 
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que oferecem o ano todo tempe-
raturas relativamente altas, 
que aceleram o mecanismo de 
tratamento. (JAVAREZ JUNIOR, R. 
JUNIOR E GAZZOLA, 2007, p.795) 

É possível a cada oito dias 
captar em torno de quarenta mil 
litros de água, que é retirada deste 
fossão por meio de um caminhão e 
levada ao local da plantação de capim 
elefante, capim roxo e branco, capim 
cearense e caná da índia. A água é 
jogada e escoada por toda a plantação 
de forma espontânea, assegurando ao 
plantio água e adubo, em decorrência 
do material orgânico nela contido. 
Para Vale, Junior, Vasconcelos, Freitas 
e Pedrosa (2017) o capim elefante 
irrigado com esgoto doméstico serve 
de ração animal, pois não apresenta 
ovos dos principais helmintos que 
provocam doença no gado e parasitam 
o homem. Através deste projeto, cinco 
vacas, quatro bezerros, trinta ovelhas 
e quatro garrotes de quatro pequenos 
criadores da cidade são alimentados 
com o cultivo desta vegetação. 

Fig.01. Retirada da água do fossão.

Fonte: Dados da Pesquisa

Figura 2: Escoamento de Água Residuária. 

Fonte: Dados da Pesquisa

Figura 3: Plantação de Capim Elefante.

Fonte: Dados da Pesquisa
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Figura 4: Plantação de Capim Cearense.

Fonte: Dados da Pesquisa 

Figura 5: Plantação de Caná da Índia.

Fonte: Dados da Pesquisa 

O capim elefante ganha 
destaque pela contribuição na pecu-
ária, em virtude deste tipo de vegetal 
ser um excelente alimento para o 
gado, portanto o capim elefante é 
potencialmente nutritivo, sendo 
necessário para a alimentação do 
gado, principalmente em tempos de 
secas na região semiárida. (SARAIVA 
E KONIG, 2013)

Segundo os próprios produ-
tores rurais, a vegetação que é 
irrigada com água residuária cresce 
em proporções maiores do que as que 
estão nas encostas dos açudes, pois 
além de ter uma oferta constante 
de água, o solo fica enriquecido de 
nitrogênio e fósforo, o que favorece o 
desenvolvimento da vegetação (VALE, 
JUNIOR, VASCONCELOS, FREITAS E 
PEDROSA, 2017). A colheita do capim 
cearense ocorre a cada 30 dias e a do 
capim elefante a cada 60 dias, período 
inferior ao que ocorreria em caso 
de plantações irrigadas próximas 
a açudes ou aguadas com água 
potável, uma vez que a água residu-
ária apresenta adubo acelerando o 
crescimento da vegetação.

Os próprios produtores rurais 
que são beneficiados pelo projeto, 
prepararam o terreno para a plan-
tação das respectivas vegetações 
através de escavações, formando 
alguns barreiros, estes, impedem 
que a água possa se espelhar por uma 
área maior e provoque danos ao meio 
ambiente. Além disso, nesta área são 
feitas escoras com areia e restos de 
plantações que isolam o local impe-
dindo a entrada de outros animais 
que possam danificar o plantio. 
Próximo a esta área existe um aterro 
controlado de lixo, onde toda a terra 
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retirada para a escavação foi utilizada 
para aterrar o lixo proveniente da 
cidade. O solo do local onde é feito o 
plantio, segundo o criador do projeto, 
trata-se de um solo impermeável, mas 
nunca foi realizado nenhum estudo 
que comprove esse fato.

O aproveitamento de água 
residuária permite aos moradores 
no município uma fonte de água e 
nutrientes disponíveis para o uso em 
irrigação. Estima-se uma economia 
de consumo de água potável em torno 
de 50 mil litros semanais, referente 
a quantidade de água que é captada 
e distribuída nesse plantio, trata-se, 
portanto, de um projeto eficaz e 
efetivo, o qual beneficia a sociedade 
e o meio ambiente, principalmente 
em se tratando de uma região em 
que esse bem natural é escasso. 
Somando-se a isto há um comedi-
mento financeiro, pois de acordo com 
os beneficiários do projeto há uma 
economia, em torno de quarenta por 
cento no consumo da ração, substi-
tuída pela vegetação, que além de ser 
natural tem alto teor nutricional. 

Em regiões em que a escassez 
de água é aguda, a população tende a 
aceitar as políticas de reuso de água, 
independente de crença, precon-
ceitos, falta de conhecimento, medo 
e desconfiança. (BARBOSA, SANTOS E 

MEDEIROS, 2014). É possível observar 
que há a conscientização do reuso de 
água em outros setores da cidade, 
onde outros produtores também 
fazem uso da reutilização da água, 
como escolas que utilizam a água 
das pias de banheiro na plantação de 
mudas de manga e acerola, as quais 
após a colheita serão utilizadas na 
merenda escolar.

A percepção do desperdício de 
água é de fundamental importância, 
tendo em vista a crise hídrica que 
vive o Brasil, na qual 50% da água que 
chega as torneiras já é desperdiçada, 
fato que só cresce a preocupação 
com a falta de água, devido à falta de 
infraestrutura que o país apresenta. 
(COSTA E ESTENDER, 2015). A efici-
ência e efetividade se comprovam 
também pela redução do desperdício 
de água, pois essa água que é aprovei-
tada, caso contrário, seria eliminada 
em rios, uma vez que a área que 
abrange as casas de onde a água é 
captada não é saneada.

A construção de açudes se 
faz necessária na região semiárida 
para o armazenamento de água, 
uma vez que essa região registra 
baixos índices pluviométricos, porém 
esses reservatórios não sustentam a 
demanda de água em decorrência de 
anos consecutivos de seca.  Com isso 
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torna-se fundamental o uso racional 
e a priorização das formas susten-
táveis de reaproveitamento, sendo 
uma dessas alternativas o reuso de 
água proveniente de esgotos, com a 
substituição de água potável por uma 
água de qualidade inferior, que pode 
ser utilizada na irrigação. (LUCENA; 
SANTOS; SILVA;COSTA; LUCENA, 2018)   

Considerações finais

É possível observar que 
trata-se de um projeto de baixo custo 
que traz benefícios econômicos aos 
produtores, pois há uma redução de 
dispêndio de recursos financeiros aos 
produtores, que complementam suas 
rendas com o desenvolvimento desta 
atividade. Como também é garantido 
aos animais alimentação mesmo em 
períodos de estiagem. 

Ademais, esse projeto favorece 
a preservação do meio ambiente, pois 
a água captada seria desembocada 
nos afluentes que cortam a cidade, 
provocando poluição e riscos de 
contaminação e transmissão de 
doenças para a população. Assim, o 
projeto favorece a gestão de saúde 
pública. Portanto, o baixo custo 
deste projeto de reuso aliado aos 

benefícios gerados à população e 
ao meio ambiente, além de gerar 
uma economia em torno de 50 mil 
litros de água potável, comprovam a 
eficiência e a efetividade do projeto, 
uma vez que os próprios beneficiários 
operacionalizam o programa.

Como sugestão de estudos 
futuros é necessário verificar a real 
impermeabilidade do solo da área 
irrigada com água de esgotos, fazer 
estudos mais detalhados referentes 
à qualidade da vegetação, com 
relação a presença de helmintos.  
É indispensável o apoio do poder 
público, para o desenvolvimento da 
estrutura do projeto, como a insta-
lação de bombas que levem a água 
do local do fossão às plantações e um 
sistema de gotejamento de água que 
evitaria o desperdício. Com isso é 
possível expandir a área de plantação 
e otimizar a gestão hídrica. Esse 
projeto poderá ser levado aos demais 
municípios da região assegurando 
a sustentabilidade na utilização do 
recurso hídrico.
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Resumo
O reconhecimento da sexualidade e 
gênero como questões presentes no 
contexto educacional com práticas 
pedagógicas bem como, no currículo, 
se faz primordial na construção 
da educação inclusiva. Contudo, 
o estudo sobre estas temáticas no 
âmbito escolar, é recente, levando em 
consideração seus conceitos, e, aliados 

ao complexo entendimento no que 
se refere a identidade e o respeito a 
diversidade. Este trabalho alia-se a 
investigação do cenário Curricular 
e das práticas pedagógicas da Escola 
SESC Potilândia, localizada a Avenida 
Senador Salgado Filho, S/N em 
Potilândia, Natal/RN. O objetivo geral 
da pesquisa-ação afere investigar as 
práticas pedagógicas educativas, no 
processo de construção de valores e 
atitudes voltados para a importância 
das diferenças, singularidades e 
direitos de todos, na medida em que 
se pretende reforçar a educação como 
ato imutável e essencial. A proposta 
tange o ideário das novas modali-
dades de ensino no que se refere a 
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implementação de metodologias a 
serem aplicadas ao ensino infantil 
e fundamental – com a proposta de 
se trabalhar os conceitos de gênero, 
sexualidade, diversidade no âmbito 
escolar. Deu-se na perspectiva em 
compreender aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da ONU, no que diz respeito, princi-
palmente ao eixo temático Educação 
mediada por tecnologia aplicada 
à Saúde: 3.Saúde e bem estar; 4. 
Educação e qualidade; 9.Industria, 
inovação e infraestrutura; e 17. 
Parcerias e meios de implementação. 
Com destaque ao eixo 4 – “Rumo a 
2030: uma nova visão para a educação”. 
A formação possibilitou momento de 
discussões pertinentes. Houve partici-
pação significante dos educadores em 
todos os pontos de debate. 

Abstract
The object of study of this work 
involves the recognition of sexuality 
and gender as current issues in the 
context of inclusive education is para-
mount. As a premise, we emphasize 
the need to construct pedagogical 
practices in the school and its inclu-
sion in the curriculum. In fact, these 
practices integrate the object of recent 
research, which analyzes the complex 
relationship between identity and 

respect for diversity. In this academic 
work he investigates the curricular 
scenario and pedagogical practices 
of the “SESC Potilândia School”, at 
“Avenida Senador Salgado Filho, S 
/ N”, in Potilândia, Natal / RN. We 
intend to investigate educational 
pedagogical practices in the process 
of constructing values and attitudes 
focused on the importance of diffe-
rences, singularities and rights of 
all, reinforcing education as an 
unchanging and essential act. The 
proposal involves the new modalities 
of teaching and methodologies to be 
applied to elementary and elemen-
tary education - with the proposal 
to work on the concepts of gender, 
sexuality and diversity in the school 
context. We seek to understand the 
UN Sustainable Development Goals 
(SDG), in relation to the thematic axis: 
Technology-mediated education with 
application to Health: 3. Health and 
well-being; 4. Education and quality; 
9. Industry, innovation and infrastruc-
ture; and 17. Partnerships and means 
of implementation. With emphasis on 
axis 4 - “Towards 2030: a new vision 
for education”. We conclude that the 
training provided opportunities for 
relevant discussions. In addition, 
there was significant participation of 
educators in all points of debate.
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Introdução

O reconhecimento da sexu-
alidade e do gênero como questões 
presentes no contexto educacional 
com práticas pedagógicas bem como, 
no currículo, se faz primordial na 
construção da educação inclusiva. 
Contudo, vale explicitar que alguns 
conceitos como gênero, sexualidade 
e identidade foram formulados 
somente como determinantes sociais 
ou uma apropriação de construção 
social. Ademais, presentes no currí-
culo oculto, este configurando-se 
como todos os aspectos do ambiente 
escolar que não estando presente 
no currículo explícito, contribuem 
implicitamente para as aprendiza-
gens sociais, isto é, além de outras 
apreensões com o currículo oculto 
destaca-se mais recentemente nas 
análises que se consideram as dimen-
sões de gênero, sexualidade ou da 
raça (SILVA, 1999).

O estudo sobre gênero e sexu-
alidade no âmbito escolar, ainda é 
recente, levando em consideração 
seus conceitos, e, aliados ao complexo 
entendimento no que se refere a 
identidade e o respeito a diversidade. 
Teorias como a Pedagogia queer em 
meados da década de 1980, que traz 
a discussão de identidade sexual e 

da sexualidade para a questão mais 
ampla do conhecimento (SILVA, 1999), 
vem abordar tais temas dentro do 
currículo educacional.

Mas será que é somente o 
espaço escolar o primeiro e o único 
local onde se aprende sobre sexua-
lidade e gênero? Fato é que, a escola 
é parte importante desse processo, 
contudo, formações assim devem 
ser vistas até mesmo na instituição 
primária (família) e assim segue-se ao 
âmbito escolar como complemento. 
Na verdade, o tabu ainda persiste no 
seio familiar e até mesmo nas escolas 
ao se falar sobre temas neste sentido.

Isto posto, o objetivo geral da 
pesquisa afere investigar as práticas 
pedagógicas educativas, no processo 
de construção de valores e atitudes 
voltados para a importância das 
diferenças, singularidades e direitos 
de todos, na medida em que se 
pretende reforçar a educação como 
ato imutável e essencial. 

É necessário frisar que 
trabalhar, planejar na perspectiva 
com foco de extinguir todas as formas 
de preconceito, discriminação, tabus 
etc. no espaço escolar, está relacio-
nado com atividades inovadoras, 
ideias, novas metodologias, isto é, um 
processo coletivo junto a educadores 
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que almejam reciclar-se, capacita-
rem-se nos temas transversais.

Portando, vê-se a importância 
de pedagogos, educadores em serem 
e/ou estarem presentes e comprome-
tidos ao/no trabalho com crianças e 
adolescentes no que se confere desmis-
tificar estes conceitos ora analisados.

Assim, a relevância científica 
desta pesquisa, se dá na própria 
investigação ao tema, tendo como 
aparato teórico os referenciais 
calcados em discussões de currículo 
e identidade na educação enquanto 
práticas pedagógicas. Diga-se, então, 
que a pesquisa tem relevância 
social, pois possibilitará a redução 
de práticas excludentes no âmbito 
educacional, herdadas historica-
mente sob a ótica de uma sociedade 
machista e patriarcal. 

O preenchimento dessa 
“lacuna” terá, deste modo, contri-
buições no sentido de proporcionar 
respostas aos problemas propostos 
ou ampliar as formulações teóricas a 
esse respeito, e ainda, os resultados 
poderão ajudar no desenvolvi-
mento, planejamento e na educação 

1  No Rio Grande do Norte, o Regional possui cinco Escolas Sesc, sendo três na grande Natal 
(Potilândia, Zona Norte e Macaíba) e duas no interior (Caicó e Mossoró). Possui ainda duas 
unidades Sesc Ler em São Paulo do Potengi e Nova Cruz, oferecendo Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e educação complementar. Disponível em: <https://www.sescrn.com.br/
educacao>. Acesso em 16 set. 2018.

permanente de professores/as, que 
enfrentam estas realidades, que são 
postas como universais. 

Procedimento metodológico

A metodologia teve por base a 
pesquisa qualitativa, isto é, no intuito 
de se justificar e entender a natureza 
e o fenômeno do problema no campo 
pesquisado. É uma pesquisa orientada 
para a ação, que permite que o (s) 
pesquisador (es) trabalhem, se empe-
nhem e foquem no objeto pesquisado 
sem diferenças entre ambos, e, 
contudo, no comprometimento da 
atividade a ser desempenhada. 

Este t raba lho a l ia-se a 
investigação do cenário Curricular 
e das práticas pedagógicas da 
Escola SESC1 Potilândia, localizada 
a Avenida Senador Salgado Filho, 
S/N em Potilândia, Natal/RN, 
administrado pela direção de Maria 
Aparecida do Nascimento. 

A escola compõe um quadro de 
professores diversificado de acordo 
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com as variadas atividades que são 
realizadas na unidade – contém 01 
psicopedagogo, 01 educador físico, 01 
professor de música, 01 professor de 
artes, 01 bibliotecário, 01 informática, 
01 língua inglesa, 03 sendo 1 do ensino 
infantil e 2 ensino fundamental. Com 
total de 30 (trinta) professores/as, 
dentre eles/as com aulas integradas e 
regulares no ensino infantil e funda-
mental, sendo 08 (oito) e 22 (vinte e 
dois), respectivamente. As turmas de 
níveis 4 e 5 infantil são de 3 (três) e 
4 (quatro) anos de idade, respectiva-
mente num total de 143 alunos.

A proposta tange o ideário 
das novas modalidades de ensino 
no que se refere a implementação de 
metodologias a serem aplicadas ao 
ensino infantil e fundamental – com a 
proposta de se trabalhar os conceitos 
de gênero, sexualidade, diversidade 
no âmbito escolar.

Em roda de conversa, discutir 
com os educadores a abordagem 
das relações entre as crianças 
sejam de respeito às diferenças e 

2  A formação/capacitação ocorreu em novembro de 2015 com 03 horas de duração. Possibilitou 
momento de discussões pertinentes sobre a temática. Houve participação significativa dos 
educadores em todos os pontos de debate. A ocasião propiciou conhecer a realidade cotidiana 
da escola, bem como as situações diversas vividas na instituição. O projeto fora planejado e 
revisado e executado com auxílio da Gerência de Saúde e Assistência do SESC/RN.

3  “[...] chegar à síntese é recompor o objeto em seus elementos constituintes, a fim de compre-
endê-lo em sua totalidade, em seu conjunto” (RODRIGUES, 1996, p. 128).

singularidades. A proposta possi-
bilitou a realização de capacitação2 
junto aos educadores e profissionais 
sobre a temática.

A pesquisa caracteriza-se 
como um estudo analítico, ampa-
rando-se de seu objetivo a partir 
da ciência, quer-se chegar ao objeto 
de maneira a analisá-lo minucio-
samente, ou seja, todas as partes3. 
Portanto, abarcar as práticas educa-
tivas de maneira a compreender 
na realidade como são vivenciadas 
as singularidades dos seres em se 
tratando de gênero e sexualidade.

Resultados e discussões 

Tratar da sexualidade e gênero 
a partir das Ciências Sociais é rela-
cioná-la a outros campos de estudo, 
como a sociologia, antropologia e 
ainda, a saúde, cada qual com suas 
especificidades diante da investi-
gação em diferentes maneiras. E, 
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falar da sexualidade, portanto, é 
também relacioná-la as discussões 
de gênero, como afere (HEILBORN; 
BRANDÃO, 1999, p. 08), “[...] o campo 
da sexualidade mantém uma relação 
íntima com o de gênero, cujo desen-
volvimento está estreitamente ligado 
aos movimentos sociais, como o femi-
nista e o de liberação homossexual”.

É preciso acentuar que, o 
estudo sobre gênero e sexualidade 
no âmbito escolar, é recente, levando 
em consideração seus conceitos, e, 
aliados ao complexo entendimento 
no que se refere a identidade e o 
respeito a diversidade. 

Sobre o termo gênero, cabe 
mencionar suas primeiras discussões 
no âmbito das ciências, onde, à luz de 
Scott (1990), “[...] o termo “gênero” 
parece ter feito sua aparição inicial 
entre as feministas americanas, que 
queriam enfatizar o caráter funda-
mentalmente social das distinções 
baseadas no sexo” (SCOTT, 1990, p. 
72). Diante deste contexto, o termo 
fora empregado a partir do século 
XX, seguindo os desígnios dos movi-
mentos sociais feministas em busca 
da igualdade e respeito entre as 
diferenças entre homens e mulheres.

Desta feita, buscando o 
conceito mais geral na saúde sobre 
a sexualidade, pode-se dizer que: 

“[...] é uma importante dimensão 
da vida, abrangendo aspectos bioló-
gicos, psíquicos, sociais, culturais e 
históricos. Não se restringe à meta 
reprodutiva, sendo constitutiva das 
relações amorosas e do laço afetivo 
entre as pessoas” (BRASIL, 2010, p. 16). 

Para tanto, a obra de Guacira 
Lopes Louro (1997; 1999), traz o papel 
da escola neste processo de educação, 
seja na formação disciplinada e 
propagadora de currículo formador 
de identidades ou subjetividades.

A escola constrói os sujeitos 
que a frequentam, e de maneira 
recíproca, a primeira é produzida 
pela segunda – isto é, são as represen-
tações de gênero e ético-raciais que 
a compõe. Assim, esta construção da 
identidade, seja ela identidade sexual 
e de gênero que faz parte do indi-
víduo, é um papel fundamental da 
escola, pois é neste espaço, segundo 
Carrara (2009), que se afloram os 
temas ligados a sexualidade e às 
questões de gênero.

A identidade, formada a partir 
da sociabilidade – tornando-se alvo 
dos diversos campos em que a pessoa 
está inserida, a começar pela sociali-
zação primária (familiar) e depois a 
secundária (outras instituições, ex. 
escola). Nesta segunda, acorre a convi-
vência da sociabilidade infantil até a 
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fase da adolescência (aproximação 
do sexo oposto, ocorre os limites dos 
gêneros), quando estes adentram 
noutro mundo e aprenderam as ativi-
dades coletivas. Será também campo 
onde terão espaço para reclamar 
suas próprias atitudes – ensinadas de 
acordo com os costumes e valores dos 
mais próximos: os modelos prontos 
de comportamento social de como 
ser mulher e como ser homem ou, 
mostrar-se como se veem, se sentem 
e como desejam ser.

Nesta perspectiva é sabido que, 
à luz de Carrara (2009), sexualidade 
não existe apenas nas relações de 
gêneros distintos, pois é impossível 
não tratar da sexualidade dentro 
da escola. São, portanto, múltiplas 
as maneiras de como o controle e a 
tensão diante da orientação sexual e 
a identidade de gênero podem estar 
presentes neste espaço. São nesses 
momentos que surgem também 
a discriminação e o preconceito. 
Para este autor (2009, p. 124), “nos 
jogos e brincadeiras estão presentes 
violências, preconceitos, sexismos, 
homofobia etc., e a reprodução de 
papéis sociais de meninas e meninos 
que se preparam e são preparados 
para a vida adulta”.

Não obstante, a escola enquanto 
partícipe deste processo na construção 

do indivíduo, é recente no Brasil. Até a 
década de 1990 não havia um consenso 
em torno de tais questões. 

Por tudo isso, o debate junto 
ao público alvo desta pesquisa-ação 
sobre a socialização foi entorno de 
discussões de desmistificar alguns 
conceitos. Sobretudo, debater a 
importância de abster-se de valores 
e dogmas culturais da formação de 
casa pessoa, para melhor convivência, 
superação e intervenção profissional 
ante certas questões.

Portando, o impulso da escolha 
ao tema, está relacionada ao seguinte 
questionamento: de que modo e a que 
ponto a escola e as práticas pedagó-
gicas e curriculares deste espaço, 
podem influenciar na formação e/ou 
construção dos sujeitos?

Neste interim, a proposta 
de pesquisa e consequente ação de 
capacitação aos educadores da Escola 
Sesc Potilândia, deu-se na perspectiva 
em compreender os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, 
no que diz respeito principalmente 
ao eixo temático Educação mediada 
por tecnologia aplicada à Saúde: 
3.Saúde e bem estar; 4. Educação e 
qualidade; 9.Industria, inovação e 
infraestrutura; e 17. Parcerias e meios 
de implementação. Com destaque 
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ao eixo 4 – “Rumo a 2030: uma nova 
visão para a educação”.

No processo de avaliação, 
percebeu-se a importância e a neces-
sidade da temática e sua discussão no 
âmbito escolar. A avaliação compunha 
5 questões abertas. Onde se buscou 
apreciação dos participantes quanto a 
Formação proposta e sobre o próprio 
conhecimento acerca da temática.

Diante da apreciação e 
respostas sobre “se os educa-
dores sentem dif iculdade em 
trabalhar sobre a temática em sala 
de aula”. Constata-se a necessidade 
da educação permanente e das capa-
citações que devem ser contínuas. 
Algumas repostas a seguir: 

Resposta 1: “Sim. Devido as lacunas e 
formação moral inferidas desde a nossa 
família”.

Resposta 2: “Sim. Pois não sabemos até 
que ponto podemos enquanto educadores 
interferir na educação familiar.” 

Resposta 3: “Sim. Muitas dúvidas e 
insegurança para tratar do assunto com 
as famílias e as próprias crianças.” 

Resposta 4: “Sim. Por minha formação 
pessoal e a dificuldade e cuidado em 
interferir no cotidiano do outro.” 

Resposta 5: “Acho um pouco complicado, 
pela questão histórico social”. 

A formação possibil itou 
momento de discussões pertinentes. 
Houve participação significante 
dos educadores em todos os pontos 
de debate. Propiciou momento de 
conhecer a realidade cotidiana da 
escola e as situações diversas vividas 
na instituição. 

Considerações Finais 

É importante mencionar o 
papel da socialização primária e 
secundária para tal debate. Para 
Berger e Luckman (2001), a sociali-
zação primária é onde o indivíduo 
experimenta na infância, em 
virtude da qual torna-se membro da 
sociedade (socialização primitiva), 
e, secundária é qualquer processo 
subsequente que introduz um indi-
víduo já socializado em novos setores 
do mundo objetivo de sua sociedade.

Ainda há resistências na 
contemporaneidade de debater sobre 
a sexualidade, seja na socialização 
primária ou secundária, contudo, 
o reconhecimento deste tema e do 
gênero como questões presentes 
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no contexto educacional – se faz 
primordial na construção da educação 
inclusiva – isto é, a importância de 
pedagogos, educadores em serem e/ou 
estarem presentes e comprometidos 
ao/no trabalho com crianças e adoles-
centes no que se confere desmistificar 
estes conceitos ora analisados e ainda, 
propagar o respeito à diversidade e da 
luta pela equidade de gênero. 

Assim, trabalhar, planejar na 
perspectiva com foco de extinguir 
todas as formas de preconceito, discri-
minação, tabus etc. no espaço escolar 
– está relacionado com atividades 
inovadoras, ideias, novas metodolo-
gias, isto é, um processo coletivo junto 
a educadores que almejam reciclar-se, 
capacitarem-se nos temas transver-
sais. Visto que, questões relativas a 
estes conceitos, apesar de estarem 
ligadas entre si, foram metodicamente 
separadas e abordadas de maneira 
equivocada pelas teorias curriculares, 
tanto nas teorias tradicionais quanto 
nas críticas.

Outro ponto para debate refe-
re-se a algumas práticas pedagógicas 
vividas no cotidiano escolar entre 
educadores. Práticas carregadas de 
preconceitos e estereótipos no que 
tange comentários e até mesmo a 
reprodução do preconceito diante de 
questões diversas.
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Resumo
Com o crescimento das unidades de 
saúde há uma grande quantidade de 
resíduos produzidos, manipulados e 

liberados por essas unidades, justifi-
cando a preocupação com o volume 
de resíduos sólidos descartados cada 
vez em maior quantidade e de forma 
divergente do que é recomendado na 
legislação vigente, o que pode acar-
retar a degradação constante do meio 
ambiente e ameaçar a saúde pública, 
o bem estar social e os recursos natu-
rais. Nesse sentido, o Gerenciamento 
dos resíduos sólidos se constitui em 
um conjunto de procedimentos de 
gestão, planejado e implementado 
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com bases normativas, técnicas, cien-
tíficas e legais. Assim, objetivou-se 
investigar como são gerenciados 
os resíduos sólidos em diferentes 
unidades hospitalares brasileiras. 
Este trabalho traz os resultados de 
uma pesquisa bibliográfica realizada 
em julho de 2018, utilizando artigos 
publicados entre agosto de 2013 a 
agosto de 2018. Foram selecionados 
seis artigos, analisados por meio de 
leitura minuciosa dos materiais. O 
gerenciamento dos resíduos hospi-
talares é um enorme desafio aos 
gestores e profissionais de saúde, e 
em todos os estudos foi destacada 
a necessidade de fiscalização e de 
educação permanente junto aos 
funcionários, pacientes e visitantes. 
Pois os riscos e impactos ambientais 
estão relacionados ao descarte inade-
quado dentro do hospital e a geração 
de custos relacionados à elevação 
da quantidade dos resíduos sólidos 
hospitalares liberados. Sem dúvida, 
o Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS) consiste em 
uma ferramenta oportuna para uma 
melhor gestão desses resíduos. Este 
trabalho permitiu identificar fragi-
lidades quanto à gestão e execução 
correta do PGRS em diferentes 
unidades hospitalares brasileiras.

Abstract 
With the growth of the health units 
there is a large amount of waste 
produced, handled and released by 
these units, justifying the concern with 
the volume of solid waste discarded 
each time in greater quantity and in a 
different way than is recommended in 
the current legislation, the which can 
lead to the constant degradation of 
the environment and threaten public 
health, social well-being and natural 
resources. In this sense, Solid Waste 
Management is a set of management 
procedures, planned and implemented 
with normative, technical, scientific 
and legal bases. Thus, the objective 
was to investigate how solid wastes 
are managed in different Brazilian 
hospitals. This paper presents the 
results of a bibliographical research 
carried out in July 2018, using arti-
cles published between August 2013 
and August 2018. Six articles were 
selected, analyzed through a thorough 
reading of the materials. The mana-
gement of hospital waste is a huge 
challenge for managers and health 
professionals, and in all studies the 
need for inspection and permanent 
education among employees, patients 
and visitors was highlighted. Because 
the environmental risks and impacts 
are related to inappropriate disposal 
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within the hospital and the genera-
tion of costs related to the increase 
of the amount of hospital solid waste 
released. Without doubt, the Solid 
Waste Management Program (PGRS) 
is a timely tool for better management 
of this waste. This work allowed us to 
identify weaknesses regarding the 
correct management and execution of 
PGRS in different Brazilian hospitals.

Introdução

Nas últimas três décadas, o 
meio ambiente tem se tornado um 
tema de discussão e preocupação 
na política governamental, devido à 
constante degradação ambiental, que 
ameaça à saúde e ao bem estar social, 
e desencadeia quadros de redução dos 
recursos naturais.

As instituições de saúde são 
produtoras de uma imensa quan-
tidade de resíduos sólidos (OROEI, 
2014).  Com objetivo de minimizar a 
geração de resíduos e proporcionar 
um encaminhamento seguro e 
eficiente, visando à proteção dos 
trabalhadores, da saúde pública, dos 
recursos naturais e do meio ambiente, 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) regulamenta e 

orienta a elaboração de Programa 
de Gerenciamento de Resíduos de 
Saúde (PGRSS), através da Resolução 
de Diretoria Colegiada (RDC) nº 222, 
de 28 de março de 2018, em que cada 
instituição geradora de Resíduos de 
Serviços de Saúde (RSS) deve elaborar 
um plano que integra o processo de 
licenciamento ambiental, detalhando 
as atividades inerentes ao gerencia-
mento dos RSS. O planejamento e 
implementação deste, fica a cargo 
do responsável legal pelo estabele-
cimento e sua elaboração deve estar 
embasada de acordo com a legislação 
vigente (GONÇALVES et al., 2011).

De acordo com a resolução 
citada acima, a ANVISA define 
Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde (GRSS) como um 
conjunto de procedimentos de gestão, 
sendo planejado e implementado de 
acordo com normativas, técnicas, 
científicas e legais. O manuseio 
adequado desses resíduos passa por 
dez etapas, que devem sem seguidas, 
pois o tratamento inadequado destes 
materiais pode provocar acidentes 
com materiais perfurocortantes aos 
profissionais de saúde como também 
aqueles que participam do manejo 
do lixo, transmissão e propagação 
de doenças, contaminação do solo e 
de lençóis freáticos, animais, dentre 
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outros. Assim, é necessário adequada 
classificação para que seu manejo seja 
mais seguro, econômico e eficiente 
(BASU et al., 2012; MULLER et al., 2013).

O gerenciamento dos RSS 
possibilita avaliar a eficiência do trata-
mento não somente na minimização 
dos riscos, mas também na redução 
dos custos para os serviços de saúde.

Esse gerenciamento promove 
uma diminuição da quantidade de 
resíduos gerados, principalmente 
o contaminado, liberado no meio 
ambiente, a ter tratamento especial 
e conseqüentemente diminuição das 
despesas no seu tratamento como 
também na prevenção e redução de 
riscos à saúde e/ou ao meio ambiente 
(LEMOS et al., 2010)

O GRSS ainda é um tema 
escasso, e necessita ter a visibilidade 
e importância que merece pelo 
estrago que pode causar. Deste modo 
surgem os seguintes questiona-
mentos: Quais as fragilidades quanto 
à execução correta do PGRSS e como 
a execução do programa é visto 
pelos gestores responsáveis. Este 
estudo contribuirá para ampliação 
do conhecimento sobre a temática. 
O Presente trabalho objetivou 
investigar como são gerenciados 
os resíduos sólidos em diferentes 
unidades hospitalares brasileiras. 

Esse estudo é importante, pois, 
com o crescimento das unidades de 
saúde surge uma preocupação com 
o grande volume de resíduos sólidos 
liberados por essas unidades, pois se 
realizado de forma divergente do que 
é recomendado na legislação vigente 
pode acarretar degradação do meio 
ambiente, ameaça a saúde pública, o 
bem estar social e os recursos naturais.

Procedimento metodológico

Para o presente trabalho 
realizou-se uma pesquisa bibliográ-
fica, realizada em julho de 2018, que 
consistiu em buscar relações entre 
conceitos, características e ideias, 
muitas vezes unindo dois ou mais 
temas de estudos anteriores (MINAYO, 
2008; ALMEIDA, 2011). Segundo 
Severino (2007), essa modalidade de 
pesquisa se caracteriza a partir do 
registro disponível, de pesquisas já 
realizadas, em livros, artigos, teses e 
documentos impressos. Dessa forma, 
os textos tornam-se fontes dos temas 
que serão trabalhados e pesquisados. 
Já para Martins e Lintz (2000), essa 
pesquisa busca conhecer e analisar 
contribuições científicas sobre deter-
minado assunto. 
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O método utilizado para 
obtenção dos dados deu-se por meio 
do uso da base de dados Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), a partir de 
descritores, tais como: Resíduos de 
Serviços de Saúde (RSS), Resíduos 
sólidos de Serviços de Saúde, Resíduos 
Hospitalares e Meio Ambiente. 
Foram adotados como critérios de 
inclusão: artigos disponíveis em 
texto completo, de forma gratuita, 
em língua portuguesa, publicados 
entre agosto de 2013 a agosto de 2018, 
coerentes com a temática pesquisada 
e que tenha sede da pesquisa em um 
dos estados brasileiros. 

Após o levantamento dos 
artigos, obteve-se 174 artigos, dentre 
esse montante, 23 foram selecionados 
para leitura e aprofundamento de 
acordo com o tema pesquisado e 
apenas 6 obedeciam aos critérios 
de inclusão para esta pesquisa. 
Posteriormente foi construída uma 
ficha para anotação das informações 
contidas nos textos, que auxiliaria o 
pesquisador na análise posterior dos 
artigos levantados. Tal ficha constava 
do nome do artigo, objetivos, deline-
amento metodológico, técnicas de 
coleta, local de estudo, população, 
técnica de análise, principais resul-
tados, periódico e ano de publicação. A 
análise das informações foi realizada 

por meio da leitura minuciosa de 
todos os materiais encontrados, em 
uma abordagem qualitativa. Os dados 
foram apresentados sob a forma de 
texto descritivo, segundo os temas que 
emergiram da leitura. 

Não houve necessidade de 
aprovação da investigação por um 
Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) 
com Seres Humanos, visto que se 
trata de uma pesquisa bibliográfica, 
não ocorrendo envolvimento direto 
de seres humanos como sujeitos 
desse estudo. O presente artigo foi 
elaborado seguindo as normas da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

Resultados e discussões

No Brasil os RSS representam 
cerca de 1 a 3% dos resíduos sólidos 
urbanos produzidos, e causam preo-
cupação não necessariamente pelo 
volume gerado, mas pelo potencial de 
risco que representam à comunidade 
e ao meio ambiente por serem pato-
gênicos, tóxicos, inflamáveis, perfuro 
cortantes e radioativos (BRASIL, 2006).

Foi possível observar, após a 
leitura e análise dos artigos encon-
trados, que o autor Kopp, Araujo 
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e Figueiredo (2013) concordam 
com Maders e Cunha (2015), com 
Alcântara et al. (2016), em um dos 
hospitais estudados, e com Lucchese, 
Souza e Machado (2018) quanto a 
gestão ineficiente no descarte de resí-
duos e operacionalização inadequada 
nas diferentes etapas do processo, 
como, segregação, acondicionamento, 
identificação, coleta, armazena-
mento, transporte e disposição 
final, conforme o estabelecido pelas 
resoluções vigentes no país. Apenas 
o estudo realizado por Mazzurana 
(2017) a unidade hospitalar procurava 
realizar de forma correta o depósito e 
destinação de resíduos, de acordo com 
os padrões exigidos pela legislação, e 
que para isto disponibiliza recipientes 
de coleta e pessoal capacitado para 
fazer uma segregação prévia, antes 
dos resíduos seguirem para empresa 
que realizará o tratamento final. 

Castro et al. (2014) em sua 
pesquisa afirma que o hospital 
estudado não possuía o referido 
PGRSS, instrumento necessário 
para os trabalhadores atenderem 
ao processo de gerenciamento dos 
resíduos de saúde. Ficando evidente 
a inadequação na gestão de RSS 
conforme resoluções preconizadas. 
Essas ações incorretas de gestão de 
resíduos são altamente prejudiciais 

à saúde e ao meio ambiente, propi-
ciando um ambiente susceptível 
ao aparecimento de vetores inde-
sejáveis, acidentes ocupacionais, 
presença de catadores, danos 
ambientais entre outros.

Outro ponto em comum 
encontrado nas pesquisas de Kopp, 
Araujo e Figueiredo (2013), Castro et 
al. (2014), Maders e Cunha (2015) e 
Alcântara et al. (2016) é a necessidade 
de capacitações e aperfeiçoamentos 
para os gestores e os profissionais 
envolvidos nas etapas do processo. 
Pois os profissionais encontram 
muita dificuldade na classificação 
dos resíduos não aproveitáveis, como 
comum ou infectante.

Kopp, Araujo e Figueiredo 
(2013) relatam a existência de um 
fluxo definido nos três hospitais 
estudados (dois no Rio de Janeiro 
e um em São Paulo) e passam pelas 
etapas básicas do processo sugeridas 
pela literatura, no entanto, a gestão 
de resíduos em geral não é encarada 
como prioridade pela direção, difi-
cultando a liberação de recursos para 
investir em boas práticas. 

Em outro estado investigado, 
Ceará, representado por Castro et al. 
(2014). Na presente pesquisa identifi-
cou-se que mesmo que o manejo dos 
resíduos gerados nessa instituição 
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tenha se efetivado de forma irregular 
em conformidade com a resolução 
vigente, percebe-se que os resíduos 
pertencentes ao grupo E, nas etapas 
de segregação, acondicionamento e 
identificação foram manuseados de 
forma adequada. 

No estado do Amapá em 
Macapá, a referida vulnerabilidade 
também foi demarcada por Maders 
e Cunha (2015) em um hospital de 
emergência, problemas pela falta 
de apropriação do PGRSS como 
política ambiental da instituição, 
fato que se reflete na qualidade 
do gerenciamento, com problemas 
no descarte e acondicionamento 
com a mistura de resíduos comuns 
(grupo D) nos resíduos infectantes 
(grupo A) e vice-versa, além da falta 
de infraestrutura adequada e do 
estabelecimento de rotinas padrão 
na operacionalização do manejo de 
tais resíduos. Com uma adequada 
gestão de resíduos de acordo com o 
preconizado pela legislação, certa-
mente haveria uma redução de cerca 
de 80% nos gastos com tratamento 
e disposição final dos RSS, recursos 
esses que poderiam ser investidos na 
melhoria do próprio sistema, seja na 
disponibilização de infraestrutura, 
seja no envolvimento da comuni-
dade hospitalar por processos de 

capacitação e participação na gestão 
integrada dos RSS, entendendo que o 
resultado é a diminuição de riscos e 
o aumento da qualidade ambiental.

No estado de Pernambuco em 
Recife, a investigação foi feita em três 
hospitais, por Alcântara et al. (2016). 
Pôde observar que os três hospitais 
responderam afirmativamente 
sobre a exigência do PGRSS, mas que 
apenas dois hospitais responderam 
ter custos com educação continuada, 
com treinamentos e capacitações 
para manutenção do programa e que 
possuem uma equipe técnica com 
formação específica para gerenciar, 
controlar e coordenar os procedi-
mentos do programa, o outro hospital 
não executa corretamente o PGRSS 
e que não há equipe ou profissional 
responsável por coordenar e não 
segrega corretamente seus resíduos, 
o que acarreta maiores gastos no 
descarte dos resíduos biológicos e 
um alto número de acidentes com 
os mesmos. Em nenhum dos hospi-
tais é realizada a coleta seletiva ou 
outras ações de reciclagem, sendo 
destinados os resíduos biológicos aos 
incineradores locais.

Nos outros dois hospitais, 
os custos com o descarte é bem 
mais baixo, com menor número de 
acidentes, o que se associa ao controle 
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e execução do PGRSS, pois a segregação 
correta permite o controle maior dos 
custos. Ainda assinala importante o 
controle do volume da segregação, pois 
a partir desse controle é possibilitado o 
tratamento do quantitativo correto de 
determinado tipo de resíduo. Portanto, 
possibilita-o ao invés de contratar 
uma empresa que recolha os resíduos 
comuns como fazem os outros dois 
hospitais, por causa do volume gerado, 
ainda se permite descartar na coleta 
de resíduos domésticos do município.

Na pesquisa realizada em Santa 
Catarina, no município de Caçador 
em uma unidade hospitalar (UH) por 
Mazzurana (2017). Observou-se que 
todos os RSS gerados nas dependên-
cias internas da UH são depositados 
em locais devidamente identificados 
e passam por uma segregação execu-
tada por dois funcionários do hospital, 
posteriormente, esse material é devi-
damente identificado e encaminhado 
para uma empresa especializada. 
Levando em conta que essa unidade 
não gera resíduos do grupo C (rejeitos 
radioativos) e não possui nenhum 
dado sobre resíduos do Grupo E 
(perfurocortantes) nos documentos 
fornecidos para a pesquisa.

A investigação de Lucchese, 
Souza e Machado (2018) foi realizada 
em quatro entidades hospitalares 

situadas em três municípios da região 
noroeste do Rio Grande do Sul. Pôde 
observar que quanto ao tratamento, 
destinação e descarte, os resultados 
encontrados indicam uma gestão 
bastante superficial quanto aos 
resíduos gerados e que apenas uma 
mostrou conhecer e orientar as suas 
ações pela legislação obrigatória 
vigente no Brasil, deficiências que 
desencadeiam muitas divergências 
nos processos operacionais.

Considerações finais

O presente estudo serviu de 
base para identificar as fragilidades 
existentes em diferentes estados 
brasileiros quanto o gerenciamento de 
resíduos sólidos e comprovar a grande 
importância da existência e execução 
correta do PGRSS. Os hospitais que 
possuem e executam o programa de 
forma eficaz, apresentam um maior 
controle e segregação dos resíduos, 
destinando-os de forma apropriada, 
diminuindo com isso os custos relacio-
nados ao tratamento destes, os riscos e 
impactos ambientais, a quantidade dos 
resíduos sólidos hospitalares liberados 
e o número de acidentes.
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Verifica-se também a neces-
sidade de compromisso dos gestores 
responsáveis pela execução e fiscali-
zação do programa, sendo de grande 
necessidade um planejamento bem 
direcionado, utilizando a educação 
permanente na saúde de forma cons-
tante, com o objetivo de sensibilizar 
os gestores e trabalhadores de saúde 
sobre todas as etapas do processo, 
como: segregação, acondicionamento, 
identificação, coleta, armazena-
mento, transporte e disposição final, 
conforme o estabelecido pelas resolu-
ções vigentes no país, como também 
a implantação de coleta seletiva para 
os resíduos comuns, uma vez que é o 
grupo de resíduo com maior geração.  

A execução desses resíduos 
muitas vezes é realizada por 
terceiros, o que não exclui as respon-
sabilidades de todos na execução 
correta do controle e segregação dos 
resíduos. É importante destacar a 
relevância da educação da população 
envolvida, como por exemplo, os 
catadores, para garantir a segurança 
e a minimização dos perigos da expo-
sição à saúde humana.
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Resumo
As metodologias ativas que apre-
sentam um largo espectro de 
aplicação, centradas no desenvol-
vimento de autonomia, liderança e 
sobretudo reflexão, pautadas e inter-
-relacionadas com a realidade social, 
política, econômica e institucional, 
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instigando o uso de saberes que vão 
além da forma pasteurizada e tecni-
cista apresentada diversas vezes no 
ambiente acadêmico. Trata-se de um 
estudo teórico-reflexivo, elaborado a 
partir da visão de José Manuel Moran 
acerca das metodologias ativas e sua 
interface com a formação dos profis-
sionais de saúde. Foram objetivadas 
duas categorias analíticas: Processo 
de formação dos profissionais da 
saúde e Implicações das metodologias 
ativas no ensino dos cursos da saúde. 
Sabendo que as metodologias ativas 
vêm cada vez mais ganhando espaço 
no processo de ensino-aprendizagem 
como forma de garantir uma maior 
interação de professor-aluno e um 
maior aprendizado dos conteúdos. 
Assim, tendo sempre a competência 
de promover o bem estar do paciente, 
resultando da utilização de meto-
dologias ativas, na sua capacitação 
enquanto profissional e acima de 
tudo, um ser humano.

Abstract
Active methodologies that present 
a wide spectrum of application, 
centered on the development of 
autonomy, leadership and above all 
reflection, guided and interrelated 
with social, political, economic and 
institutional reality, instigating the 

use of knowledge that goes beyond 
the pasteurized and technician 
presented several times in the 
academic environment. This is a 
theoretical-reflective study, based 
on the vision of José Manuel Moran 
about the active methodologies and 
their interface with the training of 
health professionals. Two analytical 
categories were analyzed: Process of 
training of health professionals and 
Implications of active methodologies 
in the teaching of health courses. 
Knowing that the active methodolo-
gies are increasingly gaining space 
in the teaching-learning process as a 
way to guarantee a greater teacher-
-student interaction and a greater 
learning of the contents. Thus, always 
having the competence to promote 
the patient’s well-being, resulting 
from the use of active methodologies, 
in their training as a professional 
and, above all, a human being.

Introdução

O campo formativo da área da 
saúde apresenta de forma notória 
marcas do pragmatismo adotado 
pelos modelos biomédicos ao longo 
de anos, entretanto as inovações 
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atribuídas ao sistema único de 
saúde, atrelado as novas exigências 
curriculares, demandam novas 
maneiras de conceber o processo 
formativo do profissional em 
saúde, de maneira a contemplar seu 
aspecto humanístico e holístico.

Dessa forma, teorias de apren-
dizagem por décadas renegadas 
surgem como possibilidades reais e 
válidas aos novos contextos educacio-
nais e revelam a importância de novas 
práticas educativas, focadas sobretudo 
na interação social como em Vygotsky, 
na aprendizagem significativa de 
Dewey e na perspectiva freiriana de 
autonomia do sujeito (KOLL, 2010; 
DEWEY, 1959; FREIRE, 2011).

Para Moran (2014), cinco eixos 
podem ser definidos como funda-
mentos de uma proposta inovadora 
de educação, o conhecimento inte-
grador e inovador que comtempla a 
transdisciplinaridade entendendo 
que o contexto formativo não pode 
ser desvinculado da realidade vivida, 
integrando essas realidades, saberes 
e práticas, além das inovações tecno-
lógicas advindas que impactam nas 
relações e constituem campos vastos 
para o “compartilhar”.

Outro fundamento, o desenvol-
vimento de auto-estima que atrelada 
a outro princípio a construção do 

aluno cidadão revelam o caráter 
humano a ser empregado nessa 
concepção de educação, compreen-
dendo estes como atores sociais, o que 
reflete na formação dos profissionais 
de saúde que participam de maneira 
ativa nas comunidades, atuando 
como educadores e outros diversos 
papeis sociais.

Por fim dois eixos/princí-
pios mais voltados as estruturas 
curriculares, a formação do aluno 
empreendedor e a construção de um 
processo flexível e personalizado, 
nestes o autor reflete a importância 
de fazer do aluno (o ser sem luz) algo 
mais, perpassando o reprodutor de 
frases feitas e conceitos engessados, 
tornando-se um empreendedor, 
alguém que constrói e ressignifica, 
centralizando essa visão no processo 
de ensino-aprendizagem flexível, 
respondendo aos seus anseios como 
ser crítico-reflexivo e abandonando 
os modelos que o próprio autor deno-
mina como “o atraso e a burocracia”.

A esta visão surge variadas 
respostas todas objetivando resolu-
ções inovadoras, que contribuam ao 
processo formativo e torne a educação 
algo além-muros, centrado assim em 
perspectivas de extensão. Entre essas 
respostas estão as metodologias ativas 
que apresentam um largo espectro 
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de aplicação, centradas no desen-
volvimento de autonomia, liderança 
e sobretudo reflexão, pautadas e 
inter-relacionadas com a realidade 
social, política, econômica e institu-
cional, instigando o uso de saberes 
que vão além da forma pasteurizada e 
tecnicista apresentada diversas vezes 
no ambiente acadêmico, e com ênfase 
em práticas de ensino orientadas as 
ações transformadoras, intervindo 
de maneira ativa nos mais variados 
contextos, promovendo formações 
éticas e ref lexivas, construindo 
saberes relevantes na prática cotidiana 
do profissional de saúde e tornando 
este um ator social empoderado e 
consciente (PASCON, OTRENTI, MIRA, 
2018; SOUZA, SILVA, SILVA, 2017).

Dessa forma, o estudo se 
faz relevante pelos diversos apon-
tamentos feitos anteriormente, 
pela análise crítica feita acerca de 
como as tecnologias educativas e 
metodologias ativas contribuem 
para alcançarmos uma educação 
de qualidade abrangente e integral 
e como esta é intrinsecamente 
relacionada ao empoderamento dos 
profissionais de saúde, tendo como 
objetivo: refletir teoricamente sobre 
a implicação do uso das metodologias 
ativas na formação dos mesmos.

Processo metodológico

Trata-se de um estudo teóri-
co-ref lexivo, elaborado a partir 
da visão de José Manuel Moran 
acerca das metodologias ativas e 
sua interface com a formação dos 
profissionais de saúde. 

Para a pesquisa e análise do 
referencial estudado, foi feita uma 
revisão narrativa da literatura, 
durante o período de setembro de 
2018, nas seguintes bases de dados  
Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) e MEDLINE, por meio do 
portal de periódicos CAPES. Depois 
de passarem por analise os artigos 
foram selecionados e incluídos no 
trabalho como forma de referenciar 
a problemática posta em estudo. 
Foram utilizados os descritores: 
Pessoal de saúde; Capacitação profis-
sional e metodologia. 

Deste modo esta ref lexão 
teórica se solidificou a partir da 
leitura minuciosa de publicações que 
abordassem a temática, principal-
mente os artigos que relatassem o 
ponto de vista do autor José Moran.

Este autor defende que 
mudanças profundas devem ocorrer 
no ensino tradicional, como meio de 
evolução, condições de construção 
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do conhecimento e fomento de rela-
ções interpessoais. 

As metodologias ativas são 
pontos de partida para prosseguir de 
forma mais profunda em reflexões, 
integrações cognitivas e construção 
de novas práticas. Ao se utilizar esse 
método, o aprendizado se dá por meio 
de problematizações e situações que 
abordam a realidade, de modo que os 
alunos anteciparão a prática e ao se 
depararem com a realidade enquanto 
profissionais terão uma amplitude 
maior de possibilidades de tomada 
de decisão tomando como base as 
experiências vivenciadas ainda na 
academia (MORAN,2015).

De acordo com o autor supra-
citado, para que a aprendizagem 
ocorra de forma significativa, são 
necessários alguns componentes, 
como por exemplo, a criação de desa-
fios, atividades e jogos.  Estes, por sua 
vez, devem apresentar competências 
que promovam a discussão de infor-
mações importantes, que estimulem 
os participantes e que potencializem a 
participação efetiva de grupos. De tal 
maneira que, por meio das tecnologias 
adequadas os alunos ao mesmo tempo 
que interagem podem aprender. 

Com base nesses pressu-
postos surge a possibilidade de 
reflexão acerca da utilização das 

metodologias ativas no processo de 
formação dos profissionais de saúde, 
uma vez que para que os estudantes 
saiam aptos ao mercado de trabalho 
devem ter uma ampla capacidade 
crítica reflexiva, levando em consi-
deração as subjetividades de cada 
situação, o que é possível por meio 
do uso dessas tecnologias. 

Após análise foram elaboradas 
duas categorias analíticas: Processo 
de formação dos profissionais da 
saúde e Implicações das metodologias 
ativas no ensino dos cursos da saúde.

Discussão

Processo de formação dos 
profissionais da saúde

As metodologias ativas vêm 
cada vez mais ganhando espaço no 
processo de ensino-aprendizagem 
como forma de garantir uma maior 
interação de professor-aluno e um 
maior aprendizado dos conteúdos. 
Teixeira (2016), traz que as meto-
dologias ativas mais utilizadas 
principalmente no âmbito acadêmico 
da saúde e para capacitar profissio-
nais da saúde são as com enfoque 
problematizador, metodologias 
que abordem uma visão reflexiva 
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e transformadora do problema, e 
uma dessas metodologias é a espiral 
construtiva que tem o intuito de 
gerar uma comunicação de saberes, 
aprimorando cada vez mais profis-
sionais a se transformarem em seres 
dialéticos, com uma visão teórica-re-
flexiva em sua abordagem prática, 
para que assim possa-se prestar uma 
assistência à saúde de qualidade.

Atualmente, no ensino supe-
rior dos cursos da saúde temos uma 
grande abrangência no uso das 
metodologias ativas, o que colabora 
de forma bastante positiva para o 
desenvolvimento da carreira profis-
sional dos estudantes, permitindo 
que os mesmos possam ter um 
perfil diferenciado na construção 
de sua identidade profissional e 
tomadas de decisões colocando seus 
conhecimentos em prática. O uso de 
metodologias ativas nos dias atuais 
contribui de forma satisfatória e 
positiva no desenvolvimento da 
prática por parte dos profissionais 
de saúde, essas metodologias ativas 
permitem que o profissional veja o 
indivíduo em todas as suas dimen-
sões contribuindo para a melhora no 
seu processo de saúde-doença.

Além disso, é importante 
enfatizar que as metodologias ativas 
também contribuem muito quando 

utilizadas em forma de educação 
em saúde, pois a comunidade tende 
a ficar mais atenta, absorvendo e 
aprendendo de forma mais rápida o 
conteúdo que está sendo repassado, 
permitindo que eles possam colocar 
em prática tudo que foi ensinado por 
meio de metodologias inovadoras 
(XAVIER et al., 2014).

Implicações das metodologias 
ativas no ensino dos 
cursos da saúde

O uso das metodologias 
ativas possibilita a reflexão acerca 
das mudanças que fomentam a 
ruptura dos modelos de formação 
estabelecidos, onde o estudante 
passivo passa a ser um interativo e 
o professor começa a agir como um 
mediador de informações para que 
haja a construção do conhecimento 
e para o melhor desenvolvimento na 
formação profissional.

Essa transformação se inicia 
a partir da criação de desafios que 
abordam a presença de recursos de 
trabalho em grupo, cuja habilidade 
é exigida do profissional em seu 
trabalho, superação de etapas e o 
confrontamento das dificuldades 
propostas pela metodologia, se 
adequando a elas e o moldando no 
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decorrer de sua formação como um 
profissional capacitado e articu-
lado para lidar com a dificuldades 
sociais, econômicas e culturais em 
seu ambiente de trabalho, além da 
contribuição para as competências 
intelectuais, emocionais e sua 
comunicação, onde todos somados 
possibilitaram uma reflexão a partir 
de seu conhecimento teórico propi-
ciando a prestação de uma assistência  
de saúde de qualidade (MORÁN, 2015).

Desse modo, os acadêmicos 
passam a desenvolver habilidades 
críticas e reflexivas que irão subsi-
diar na resolução de problemas e 
tomadas de decisão ao quais estão 
propensos tanto no mercado de 
trabalho como também, por vezes, 
nos campos de estágio.

Um exemplo de metodologia 
que aborda a questão da construção 
do perfil do estudante é a ABP 
(Problematização da Aprendizagem 
Baseada em Problemas) com o propó-
sito de analisar o perfil do estudante 
(PASCON, OTRENTI, MIRA, 2018).

A partir disso, se é possível 
compreender a teoria de Moran no 
referente a construção do aprendi-
zado, onde a partir dessa estratégia 
de aprendizagem, o ABP, se constrói 
o a capacidade de absorção e assi-
milação desde a questão conceitual, 

sobre procedimentos, atitudes, 
formando aprendizes autônomos, 
estudantes críticos, e acima de tudo, 
aptos tanto a trabalharem em equipe 
como a capacidade de liderar, além 
de que a ABP, proporciona o contato 
com o contexto social, ou seja, uma 
comunidade, o contexto existente 
além da sala de aula, não ficando 
restrita apenas a memorização, esti-
mulando a liberdade de busca pelo 
aprendizado. Tendo se trabalhado as 
metodologias em sala, onde se pode 
utilizar de processos adaptativos, a 
partir da interação existente para 
superar o desafio de modo produtivo 
e atrativo, assim, o contato com a 
sociedade permite ao estudante 
analisar seu desempenho, se auto 
avaliando o quão positivo ou negativo 
a experiência da metodologia ativa foi 
para ele naquele momento.

Tendo em vista o contato com 
a sociedade, se tem que a mudança 
de ambiente, é o redesenhar do local 
de aprendizado, levando o estudante 
do ensino superior da área da saúde 
de um local fechado e restrito para 
ele mesmo, uma sala de aula, para um 
espaço ativo, que se trata da comuni-
dade, o âmbito social, que possibilita o 
aluno se desenvolver dentro daquela 
localidade e contexto que é passível 
de ocorrerem mudanças de situações, 
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colocando em prática sua verdadeira 
capacidade de adequação e interação 
com a, e de que quando seja exigido, 
seja capaz de interligar de modo 
reflexivo como agir na situação, 
melhorar a comunicação e  decidir 
qual a melhor conduta, permitindo 
a ele se testar e o professor estando 
perto como orientador, supervisionar 
a aplicabilidade da metodologia 
adotada e a aprendizagem pessoal e 
de colaboração existente.

Considerações finais

Esse trabalho evidenciou a 
partir de reflexão a partir da teoria 
de Moran a importância acerca da 
utilização das metodologias ativas 
na formação do profissional de saúde 
traz uma visão reflexiva, inclusive da 
transmissão dos saberes, permitindo 
consequentemente uma modificação 
na visão de saúde doença que ainda é 
pragmática na realidade profissional, 
mas durante a sua formação, isso 
pode ser alterado, rompendo com 
o sistema educacional moderno de 
um estudante em suma importância 
na área da saúde de ser passivo, um 
mero ouvinte do professor, passando  
interagir, demostrando naturalmente 

sua capacidade em ser o  seu próprio 
objetivo de aprendizagem ao interagir 
com o professor, propiciando a troca 
de informações ativamente.

Desta forma, tem-se em vista 
que a formação não só de um profis-
sional, mas do aspecto centrado no 
aspecto de ser sensível do paciente, 
com as qualidades do pensar crítico, 
reflexivo e que nunca deixe de lado a 
interação com o meio social em que 
poderá estar inserido. Sendo resul-
tado das metodologias ativas, um 
modo de visualização de seus erros, 
ensinando como superar adversi-
dades, se adaptando as mesmas, logo 
essa sendo um fato comum na vida 
profissional, tendo sempre a compe-
tência de promover o bem-estar do 
paciente, resultando da utilização de 
metodologias ativas, na sua capaci-
tação enquanto profissional e acima 
de tudo, um ser humano.
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Resumo
O aumento nos custos dos serviços 
hospitalares juntamente com as 
limitações do financiamento público 
e aumento da demanda no setor da 
saúde exigiu-se dos profissionais 
modelos novos de gestão focados nos 
rearranjos dos processos e buscando 
eliminar desperdícios, reduzir 
custos, otimizar tempo e melhorar a 
experiência do paciente. A metodo-
logia lean six sigma aplicada à saúde 

combina filosofias pautadas na 
revisão dos processos e alicerçada 
em três princípios organizacionais: 
foco no paciente, tempo e no valor.  
Como objetivo, desenvolveu-se um 
guia de conceitos enxutos (lean six 
sigma) para aplicação em ambiente 
hospitalar validado através da 
sua implantação no ambulatório 
de quimioterapia do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás (HC/UFG/Ebserh) entre 
o período de janeiro a abril/2018. 
Utilizou-se a metodologia lean six 
sigma DMAIC em suas 5 etapas: 
definir, mensurar, analisar, imple-
mentar e controlar. O agendamento 
do paciente para a quimioterapia 
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foi alterado do manual para o 
eletrônico, via comunicação em 
rede. A taxa de ocupação média do 
setor foi de 48,75% com aumento 
de 9,32% entre os períodos anali-
sados. O tempo total do processo 
(lead time) foi diminuído de 15 dias 
1 hora e 24 minutos para 9 dias e 
24 minutos (redução de 42,8%). A 
média de faturamento dos proce-
dimentos oncológicos ficou em R$ 
492.361,54. Esse valor correspondeu 
à utilização de 48,75% da capacidade 
do ambulatório de quimioterapia. 
Uma projeção de meta de ocupação 
de 75% para o setor levaria a um 
aumento mensal no seu faturamento 
de R$ 265.117,75.

Abstract
The increase in hospital services costs 
coupled with the limitations of public 
funding and increased demand in the 
health sector required new profes-
sional management models focused 
on process rearrangements and 
seeking to eliminate waste, reduce 
costs, optimize time and improve 
the experience of the patient. The 
lean six sigma methodology applied 
to health combines philosophies 
based on the review of processes 
and based on three organizational 
principles: patient focus, time and 

value. As a goal, a lean six sigma 
guide was developed for application 
in a hospital environment validated 
through its implementation in the 
chemotherapy outpatient clinic 
of the Hospital das Clínicas of the 
Federal University of Goiás (HC/UFG/
Ebserh) from January to April/2018 . 
We used the lean six sigma DMAIC 
methodology in its 5 steps: define, 
measure, analyze, implement and 
control. The scheduling of the patient 
for chemotherapy was changed from 
manual to electronic, via network 
communication. The average occu-
pancy rate of the sector was 48.75%, 
with an increase of 9.32% among 
the analyzed periods. The total lead 
time was decreased from 15 days 1 
hour and 24 minutes to 9 days and 
24 minutes (reduction of 42.8%). The 
average billing of cancer procedures 
was R$ 492,361.54. This value corres-
ponded to the use of 48.75% of the 
chemotherapy outpatient capacity. 
A projection of 75% occupancy target 
for the sector would lead to a monthly 
increase in its sales of R$ 265,117.75.
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Introdução

Inúmeras pessoas adentram 
diariamente hospitais levando 
consigo expectativas e esperança. E 
independente de sua condição, serão 
tratadas e acompanhadas por pessoas 
sobrecarregadas e amarradas por 
processos repletos de desperdícios. 
Segundo COUTO, R. C.; PEDROSA, T. M. 
G.; ROSA, M. B. a cada três minutos, 
cerca de dois brasileiros morrem 
em um hospital por consequência 
de um erro que poderia ser evitado. 
Estima-se que, em 2015, essas falhas 
acarretaram em 434.000 óbitos, o 
equivalente a 1.000 mortes por dia. 
Isso significa que esses “incidentes” – 
erros, negligência ou baixa qualidade 
do serviço – podem ser uma das prin-
cipais causas de morte dos brasileiros. 

Enquanto isso, legisladores 
e governantes discutem a crise da 
assistência à saúde focando quase 
que exclusivamente na questão 
financeira: quanto e como se gasta 
o orçamento disponível para a 
saúde. Segundo dados do Ministério 
da Saúde disponibilizados pelo 
DATASUS1, em 2012 foram gastos 
quase 12 trilhões de reais com 

1  Fonte: http://datasus.saude.gov.br/ . Acesso em: 04 jul. 2018. 21:00h

2  Fonte: https://www.ibge.gov.br/.  Acesso em: 24 set. 2017. 22:39h

procedimentos hospitalares do SUS. 
Em 2017, esse valor já superava 14,5 
trilhões de reais, representando um 
aumento de quase 20% nos custos 
hospitalares. 

Além disso, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)2, a expectativa de vida do 
brasileiro passou de 73,9 anos em 
2000 para 75,5 anos em 2015. À 
medida que a população vive mais, 
mais acesso à saúde são exigidos. 
Ao mesmo tempo, a necessidade de 
espaço físico e a redução do tempo 
gasto com as atividades em saúde 
tornaram-se críticas. 

Para chegar ao ponto em que 
todas as pessoas venham a ter assis-
tência médica de alta qualidade e 
acessível, é preciso focar a atenção na 
forma pela qual o sistema de provi-
mento de assistência determina seus 
custos e estabelece sua qualidade. 
Então, torna-se imperioso mudar esse 
sistema por completo. 

O modelo da melhoria contínua 
introduzido pelo Sistema Toyota 
de Produção na década de 80, até 
então utilizado na manufatura, 
expandiu-se para diversas áreas 
do mercado, inclusive na saúde. 

http://datasus.saude.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/
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Na última década, a melhoria da 
qualidade caracterizou-se por duas 
abordagens principais: o desenvol-
vimento lean, que tem como objetivo 
abordar a eficiência do processo, 
eliminando etapas e atividades sem 
valor agregado, e six sigma, que inibe 
a variação na qualidade do processo.

A metodologia lean six sigma 
aplicada à saúde combina filosofias 
pautadas na revisão dos processos 
e é alicerçada em três princípios 
organizacionais: foco no paciente, 
tempo e no valor. Um dos conceitos 
fundamentais do pensamento lean é 
que o valor de um serviço é definido 
pela perspectiva do cliente, nesse 
caso, o paciente. Outro conceito é a 
eliminação do desperdício. A lógica 
por trás da eliminação do desperdício 
é que, ao fazê-lo, uma organização 
pode desempenhar a tarefa de 
oferecer aos pacientes aquilo que eles 
esperam, no prazo pretendido e com 
um mínimo de recursos.

O resultado disso é um método 
de melhoria do desempenho, com 
melhores resultados operacionais, 
menores custos e um ambiente com 
valores orientados aos pacientes. 
Entre esses valores estão a segurança 
e a satisfação do paciente, bem como 
a assistência apropriada a ele.

Partindo da ideia do valor 
proporcionado aos pacientes e 
pensando cuidadosamente o processo 
de assistência a fim de criar esse 
valor, o presente trabalho almejou 
demonstrar que é possível aperfei-
çoar a experiência do paciente e ao 
mesmo tempo melhorar os resultados 
operacionais através da aplicação dos 
conceitos lean dentro do ambulatório 
de quimioterapia de um hospital 
universitário federal. 

Procedimento metodológico

O trabalho foi conduzido utili-
zando a metodologia lean six sigma 
DMAIC na análise dos processos do 
ambulatório de quimioterapia do 
HC/UFG/Ebserh. Os dados foram 
coletados entre o período de janeiro a 
abril/2018, sendo que janeiro foi o mês 
de referência antes da implantação 
das mudanças nos processos e os três 
meses seguintes como resultados da 
intervenção. Cinco fases compuseram 
esse método: 

• Definir: definiu-se, através de 
brainstormings com a equipe do 
setor, o escopo do projeto e o valor 
a ser considerado durante a análise 
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dos processos de forma a satisfazer 
as necessidades dos pacientes.

• Medir: a verificação da situação 
atual do processo foi realizada 
por meio do acompanhamento 
direto dos processos no local de 
intervenção. Elaborou-se o mapa 
de f luxo de valor (MFV) atual 
do paciente oncológico, desde 
sua chegada para a primeira 
consulta com o oncologista até 
o dia do primeiro tratamento 
quimioterápico. Cronometrou-se 
cada atividade envolvida no 
fluxo do paciente, documentos e 
informações, assim como o tempo 
de espera entre cada processo. 
Descreveram-se as atividades 
realizadas nos processos, bem 
como o quantitativo de recursos 
humanos para a realização de 
cada uma dessas atividades. Foram 
registradas as formas de comu-
nicação, manual ou eletrônica. 
Determinou-se o tempo máximo 
para cumprir com a demanda 
(tempo takt) de cada etapa do 
processo analisado dividindo o 
tempo total de funcionamento 
diário do setor pela demanda de 
pacientes. Utilizou-se o programa 
Microsoft Visio Professional para 
construção do MFV. 

• Analisar: nesta etapa, objetivou-se 
desenvolver uma situação futura 
dos processos analisados, focando 
nos objetivos do projeto e no 
valor especificado pelo paciente. 
Verificaram-se os desperdícios e 
os pontos possíveis de intervenção, 
de modo a otimizar os processos. 
Analisaram-se as causas raízes 
dos problemas, identificando as 
lacunas entre o desempenho atual 
do processo e o objetivo desejado. 
A partir do MFV atual, elaborou-se 
o MFV futuro, especificando os 
pontos em que caberiam interven-
ções para otimizações do processo.

• Implementar: colocaram-se em 
prática os planos de ação que 
contribuíram para a redução 
ou eliminação dos problemas. 
Construiu-se uma planilha no 
Microsoft Excel contemplando as 
20 (vinte) cadeiras disponíveis 
no ambulatório de quimioterapia 
para o recebimento dos pacientes 
em tratamento quimioterápico e as 
12 (doze) horas de funcionamento 
do setor, das 07:00h às 19:00h. Essa 
planilha ficou disponibilizada em 
uma rede compartilhada entre o 
esse setor, responsável pelo agen-
damento, e o setor de farmácia 
hospitalar, responsável pela 



LEAN SIX SIGMA: APLICAÇÃO DA METODOLOGIA NO REARRANJO DE PROCESSOS HOSPITALARES

Danilo Carneiro Ferreira 
Karilany Dantas Coutinho 

Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

1127

manipulação dos medicamentos 
quimioterápicos. O agendamento 
passou a levar em consideração 
o tempo de infusão do protocolo 
quimioterápico prescrito para o 
paciente. Utilizou-se o gerencia-
mento visual no agendamento 
para otimizar as informações 
trocadas entre o ambulatório 
de quimioterapia e o setor de 
farmácia hospitalar. Para a análise 
estatística utilizou-se o teste de 
significância t de Student e, como 
complemento dessa análise, utili-
zou-se o tamanho de efeito.

• Controlar: garantiu-se a manu-
tenção dos ganhos alcançados 
por meio da padronização dos 
processos e do monitoramento 
das mudanças implementadas no 
fluxo de trabalho.

Resultados

Os resultados basearam-se 
nos dados coletados entre o período 
de janeiro/2018 a abril/2018 no 
ambulatório de quimioterapia do 
HC/UFG/Ebserh.

Definir - definição do escopo 
e especificação do valor

Estabeleceu-se que a otimi-
zação do tempo de espera dos 
pacientes no ambulatório de quimio-
terapia seria o valor especificado na 
perspectiva do paciente e definiu-se 
o escopo do projeto como sendo 
todos os processos envolvidos desde 
a primeira consulta do paciente com 
o oncologista até a primeira infusão 
de quimioterapia.

Medir - mapeamento da situação 
atual (antes das intervenções)

Elaborou-se o mapa de fluxo de 
valor (MFV) da situação atual obtendo 
um tempo total (lead time) de 15 dias 1 
hora e 24 minutos e um tempo agre-
gado, ou seja, tempo realmente gasto 
na execução das atividades, de 07 
horas e 8 minutos. No processo anali-
sado, 1,9% do tempo gasto agregava 
valor e 98,1% não agregavam valor. O 
gráfico 01 demonstra esses tempos.
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Gráfico 01: Tempo na situação atual do processo (antes da intervenção)

Fonte: Autoria própria (2018)

A  f ig u ra  01  mos t ra  a s 
legendas utilizadas na elaboração 

do MFV e a figura 02 mostra o MFV 
da situação atual. 

Figura 01: Legendas utilizadas na elaboração do mapa de fluxo de valor

Fonte: Autoria própria (2018)

Analisar – mapeamento 
da situação futura

A partir do MFV atual, elabo-
rou-se o MFV futuro, especificando os 
pontos em que caberiam intervenções 

para otimizações do processo. O 
quadro 01 demonstra os desperdícios 
encontrados no fluxo analisado e as 
propostas para eliminá-los. A figura 
03 mostra o MFV da situação futura.
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Quadro 01: Desperdícios e propostas de otimizações do fluxo de trabalho 

Desperdícios Propostas de melhoria

Espera
Agendamento do paciente por horário

Otimização do processo de autorização dos procedimentos

Movimentação Organização do setor

Transporte Comunicação eletrônica entre setores

Defeito Treinamento para preenchimento correto de documentos

Excesso de processamento Registro eletrônico e compartilhado

Fonte: Autoria própria (2018)



Figura 02: Mapa de fluxo de valor da situação atual - paciente oncológico e documentação - da primeira consulta ao primeiro tratamento

Fonte: Autoria própria (2018)



Figura 03: Mapa de fluxo de valor da situação futura - paciente oncológico e documentação - da primeira consulta ao primeiro tratamento

Fonte: Autoria própria (2018)
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Implementar

As implantações das mudanças 
no processo foram realizadas durante 
uma semana como um evento kaizen 
com participação das equipes do 

ambulatório de quimioterapia e do 
setor de farmácia hospitalar.

A figura 04 mostra a forma 
de agendamento dos pacientes em 
quimioterapia nos turnos matutino 
e vespertino até 30 de janeiro de 2018.

Figura 04: Agendamento de quimioterapia antes da aplicação da metodologia DMAIC

Fonte: Ambulatório de quimioterapia HC/UFG/Ebserh (2018)

A partir de 1º de fevereiro de 
2018, o agendamento do paciente 
começou a ser realizado por uma 
planilha levando em consideração 
horário, cadeiras disponíveis e 
tempo de infusão do protocolo 
quimioterápico prescrito para o 
paciente, como mostrado na figura 

05. A nova planilha de agendamento 
foi ilustrada na figura 06.
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Figura 05: Realização do agendamento de quimioterapia pela nova planilha

Fonte: Ambulatório de quimioterapia HC/UFG/Ebserh (2018)

Figura 06: Agendamento de pacientes em quimioterapia considerando as 
poltronas disponíveis e o tempo de infusão - situação após intervenção

Fonte: Autoria própria (2018)
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O gerenciamento visual da 
planilha de agendamento otimizou 
as informações trocadas entre o 
ambulatório de quimioterapia e 
o setor de farmácia hospitalar. 
Esse comando visual fortaleceu 

a atenção e o discernimento do 
profissional durante a liberação 
dos medicamentos para manipu-
lação, como ilustrado na figura 07. 
A figura 08 mostra a gestão visual 
do novo agendamento.

Figura 07:Utilização da nova planilha pelo setor de farmácia hospitalar

Fonte: Setor de Farmácia Hospitalar HC/UFG/Ebserh (2018)
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Figura 08: Gestão visual do agendamento de quimioterapia

Fonte: Autoria própria (2018)

O tempo de espera do paciente 
para iniciar a infusão de quimiote-
rapia, antes de uma hora, foi zerado, 
uma vez que seu agendamento 
passou a ser realizado por cadeira e 
horários disponíveis.

O período de 15 dias entre 
o envio da APAC (Autorização de 
Procedimento de Alto Custo) ao setor 
de faturamento e a data agendada 
para a realização da quimioterapia 
foi reduzido para 8 dias. Foram 
utilizados os sistemas já exis-
tentes de faturamento para trocar 

informações quanto à autorização 
dos procedimentos.

A tabela 01 demonstra os 
tempos encontrados em etapas do 
processo analisado antes e após a 
aplicação da metodologia DMAIC.
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Tabela 01: Redução do tempo após aplicação da metodologia DMAIC

Processo
Tempo 

antes da 
metodologia

Tempo 
após a 

metodologia

Redução 
do tempo

Processo 
total 

analisado

15 dias 1 hora 
24 minutos

9 dias 24 
minutos 42,8%

Fluxo de 
documentos 15 dias 8 dias 46,7%

Tempo 
de espera 
no dia do 

agendamento

1 hora zero 100%

Fonte: Autoria própria (2018)

Considerando o tempo de 
funcionamento do setor de 720 
minutos/dia, a média diária de 
27 pacientes e o tempo médio de 
30 minutos gasto pelo técnico de 
enfermagem em procedimentos 
técnicos, calculou-se o takt e 
obteve-se valor médio de 26,9 
minutos, conforme figura 09. Isso 
demonstrou que o setor necessitava 
de 2 funcionários por turno para 
atender suas demandas diárias, 
sendo compatível com a realidade 
do local (2 técnicos de enfermagem 
no período matutino e 2 técnicos de 
enfermagem no período vespertino), 
verificando equilíbrio na carga de 
trabalho. O uso desse dado, a fim de 
equilibrar a demanda de pessoal, 
foi uma ferramenta importante de 

gestão, traduzindo em um fluxo 
contínuo e demonstrando respeitos 
aos pacientes e funcionários. Sem 
balanceamento, a qualquer momento 
pessoas poderiam estar sobrecarre-
gadas de trabalho, enquanto outras 
poderiam estar subutilizadas.



LEAN SIX SIGMA: APLICAÇÃO DA METODOLOGIA NO REARRANJO DE PROCESSOS HOSPITALARES

Danilo Carneiro Ferreira 
Karilany Dantas Coutinho 

Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

1137

Figura 09: Takt da infusão de quimioterapia entre os meses de janeiro e abril/ 2018

Fonte: Autoria própria (2018)

Realizou-se uma análise descri-
tiva dos dados coletados conforme a 
tabela 02.

Tabela 02: Medidas preventivas das variáveis em estudos

Variáveis Min(%) Max(%) Média e desvio 
padrão (%)

1oQ(%) Mediana 3oQ

Ocupação real 
matutino

18,33 87,50 47,03(16,36) 33,33 45,83 55,83

Ocupação real 
vespertino

10,83 97,50 51,97(17,06) 40,83 50,83 61,67

Ocupação 
real total

17,08 85,62 48,75(14,65) 37,50 49,79 55,62

Pacientes 
atendidos

10 43 26,73(6,52) 23 26 31

Fonte: Autoria própria (2018)
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O gráfico 02 representa o 
boxplot das variáveis em estudo dentro 
do período analisado. O ponto e o 

número em cada boxplot representa a 
média da variável por cada mês. 

Gráfico 02: Boxplot das variáveis em estudo com relação aos meses de janeiro a abril/ 2018

Fonte: Autoria própria (2018)

A possibilidade de determinar 
diariamente a taxa de ocupação, por 
meio do agendamento por horário e 
do tempo de infusão, foi um enorme 
ganho para o setor. Até então, acha-
va-se que a demanda era muito alta e 
a carga de trabalho elevada, levando a 
uma irreal necessidade de ampliação 
do setor com leitos e funcionários. 
Observou-se uma taxa de ocupação 
(média de 48,75%) bem abaixo do espe-
rado, abrindo a possibilidade para o 
agendamento de mais pacientes. Esse 
dado também pode ser utilizado pela 
administração do HC/UFG/Ebserh em 

seu planejamento estratégico afim 
de aumentar a demanda no setor e, 
consequentemente, seu faturamento. 
Estratégias para o recebimento de 
novos pacientes serão facilmente 
incorporados ao ambulatório de 
quimioterapia em virtude da sua 
disponibilidade de atendimento.

A tabela 03 apresenta a média 
e o desvio padrão das variáveis por 
mês, o tamanho do efeito, o valor t da 
estatística de teste e o valor−p do teste.
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Tabela 03: Média e desvio padrão das variáveis por mês, o tamanho 
do efeito, o valor t da estatística de teste e o valor -p do teste

Fonte: Autoria própria (2018)

O gráfico 03 nos mostra que 
existiu uma maior concentração de 
leitos ocupados e pacientes atendidos 
nos dias de quarta e quinta-feira. 
Com isso, percebeu-se a necessi-
dade em automatizar o processo de 
agendamento. O desenvolvimento de 
um programa de agendamento que 
utiliza do tempo de infusão e analisa 
a ocupação das cadeiras durante 
os dias pode permitir uma melhor 
distribuição dos pacientes durante 
a semana, equilibrando as rotinas 
diárias do setor.
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Gráfico 03 Boxplot das variáveis em estudo com relação aos dias da semana.

Fonte: Autoria própria (2018)

O faturamento mensal dos 
procedimentos oncológicos reali-
zados entre os meses de janeiro a 
abril/ 2018 está representado na 

tabela 04. O faturamento por dia 
levando em consideração o total de 
dias úteis desse mesmo período está 
representado na tabela 05.

Tabela 04: Produção ambulatorial de procedimentos 
oncológicos entre o período de janeiro a abril/ 2018

Ano/mês processamento Valor aprovado

Janeiro/2018 R$ 572.056,38
Fevereiro/2018 R$ 468.251,24

Março/2018 R$ 490.607,47
Abril/2018 R$ 438.531,09

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) (2018)
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Tabela 05: Faturamento de procedimentos oncológicos considerando 
os dias úteis dos meses de janeiro a abril/ 2018

Mês processamento/ano Valor 
aprovado(R$)

Quantidade 
de dias úteis

Valor aprovado 
por dia útil (R$)

Janeiro/ 2018 572.056,38 22 26.002,56

Fevereiro/ 2018 468.251,24 17 27.544,19

Março/ 2018 490.607,47 21 23.362,26

Abril/ 2018 438.531,09 21 20.882,71

Fonte: Autoria própria (2018)

A média de faturamento dos 
procedimentos oncológicos entre os 
meses de janeiro a abril/ 2018 ficou em 
R$ 492.361,54. Esse valor correspondeu 
à utilização de 48,75% da capacidade 
do ambulatório de quimioterapia. Uma 
projeção de meta de ocupação de 75% 
para o setor, levaria a um faturamento, 
proporcionalmente, no valor de R$ 
757.479,29. Ou seja, o setor pode faturar 
mais R$ 265.117,75 mensalmente, utili-
zando-se da estrutura e dos recursos 
humanos já disponíveis.

Controlar
Estabeleceu-se que o controle 

das implementações realizadas no 
ambulatório de quimioterapia do 
HC/UFG/Ebserh seria realizado pelos 
indicadores fornecidos pelo agenda-
mento eletrônico dos pacientes em 
quimioterapia, conforme figura 09.
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Figura 09: Planilha com indicadores para controle das melhorias contínuas

Fonte: Autoria própria (2018)

Considerações finais

Os dias de trabalho nos hospi-
tais são repletos de interrupções, 
erros de comunicação, deslocamentos 
desnecessários e horas extras 
inúteis. Funcionários e líderes 
frequentemente consideram que 
suas atividades agregam valor pela 
capacidade de soluções de problemas. 
Essa cultura está bem presente 
nas instituições, fazendo parte das 
rotinas de trabalho e visto como algo 
natural. Incorporar um pensamento 
novo à forma de gerir, com foco no 
paciente, no tempo e no valor, é difícil 
e muito desafiador. Demonstrar para 
o profissional a necessidade de sair 
da zona de conforto para otimizar 
os processos no qual está inserido 
consome energias em excesso e 

requer tempo, habilidades, muita 
comunicação, uma persistente 
dedicação e um plano formal de 
gerenciamento das mudanças. 

A aplicação da metodologia 
lean six sigma no ambulatório de 
quimioterapia foi um exemplo de 
sucesso de otimização de processos, 
redução de desperdícios, análise e 
balanceamento da carga de trabalho 
sem a necessidade de investimentos 
f inanceiros e novos recursos 
humanos. Além disso, demonstrou 
a capacidade do setor para receber 
mais pacientes e, consequentemente, 
aumentar seu faturamento.

Uma grande vantagem da 
metodologia lean como instrumento 
de gestão e de inovação na saúde 
está na capacidade da realização de 
grandes mudanças, otimizações de 
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processos e eliminação de desperdí-
cios sem a necessidade de tecnologia 
dura ou altos investimentos finan-
ceiros. As mudanças podem ser 
proporcionadas utilizando materiais 
simples, ou até mesmo sem a neces-
sidade de nenhum material, uma 
vez que o redesenho do processo, 
realocando recursos humanos e 
atividades, pode ser a solução para 
os problemas em análise.
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Resumo
Hortas Urbanas, são uma atividade 
integrante do que é designado 
por Agricultura Urbana, utilizada 
para identificar e definir distintas 
realidades e tipologias. Inicialmente 
podem-se classificar as hortas como 
privadas, institucionais ou públicas. A 
primeira encontrada em quintais ou 

varandas de habitações privadas. A 
segunda em instituições como escolas, 
prisões e hospital. E, a terceira, em 
terrenos de propriedade pública. O 
Projeto Minha Horta, iniciou-se em 
2015, com o objetivo de contribuir na 
formação de práticas sustentáveis na 
produção de alimentos, promovendo 
o consumo saudável e a construção 
de ambientes vivos de aprendizagem 
ambiental e de interação com a 
comunidade. No processo de diálogo 
na roda de conversa compartilhamos 
a cartilha com os participantes, na 
perspectiva de contribuirmos com 
o acesso a informações relevantes 

mailto:anacristinab62@gmail.com
mailto:luziadantas@hotmail.com
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para o desenvolvimento e manu-
tenção do projeto nas instituições 
ou domicílios dinamizadoras do 
Minha Horta. Identificamos que 
esse projeto que acontece de forma 
articulada com Vigilância Sanitária, 
Vigilância Ambiental, Assistência à 
Saúde, e ao segmento da educação, 
fortalecem o Sistema Único de Saúde 
no que diz respeito a complexidade 
do cuidado a saúde, no contexto da 
intersetor alidade. O Projeto vem a 
cada ano ampliando os seus locais 
de implantação e implementação, 
demonstrando que o plantio de 
horta nos espaços públicos é uma 
ferramenta potente de integração 
com a comunidade, fomentando a 
interface com ambientes sustentáveis 
como instrumento de prevenção e 
promoção na saúde pública.

Abstract 
Urban Hortas, are an integral activity 
of what is called Urban Agriculture, 
used to identify and define different 
realities and typologies. Initially the 
gardens can be classified as private, 
institutional or public. The first one 
found in backyards or balconies of 
private dwellings. The second in insti-
tutions such as schools, prisons and 
hospital. And the third, on publicly 
owned land. My project Horta started 

in 2015 with the objective of contribu-
ting to the formation of sustainable 
practices in food production, promo-
ting healthy consumption and the 
construction of living environments 
for environmental learning and 
interaction with the community. 
In the process of dialogue in the 
conversation, we share the booklet 
with the participants, with the 
perspective of contributing to the 
access to information relevant to 
the development and maintenance 
of the project in the institutions or 
domiciles dynamizing Mi Horta. We 
identified that this project, which 
happens in an articulated way with 
Sanitary Surveillance, Environmental 
Surveillance, Health Care, and the 
education segment, strengthen the 
Unified Health System with regard 
to the complexity of health care, 
in the context of the intersectoral 
ality. The Project comes every year 
expanding its implementation and 
implementation sites, demonstrating 
that gardening in public spaces is a 
powerful tool for integration with the 
community, fostering the interface 
with sustainable environments as 
an instrument for prevention and 
promotion in public health.
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Introdução

As Hortas Urbanas, são 
uma atividade integrante do que é 
designado por Agricultura Urbana, 
utilizada para identificar e definir 
distintas realidades e tipologias. 
Inicialmente podem-se classificar as 
hortas como privadas, institucionais 
ou públicas. A primeira encontrada 
em quintais ou varandas de habitações 
privadas. A segunda em instituições 
como escolas, prisões e hospital. E, a 
terceira, em terrenos de propriedade 
pública (GONÇALVES, 2014). Para 
Saraiva (2011), o conjunto de tipologias 
difere-se de acordo com seus objetivos 
e características do terreno no qual 
a horta é inserida, reunindo-se em 
três grupos principais: comunitárias, 
recreio e pedagógicas.

As hortas urbanas, indepen-
dente da tipologia utilizada em sua 
instalação, apresentam algumas 
funções em comum, tais como: 
abastecimento alimentar, função 
social, cultural e ambiental, desen-
volvimento econômico local, redução 
da distância para abastecimento da 
população, revitalização econômica 
com a geração de empregos e com o 
aquecimento das atividades econô-
micas, além da conservação do solo e 
da água, atua no controle das cheias e 

melhoria do microclima urbano local 
(VAN VEENHUIZEN, 2006). 

Segundo Klemesu (2005, apud 
ABREU, 2012) os produtos biológicos 
provenientes da Agricultura Biológica, 
são mais nutritivos que os de origem 
convencional por conterem em média 
50% mais minerais e vitaminas, além 
do uso de substâncias tóxicas ser 
muito agressivo tanto para a saúde 
humana quanto para o ambiente. A 
utilização de substancias tóxicas no 
cultivo de alimentos, tem sido razão de 
intoxicações e doenças em especial nos 
agricultores, causando-os problemas 
na pele e no sistema digestivo e respi-
ratório (MDRGF, 2011 apud ABREU, 
2012), além de existirem indícios que 
associam as substâncias existentes nos 
pesticidas a diferentes tipos de cancro, 
à doença de Parkinson, à infertilidade 
e à baixa natalidade (PAN UK, 2007 
apud ABREU, 2012). 

E s t a s  t a m b é m  p o d e m 
participar da criação de infraes-
truturas verdes, constituídas como 
redes ecológicas que englobam 
componentes ambientais, sociais e 
econômicos, promovendo a biodi-
versidade em ambiente urbano 
(FERREIRA, MACHADO, 2010) e um  
maior equilíbrio ecológico, além de 
possibilitar melhoria da qualidade 
de vida, utilizando técnicas naturais 
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de fertilização e de combate de 
pragas, permitindo uma alimen-
tação diversificada, saudável, de 
baixo custo e uma maior autonomia 
da população em tempos de crise 
econômica, com aumento do preço 
dos produtos (ABREU, 2012).

Além dos benefícios ambien-
tais, a agricultura urbana também 
apresenta efeitos terapêuticos por 
ser uma atividade pacífica, recar-
regando energias e proporcionando 
reequilíbrio, sendo recomendada por 
alguns médicos à pacientes depres-
sivos como forma de recuperação de 
saúde física, psíquica e emocional, 
contribuindo beneficamente pres-
tando serviços ecológicos, sociais e 
econômicos à população para uma 
maior qualidade de vida e sustenta-
bilidade das cidades (ABREU, 2012).

A horta quando inserida no 
contexto escolar é um instrumento 
que pode problematizar e promover 
vivências e transformações múltiplas 
dos atores envolvidos com o ambiente 
do entorno, bem como, permitir a 
abordagem de diferentes conteúdos 
curriculares significativos à ecologia 
de maneira contextualizada, possibi-
litando a transformação da maneira 
como a sociedade atual vive em 
sociedade mais sustentável (CAPRA, 
2005; GADOTTI, 2003; SLY, 2015).

FILHO,2016).Sassi (2014) com uma 
abordagem que proporciona uma 
prática pedagógica que contempla a 
ação didática e coletiva.

Procedimento metodológico

O Projeto Minha horta, é uma 
estratégia dentro da Educação em 
Saúde, fomentado pelo Núcleo de 
Informação, Educação e Comunicação 
da Vigilância Sanitária do muni-
cípio de Natal-RN, que atua com 
caráter transversal, intra setorial e 
interinstitucional.

O Projeto Minha Horta foi 
iniciado em 2015 por uma neces-
sidade sentida pelos serviços de 
saúde do município de Natal, espe-
cialmente os localizados no Distrito 
Sanitário Norte. 

A vigilância sanitária em função 
do seu papel referente as ações de 
promoção e prevenção, identificou a 
necessidade de contribuir na formação 
de práticas sustentáveis na produção 
de alimentos, promovendo o consumo 
saudável e a construção de ambientes 
vivos de aprendizagem ambiental e de 
interação com a comunidade. 

No processo de articulação com 
o território foram feitas inicialmente 
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visitas e rodas de conversas com 
os serviços de saúde e escolas que 
aderiram ao projeto, sobre a impor-
tância das técnicas apropriadas de 
cultivo para o local. 

No segundo momento eram 
vivenciados os seguintes processos: 
Identificar um espaço dentro das 
dependências dos equipamentos 
sociais que agregassem as condições 
ideais de exposição ao sol, local 
adequado e o melhor acesso.

No terceiro momento era proce-
dida a preparação do terreno e dos 
canteiros, que acontecem sempre de 
forma compartilhada com os profis-
sionais de saúde, alunos, professores 
e a comunidade em geral. No período 
propicio é realizada a colheita e a 
orientação do replantio das culturas. 

As produções dos vegetais 
normalmente são: alface, rúcula, 
coentro, cebolinha, berinjela, alface, 
entre outras hortaliças, bem como 
plantas medicinais, sendo estes utili-
zados para o consumo das pessoas 
diretamente envolvidas. Estes foram 
estimulados a cultivar hortas em seus 
domicílios, livres de agrotóxicos e ao 
mesmo tempo desenvolver hábitos 
alimentares saudáveis

Os participantes da comu-
nidade nos serviços de saúde são 
os usuários dos grupos de idosos, 

hipertensos, tabagistas, obesos, e 
ainda os servidores e demais indiví-
duos, famílias e comunidades. 

No processo de diálogo na 
roda de conversa compartilhamos 
a cartilha com os participantes, na 
perspectiva de contribuirmos com o 
acesso a informações relevantes para 
o desenvolvimento e manutenção do 
projeto nas instituições ou domicílios 
dinamizadoras do Minha Horta.

A cartilha apresenta algumas 
informações como: Localização 
Ferramentas e materiais necessários 
para construção de uma horta, 
Preparação do canteiro com garrafa 
PET, Tipos de insumos para canteiro, 
Preparações do adubo  e manejo do 
solos, semeadura, manutenção da 
horta, sementeira, plantas compa-
nheiras, plantas repelentes, controle 
biológico de pragas de hortaliças; dicas 
para o controle de pragas de forma 
natural, como fazer uma composteira, 
plantas alimentícias não convencio-
nais, como higienizar os alimentos 
corretamente, receitas saudáveis.

Os conteúdos se apresentam 
de forma clara e objetiva, para faci-
litar a compreensão e o uso pelos 
participantes no processo de plane-
jamento da horta nas instituições ou 
em seus domicílios.



PROJETO MINHA HORTA: PROMOVENDO SISTEMAS ALIMENTARES SUSTENTÁVEIS

Sônia Maria Fernandes da Costa Souza, Ana 
Cristina Barbosa dos Santos Ferreira, Luzia 

Inês Dantas da Silva, João Maria Barbosa

1154

Resultados e discussões

Ident i f ica mos que esse 
projeto que acontece de forma 
articulada com Vigilância Sanitária, 
Vigilância Ambiental, Assistência à 
Saúde, e ao segmento da educação, 
fortalecem o Sistema Único de Saúde 
no que diz respeito a complexidade 
do cuidado a saúde, no contexto da 
intersetor alidade.

Ainda propicia o compartilha-
mento no cuidado a saúde referente 
ao auto cuidado, através do desen-
volvimento de práticas sustentáveis 
na produção de alimentos, com o 
incentivo do consumo de verduras 
e legumes na alimentação dos 
servidores do SUS, estudantes e 
população em geral. 

O projeto desde seu início até o 
presente momento realizou sua inter-
face com   seguintes serviços: EFS de 
Novas Natal, África, Parque das Dunas, 
Planície das Mangueiras, Santarém, 
Bairro Nordeste, Monte Líbano, 
Panatis, Candelária e no Hospital 
Infantil Maria Alice Fernandes.

Desde 2017 o Projeto Minha 
Horta pela sua repercussão e adesão 
foi ampliado para as escolas que 
apresentam o EDUCANVISA que 
é uma estratégia da ANVISA para 
realizar atividades de educação para 

o consumo com as Escolas Públicas, 
bem como para outros estabeleci-
mentos de ensino da rede pública 
de ensino, bem como os Centros 
Municipais de Educação Infantil do 
município de Natal –RN.

Nesse cenário representado 
pelos pais, educadores e alunos pela 
metodologia da roda é viabilizado o 
compartilhamento de saberes propi-
ciando ainda que a horta no ambiente 
escolar seja também um instrumento 
pedagógico de aprendizagem.

Em função do avanço do 
projeto foi realizado em 2018 a 
revisão da cartilha intitulada Minha 
Horta, com a parceria do Curso de 
Nutrição da UFRN, e dos graduando 
da disciplina de SACI e do curso 
de Agronomia da Escola Agrícola 
de Jundiaí-UFRN sendo acrescido 
conceitos e abordagens do Projeto 
de Extensão NUTRIR-UFRN, com o 
tema das Plantas Alimentícias Não 
Convencionais -PANCS.

Ainda foi criado um aplicativo 
baseado no conteúdo da cartilha 
Minha Horta ampliando   acesso 
a população no que diz respeito a   
práticas ambientais sustentáveis, 
incentivo a alimentação adequada e 
saudável, garantido assim o Direito 
Humano a Alimentação Adequada 
e Saudável e a Soberania Alimentar, 
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contribuindo dessa forma    para 
a redução das Doenças Crônicas 
não Transmissíveis. O link para 
acessar o aplicativo é https://
galeria.fabricadeaplicativos.com.br/
minha_horta_natal

A cartilha Minha Horta   foi 
inserida como parte de um projeto 
de extensão da UFRN, através da 
disciplina de SACI-Saúde e Cidadania, 
onde a partir dessa ampliação o 
projeto está qualificando os Agente 
Comunitários de Saúde, para que 
estes sejam no território e áreas de 
risco multiplicadores junto aos indi-
víduos, famílias e comunidades.

A cartilha minha Horta 
atualmente apresenta os seguintes 
conteúdos:

O local apropriado para o cultivo 
das hortaliças deve apresentar as 
seguintes características: 

• Procurar um local que tenha 
exposição ao sol por um período 
de 4h as 7h/dia preferencialmente 
que receba o sol da manhã;

• Procurar fazer o canteiro perto 
de um ponto de água ou fonte 
para irrigação; 

• Evitar a construção a locais 
próximos a fossas, tubulações de 
esgotos e local que dificulte o manejo 
do solo. Ex.: terreno pedregoso; 

• Evitar local que tenha acesso de 
animais nas proximidades (animais 
como galinha, pato, cachorro)

Algumas ferramentas são essenciais 
para o preparo da terra e plantio 
das hortaliças. Todavia, você pode 
utilizar materiais simples e sustentá-
veis de fácil acesso como por exemplo, 
garrafas PET, caixa de isopor, pneus. 
Além disso, é preciso linha de nylon, 
carro de mão, enxada, pá, etc.

• Os canteiros devem ser feitos de 
acordo com a área disponível, 
obedecendo uma largura máxima 
de 1 a 1,20 metros.

• Fazer a marcação dos canteiros 
com estacas de madeira, fincadas 
nos quatro cantos, colocando um 
barbante esticado entre as estacas; 

• Colocação das garrafas PET de 2 
litros cheias d’água nas bordas do 
canteiro, uma ao lado da outra, 
com a parte superior invertida;  
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• Encher o espaço no interior do 
canteiro formando um colchão de   
areia de 15cm a 20 cm de altura;

• Fazer adubação do solo.

Os insumos para os canteiros:

• Composto Orgânico (N): É toda 
matéria existente na terra que 
entra em decomposição, com ação 
das bactérias, fungos e outros 
micro-organismos. Dessa forma 
transformando essas matérias em 
nutrientes, favorecendo a nutrição 
das culturas. Poderá se encontrado 
em lojas de vendas de produtos 
agropecuários ou jardinagem. 

• Farinha de osso (P): É um ferti-
lizante natural rico em fósforo, 
cálcio e nitrogênio, elementos 
essenciais ao crescimento, 
floração e frutificação das plantas. 

• Cinza vegetal (K): É um ferti-
lizante rico em potássio que 
fortalece as culturas e corrige a 
acidez do solo (PH). Tem potencial 
para ser utilizada como adubo. 
Poderá se encontrada em pada-
rias, ou em qualquer outro local 
que utilize fogo a lenha. Todavia, a 

cinza de churrascaria, por conter 
sódio e gordura, não é indicada.

• Húmus de minhoca: É um ferti-
lizante com microrganismo e 
nutrientes capazes de melhorar a 
microbiologia do solo.

• Para fazer a multimistura dos 
insumos, adicionar três quilo-
gramas de composto orgânico (N), 
1 colher de sopa de farinha de osso 
(P) e 4 colheres de cinza vegetal(K) 
por metro quadrado. Todos esses 
insumos devem ser misturados e 
homogeneizados para, em seguida, 
serem espalhados sobre o canteiro. 

• Manter a umidade do solo; 

• Fazer o plantio após uma semana.

Ainda tem informações sobre 
semeadura, manutenção da horta, 
sementeira, plantas companheiras, 
plantas repelentes, controle biológico 
de pragas de hortaliças; dicas para o 
controle de pragas de forma natural, 
como fazer uma composteira, plantas 
alimentícias não convencionais, como 
higienizar os alimentos correta-
mente, receitas saudáveis.
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Considerações finais

O Projeto vem a cada ano 
ampliando os seus locais de 
implantação e implementação, 
demonstrando que o plantio de 
horta nos espaços públicos é uma 
ferramenta potente de integração 
com a comunidade, fomentando a 
interface com ambientes sustentáveis 
como instrumento de prevenção e 
promoção na saúde pública.

As ações de educação alimentar 
e nutricional na Atenção Primária à 
Saúde oportunizam trazer para dentro 
dos serviços de saúde os debates com a 
comunidade referente a complexidade 
e os desafios relacionados à cultura 
de hábitos alimentares saudáveis, à 
relação sustentável com o ambiente 
e à prática pedagógica dinâmica e 
promotora de aprendizagens. 

A horta é uma ferramenta 
lúdica que auxilia em práticas alimen-
tares mais saudáveis e sustentáveis 
com a possibilidade de aproveitamento 
integral dos alimentos, através do 
incentivo ao consumo legumes e 
verduras. Além disso, a mesma impacta 
além dos muros dos ambientes de 
seu plantio, já que a horta é um eixo 
dinamizador de vínculos e processos 
de interação da comunidade.

O Projeto Minha Hortas   
promove nos territórios   atividades 
que propiciam a melhoria das condi-
ções ambientais a partir da discussão 
de temas importantes como: água, 
compostagem, produção agroecoló-
gica, e educação ambiental, promoção 
da alimentação saudável e sustentável, 
tanto no próprio processo de implan-
tação, como na sua utilização como 
instrumento pedagógico no desen-
volvimento de atividades educativas.
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Resumo
Após a apresentação dos 17 Objetvos 
de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU em 2015, a sustentabilidade 
tornou-se um tema mundialmente 
debatido, sendo aplicado em diversas 
áreas, incluindo Saúde. Na clínica 
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fonoaudiológica, são utilizados proto-
colos longos para a avaliação de fala e 
linguagem, com isso o grande número 
de recursos empregados para essa 
função é expressiva. Ainda, a inserção 
de tecnologias visando a virtuali-
dade de arquivos se faz necessária. 
Assim sendo, o objetivo do estudo 
foi relatar as implicações ambientais 
da avaliação tradicional, ideação 
e a inserção de um recurso digital 
para avaliação de fala e linguagem 
na clínica fonoaudiológica. Para a 
realização do estudo foi utilizada a 
Metodologia do Design Thinking, consi-
derando suas etapas de: Inspiração e 
Ideação. Na inspiração observaram-se 
situações clínicas e foi realizada a 
busca por referencial teórico nas 
bases digitais. Na fase de ideação, 
foram analisados três protocolos 
tradicionais de avaliação de fala e 
linguagem, ainda levantaram-se 
questionamentos sobre a avaliação 
tradicional e implicações ambien-
tais, além de realizar a síntese do 
referencial teórico pesquisado. Como 
principais resultados obtidos, tivemos 
a média anual de 64.800 ofícios de 
papel gastas na clínica fonoaudioló-
gica, tendo como base o atendimento 
diário de 15 pacientes e a aplicação de 
três protocolos. Isso resulta em gastos 
em torno de 3.240 reais ao ano além 

de 60,5 litros de água na produção do 
material. Além disso, é notório que a 
utilização de recursos digitais para 
substituição de papéis traz benefícios 
para a prática clínica relacionada à 
economia, sustentabilidade, pratici-
dade e armazenamento de dados. 

Abstract
Following the presentation of the 
17 UN Sustainable Development 
Objectives in 2015, sustainability has 
become a globally debated theme, 
being applied in several areas, inclu-
ding Health. In the Speech Therapy 
and Audiology, long protocols are 
used for the evaluation of speech 
and language, with this the great 
number of resources employed for 
this function is expressive. Also, the 
insertion of technologies aiming at 
the virtuality of archives is necessary. 
Therefore, the objective of the study 
was to report the environmental 
implications of traditional assessment, 
ideation and the insertion of a digital 
resource for speech and language 
evaluation in the Speech Therapy and 
Audiology. For the accomplishment of 
the study was used the Methodology 
of Design Thinking, considering its 
steps of: Inspiration and Ideation. In 
the inspiration, clinical situations 
were observed and the search for a 
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theoretical reference in the digital 
databases was carried out. In the idea-
tion phase, three traditional protocols 
of speech and language evaluation 
were analyzed, while questions about 
traditional assessment and environ-
mental implications were raised, as 
well as the synthesis of the theoretical 
reference questionnaire. As the main 
results obtained, we had the annual 
average of 64,800 paper crafts spent 
in the speech-language clinic, based 
on the daily attendance of 15 patients 
and the application of three protocols. 
This results in expenditures of around 
3,240 reais per year plus 60.5 liters of 
water in the production of the mate-
rial. In addition, it is well known that 
the use of digital resources for role 
replacement brings benefits to clinical 
practice related to economics, sustai-
nability, practicality and data storage.

Introdução

Desde o ano de 2015, o desen-
volvimento sustentável ganhou lugar 
de destaque nas discussões mundiais. 
Essa conjuntura se deu principal-
mente devido aos novos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
apresentados pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) na sua 
conferência em 2015. Tais objetivos 
foram baseados nos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) e 
abrangem todas as áreas de desenvol-
vimento humano, social e ambiental 
(ONU, 2015). A busca por reduzir, 
compensar ou eliminar impactos 
ambientais tem levado a grandes 
mudanças em contexto mundial, que 
vão desde medidas sociopolíticas e 
econômicas até novas conformações 
no oferecimento de serviços. Além 
disso, essas transformações refletem 
em acréscimos, principalmente no 
equilíbrio entre economia e meio 
ambiente (POTT; ESTRELA, 2017). 

Thornquist (2017) aponta que 
um dos principais problemas do 
desenvolvimento atual está no elo 
entre o consumo e sustentabilidade. 
Essas variáveis na maior parte dos 
casos apresentam-se inversamente 
proporcionais, entretanto já é sabido 
que a união entre sustentabilidade 
e consumo aponta para resultados 
promissores em desenvolvimento 
econômico, político e social. Feil e 
Schreiber (2017) apresentam susten-
tabilidade como uma expressão que 
externa atenção para relação entre 
consumo e meio ambiente e ainda 
suas implicações sobre os aspectos 
socioeconômicos e ambientais. A 
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sustentabilidade tem sido buscada 
em diversas áreas, inclusive na Saúde. 

As atividades de atenção 
à saúde humana demandam um 
considerável número de recursos 
como luvas, papéis e outros materiais 
clínicos durante sua progressão. Além 
disso, o crescente número de usuá-
rios dos serviços de saúde advindos 
do envelhecimento populacional 
e aumento de doenças crônicas, 
corroboram para a intensificação de 
tais recursos (BRASIL, 2018). Lopes 
(2010) relata que o consumo exces-
sivo de papéis está entre os maiores 
causadores de impacto ambiental, 
além disso, o uso constante desse 
material em serviços de saúde traz 
custos acentuados para os cofres 
públicos. Em Fonoaudiologia, a 
utilização de ofícios de papéis para 
avaliação, atividades terapêuticas e 
coleta de dados representa um fator 
de alerta para sustentabilidade. Os 
protocolos utilizados para avaliação 
de fala e linguagem na clínica fono-
audiológica são longos e necessitam 
de reaplicação ao longo da evolução 
clínica do paciente. 

De acordo com Silveira e 
Santos (2011), no sistema judiciário de 
apenas um estado, levando em consi-
deração o preço unitário do papel a 
0,03 centavos são gastos cerca de R$ 

427.500,00/ano, o que gera além da 
falta de sustentabilidade, preocupa-
ções com o fator econômico. Contudo, 
Lopes (2010) afirma que recursos 
tecnológicos vêm substituindo a utili-
zação de papéis, e gerando menores 
impactos ambientais. Martins e Lima 
(2014) e Sookhak et al. (2017) apontam 
como principais resultados da 
inserção de prontuários eletrônicos 
nos serviços de saúde a economia em 
espaço e material de escritório, além 
de benefícios no gerenciamento de 
informações e organização de dados 
para pesquisa. Durante a prática 
clínica pode-se observar a necessi-
dade de recursos tecnológicos que 
subsidiem a avaliação fonoaudioló-
gica de fala e linguagem, visando 
sustentabilidade e redução de custos. 
Diante disso, o objetivo do estudo é 
relatar as implicações ambientais 
da avaliação tradicional, ideação e a 
inserção de um recurso digital para 
avaliação de fala e linguagem na 
clínica fonoaudiológica.

Metodologia

A abordagem metodológica 
utilizada para o desenvolvimento do 
trabalho foi o Design Thinking (DT). 
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O DT é um recuso utilizado para 
inovação tendo como motivação a 
solução de problemáticas (BROWN, 
2008). Nele são apresentadas três 
principais abordagens para o desen-
volvimento de inovação, são elas: 
inspiração, ideação e implementação 
(BROWN, 2010). Para o desenvolvi-
mento do projeto foram consideradas 
as etapas de Inspiração e Ideação.

Inspiração
Tendo em vista a problemática 

apresentada pela falta de sustenta-
bilidade na avaliação tradicional de 
fala e linguagem na clínica fonoau-
diológica, na etapa de imersão foram 
observadas situações clínicas na 
Clínica Escola de Fonoaudiologia e 
relatos profissionais, além da busca 
de referencial bibliográfico nas bases: 
Google Acadêmico, MIT press e DOAJ- 
Directory of Open Access Journals. Após 
a busca foram encontradas 29 refe-
rências que permeiam entre artigos, 
teses e dissertações sobre o tema.

Ideação
Para a etapa de ideação foram 

analisados protocolos fonoaudioló-
gicos de avaliação e separados por 
número de páginas e usuabilidade 

dos mesmos em clínica. Foram 
selecionados três protocolos de 
avaliação fonoaudiológica tradicio-
nalmente utilizados e validados, 
são eles: Protocolo de Observação 
Comportamental- PROC desenvolvido 
e validado por Zorzi e Hage (2004), 
Child Behavior Checklist - CBCL, 
versão adaptada de Achenbach (1991) 
e Achenbach e Rescorla (2001) e, ABFW: 
teste de linguagem infantil nas áreas 
de fonologia, vocabulário, fluência e 
pragmática, elaborado por Andrade 
et al. (2000). Além disso, foi realizada 
a síntese do referencial teórico 
pesquisado, resultando no total de 
21 referências. O critério principal de 
exclusão para os referenciais foi a não 
contribuição ou familiaridade com 
a temática principal, resultando na 
exclusão de oito trabalhos.

O material coletado serviu como 
base para a ideação. Ainda nessa etapa 
foram levantados questionamentos a 
cerca da problemática, como: 

“Quais as principais vantagens e 
desvantagens da utilização de protocolos 
impressos para avaliação tradicional?”

“Como tornar a avaliação de fala e 
linguagem mais sustentável?”
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Através desses questiona-
mentos foi possível delinear os 
principais objetivos do trabalho para 
que a avaliação de linguagem acon-
teça de forma dinâmica e sustentável. 
Logo após o alinhamento de ideias, o 
Fonolingo, aplicativo de avaliação de 
fala e linguagem foi idealizado, sendo 
também, analisadas as implicações 
do seu uso, como recurso digital 
desenvolvido para facilitar avaliação 
de fala e lingugem na clínica fono-
audiológica. E por fim, foi realizada 
a contagem com base nos protocolos 
e a pesquisa de preço das folhas de 
papel utilizadas na avaliação. 

Resultados e discussão

Levando em consideração a 
avaliação de fala e linguagem na 
clínica fonoaudiológica e o relato de 
experiência de profissionais pode-se 
coletar que são atendidos em média 
quinze pacientes por dia na clínica de 
linguagem. Brasil (2018) relata que o 
número de pacientes em serviços 
de saúde cresce constantemente, 
além disso, a expectativa de vida do 
brasileiro e a expansão de doenças 
crônicas são fatores decisivos para 
a multiplicação dessa variável. Além 

do mais, Molini-avejonas, Estevam e 
Couto (2015) afirmam que o paciente 
da clínica de linguagem apresenta 
mais de uma queixa, se fazendo 
necessária a utilização de diversos 
protocolos com o intuito de analisar 
o comportamento linguístico do 
paciente e descobrir sua patologia. 

Em sua grande parte, os proto-
colos fonoaudiológicos de avaliação 
de fala e linguagem são extensos e 
demandam um considerável número 
de ofícios de papéis em sua realização. 
Dos três protocolos escolhidos, por 
sua utilização na clínica fonoaudio-
lógica,  pode-se observar o número 
de páginas por protocolo (Tabela 1).
Tabela 1 – Distribuição de 
protocolos em relação ao número 
de folhas (João Pessoa, 2018).

Protocolo N

ABFW 12

CBCL 03

PROC 03

Total 18

Nota: Fonte: Protocolo de Observação 
Comportamental- PROC (ZORZI; HAGE, 
2004), Child Behavior Checklist - CBCL, 
(ACHENBACH, 1991; ACHENBACH; 
RESCORLA, 2001) ABFW: teste de 
linguagem infantil nas áreas de 
fonologia, vocabulário, fluência e 
pragmática (ANDRADE et al., 2000).

Labanca et al. (2015) justificam 
que os protocolos para avaliação na 
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clínica de linguagem são longos 
devido a necessidade de uma maior 
e minuciosa coleta de informações 
dos pacientes para a realização do 
rastreio linguístico. Entretanto, esse 
volume de papéis utilizados na clínica 
fonoaudiológica não é favorável para 
a sustentabilidade, visto que, a Tabela 
1 demonstra o gasto de um paciente 
sendo utilizado em torno de 18 folhas 
em um único atendimento. Após essa 
análise foi realizada uma demons-
tração empírica do consumo de papel 
e gastos na clínica fonoaudiológica. A 
tabela a seguir demonstra o consumo 
de papel diário, tendo como base a 
utilização dos três protocolos anali-
sados e o atendimento de 15 pacientes 
por dia (Tabela 2).
Tabela 2 – Utilização diária de 
papel em relação ao número de 15 
pacientes (João Pessoa, 2018).

Protocolo N

ABFW 180

CBCL 45

PROC 45

Total 270

Nota: Fonte: Protocolo de Observação 
Comportamental- PROC (ZORZI; HAGE, 
2004), Child Behavior Checklist - CBCL, 
(ACHENBACH, 1991; ACHENBACH; 
RESCORLA, 2001) ABFW: teste de 
linguagem infantil nas áreas de 
fonologia, vocabulário, fluência e 
pragmática (ANDRADE et al., 2000).

A utilização diária de papel 
representa um número considerável 
de gastos, visto que para a fabricação 
do papel são utilizados outros recursos 
como água e eletricidade, além do 
aumento de CO2 na atmosfera e dimi-
nuição do número de árvores (SILVA, 
2014). Visando uma panorâmica da 
utilização de ofícios de papel, ainda foi 
realizada uma simulação em relação 
ao uso de papel durante semana, mês 
e ano apresentada na Tabela 3.
Tabela 3 – Utilização de papel em 
relação ao número de 15 pacientes ao 
longo do tempo (João Pessoa, 2018).

Período de tempo N

Semana (05 dias) 1.350

Mês (04 semanas) 5.400

Ano (12 meses) 64.800

Nota: Fonte: Protocolo de Observação 
Comportamental- PROC (ZORZI; HAGE, 
2004), Child Behavior Checklist - CBCL, 
(ACHENBACH, 1991; ACHENBACH; 
RESCORLA, 2001) ABFW: teste de 
linguagem infantil nas áreas de 
fonologia, vocabulário, fluência e 
pragmática (ANDRADE et al., 2000).

Como esperado, o número 
estimado de papéis usados durante 
o ano por apenas um profissional da 
Fonoaudiologia é alarmante. Para 
a utilização média anual de 64.800 
folhas de papel são gastos cerca de 
130 resmas de papel, o que comuta na 
utilização de 10 litros de água a cada 
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20 resmas em média, assim o consumo 
exagerado do papel na clínica fonoau-
diológica emprega em torno de 60,5 
litros de água para sua fabricação 
(TEIXEIRA et al., 2017).  O armazena-
mento digital desses dados também 
deve ser levado em consideração. 
Zhang et al. (2017) relatam o Big Data 
em saúde como um fator pouco desen-
volvido, devido a questões de logística 
e da dificuldade de inserção de novas 
tecnologias nos sistemas de saúde, 
como os prontuários eletrônicos.

Além da sustentabilidade, o 
fator econômico deve se dá impor-
tância. Na Tabela 4, pode-se observar 
a relação entre a quantidade de papel 
e seu custo médio.
Tabela 4 – Custo em papel em relação 
ao número de 15 pacientes ao longo 
do tempo (João Pessoa, 2018).

Período de tempo N (R$ 0,05)

Semana (05 dias) 67,50

Mês (04 semanas) 270,0

Ano (12 meses) 3.240

Nota: Fonte: Protocolo de Observação 
Comportamental- PROC (ZORZI; HAGE, 
2004), Child Behavior Checklist - CBCL, 
(ACHENBACH, 1991; ACHENBACH; 
RESCORLA, 2001) ABFW: teste de linguagem 
infantil nas áreas de fonologia, vocabulário, 
fluência e pragmática (ANDRADE et al., 
2000) . Gastos com papel na esfera penal: 
uma demonstração empírica e uma solução 
racional (SILVEIRA; SANTOS, 2011).

Para a realização dessa 
demonstração foi utilizado como base 
o valor de 0,05 centavos por unidade 
de folha (SILVEIRA; SANTOS, 2011). 
Os gastos com folhas de papel são 
consideráveis em vários contextos. 
Silveira e santos (2011) relatam que 
o sistema judiciário consome em 
média 27.075.000,00 reais no âmbito 
federal e estadual, onde tais valores 
poderiam ser distribuídos para 
outras áreas e promover um maior 
desenvolvimento. Entretanto, Lopes 
(2010) relata que a partir da inserção 
de tecnologias para substituição de 
papéis esses números têm diminuído.

Cooke et al. (2018) destacam 
que a utilização de prontuários 
eletrônicos tem facilitado a vida dos 
profissionais de saúde e ainda sugere 
que novas tecnologias sejam difun-
didas na área da saúde visando uma 
maior praticidade e sustentabilidade. 
Com esse intuito o Fonolingo- recurso 
digital para avaliação de fala e 
linguagem da clínica fonoaudiológica, 
vem trazer para a Fonoaudiologia 
novas possibilidades de avaliação. O 
aplicativo reúne os protocolos tradi-
cionalmente utilizados e validados 
para avaliação de fala e linguagem e 
os transforma em formato digital e 
interativo, onde os profissionais terão 
acesso a todo o momento, e ainda 
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poderá ser criado um banco de dados 
online para cada paciente. 

Com isso, o Fonolingo traz para 
a clínica de linguagem melhorias no 
atendimento, benefícios relacionados 
ao custo e sustentabilidade além de 
maior praticidade na avaliação e 
armazenamento de dados. Diante 
os resultados apresentados ante-
riormente e de acordo com Martins 
e Lima (2014), o profissional da 
Fonoaudiologia que utilizar desse 
recurso para realizar avaliações 
de fala e linguagem, terá menores 
custos clínicos, mais tempo para se 
dedicar ao paciente e irá contribuir 
na promoção da sustentabilidade. 

Considerações finais

Visto a problemática apresen-
tada da ausência de sustentabilidade 
na clínica fonoaudiológica, prin-
cipalmente na avaliação de fala 
e linguagem, foi observado que 
devido à necessidade de avaliações 
completas e minuciosas, a utilização 
de protocolos é indispensável para 
prática. Entretanto, esse consumo 
demasiado de ofícios de papel gera 
gastos consideráveis, difícil arma-
zenamento de dados, além de ser 

um fator de não contribuição para a 
sustentabilidade. Com isso, deve-se 
levar em consideração a utilização 
de recursos tecnológicos, como o 
Fonolingo, desenvolvido para facilitar 
e subsidiar uma prática clínica mais 
sustentável, dinâmica e concisa. Além 
disso, devem-se desenvolver estudos 
nos demais campos de atuação da 
Fonoaudiologia, e também nas outras 
áreas da saúde, visando à inserção 
de novas tecnologias que sirvam 
de suporte para a prática clínica e 
contribuam para o desenvolvimento 
sustentável, alertando a população 
e o Estado sobre o consumo exage-
rado de ofícios de papéis e outros 
materiais que possam resultar em 
malefícios para o meio ambiente. 
Assim, em responsabilidade social, 
o desenvolvimento sustentável 
torna-se preocupação e dever de 
todos os profissionais das diferentes 
áreas, enquanto cidadãos, para que 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável propostos pela ONU 
em 2015 sejam alcançados e gerem 
melhores condições de vida para a 
população mundial e sejam alcan-
çadas as metas em desenvolvimento 
humano, ambiental e social, além 
de avanços na conjuntura atual do 
progresso mundial.
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Resumo
Este trabalho objetiva propor uma 
metodologia para monitoramento 
e avaliação (M&A) direcionado as 
necessidades de gestão de projetos 
estratégicos do Ministério da Saúde 
relacionados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). A literatura aponta 
para a necessidade do fomento da 
cultura avaliativa, que aparece em 
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uma situação crítica, pois requer a 
qualificação da capacidade técnica 
nos diversos níveis do sistema de 
saúde, sendo um viabilizador da 
efetiva associação das ações de 
monitoramento e avaliação, subsi-
diando o planejamento, a gestão e os 
processos decisórios. Dessa maneira, 
foi proposta uma metodologia estru-
turada em seis aspectos centrais: 
resultados, projetos, eventos, 
produtos, participantes e controle 
da mudança, em que cada aspecto 
descreve “o quê” precisa ser feito e 
“quando” devem ocorrer. Portanto, 
espera-se que esta metodologia 
contribua para a melhoria da gestão 
estratégica no âmbito do Ministério 
da Saúde e do SUS.

Abstract
This work aims to propose a metho-
dology for monitoring and evaluation 
directed at the strategic project 
management needs of the Ministry of 
Health related to the Unified Health 
System. The literature points to the 
need to promote evaluative culture, 
which appears in a critical situation, 
since it requires the qualification of 
the technical capacity in the different 
levels of the health system, being a 
viabilizer of the effective association 
of the actions of monitoring and 

evaluation, subsidizing the planning, 
management and decision-making 
processes. In this way, a structured 
methodology was proposed in six 
central aspects: results, projects, 
events, products, participants and 
change control, in which each aspect 
describes “what” needs to be done 
and “when” should occur. Therefore, 
it is expected that this methodology 
contributes to the improvement of 
strategic management within the 
Ministry of Health and SUS.

Introdução 

O atual Plano Nacional de 
Saúde (PNS) define, dentre outras 
diretrizes, a necessidade de apri-
morar a atuação do Ministério da 
Saúde como gestor federal do Sistema 
Único de Saúde (SUS) (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2016). Iniciativas para apri-
morar esta atuação ministerial, como 
a criação da Secretaria de Gestão 
Estratégica (SGEP) no Ministério da 
Saúde, a fim de auxiliar o processo 
de cooperação entre as três esferas 
(federal, estadual e municipal), 
representaram um avanço neste 
sentido (CARVALHO et al., 2012).
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Apesar de iniciativas como esta 
e de todo esforço para construção 
de um Plano Nacional de Saúde que 
oriente a gestão do SUS, ainda são 
encontradas dificuldades relacio-
nadas à gestão. Estudos recentes 
fornecem um diagnóstico das prin-
cipais dificuldades e fragilidades 
dos gestores que atuam com o SUS 
(LORENZETTI et al., 2014; CARVALHO; 
SHIMIZU, 2017).

Um estudo desenvolvido por 
Lorenzetti et al. (2014) com gestores 
de instituições de saúde brasileiras, 
verificou que o despreparo dos 
profissionais para o exercício da admi-
nistração, lentidão na incorporação 
de novas tecnologias de informação 
e processos de gestão e de organi-
zação do trabalho são as principais 
fragilidades. De modo geral, a gestão 
do SUS foi considerada desatualizada, 
o sistema carente de financiamento 
estável e com déficits no planejamento 
e na avaliação dos serviços. 

Em outra perspectiva, Carvalho 
e Shimizu (2017) verificaram a 
percepção dos dirigentes estaduais 
quanto às práticas e processos de 
monitoramento e avaliação (M&A) no 
âmbito da gestão do SUS. Os achados 
apontaram ausência de clareza entre 
as funções de planejamento, moni-
toramento, avaliação e auditoria, o 

que, segundo os gestores, dificulta a 
apreensão de conceitos e conteúdos, 
reforçando a fragmentação das ações 
e dificultando a articulação e a harmo-
nização das agendas em torno das 
ações de monitoramento e avaliação. 

Esses achados ressaltam 
uma necessidade já apontada pelos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 
da ONU. O ODS 16 destaca, entre 
outros aspectos, o desenvolvimento 
de instituições eficazes, responsáveis 
e transparentes em todos os níveis 
(ODS 16.6); e garantia da tomada de 
decisão responsiva, inclusiva, parti-
cipativa e representativa em todos os 
níveis (ODS 16.7). 

Desta forma, estes aspectos 
apontam para a necessidade do 
fomento da cultura avaliativa, que, 
pela abordagem realizada pelos 
gestores, aparece em uma situação 
crítica, pois requer a qualificação 
da capacidade técnica nos diversos 
níveis do sistema de saúde, sendo um 
viabilizador da efetiva associação das 
ações de monitoramento e avaliação, 
subsidiando o planejamento, a gestão 
e os processos decisórios. 

Face ao exposto, este trabalho 
objetiva propor uma metodologia 
para monitoramento e avaliação 
(M&A) direcionado as necessidades 
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de gestão de projetos estratégicos 
do Ministério da Saúde relacionados 
ao SUS. A ideia central é que a meto-
dologia seja dinâmica permitindo a 
utilização nas três esferas de atuação 
do SUS: federal, estadual e municipal. 

Procedimento metodológico

Este trabalho caracteriza-se 
como um ensaio teórico que visa 
desenvolver um argumento sobre 
temática bem delimitada, em 
particular, sobre monitoramento e 
avaliação do planejamento estra-
tégico relacionado à gestão do SUS. 
Desse modo, a construção desta 
proposta se deu por meio da expe-
riência dos autores em pesquisas e 
consultorias em instituições públicas 
e privadas no tocante a gestão de 
projetos e planejamento estratégico.  

A metodologia foi estruturada 
considerando que existe um Plano 
Nacional de Saúde (PNS) que prioriza 
e direciona os investimentos em 
projetos estratégicos voltados para 
o SUS. Entende-se que esses projetos 
são o principal meio de melhorar a 
eficiência operacional e, acima de 
tudo, promover e entregar benefícios 
para a sociedade. Nesse sentido, Veras 

(2017) ressalta que para que inicia-
tivas como esta sejam bem-sucedidas, 
devem existir boas estratégias e bons 
projetos, o que, por sua vez, neces-
sitam de boa gestão.

Ressalta-se que um dos propo-
nentes desta metodologia possui 
expertise em gestão estratégica e 
gerenciamento de projetos com uso 
de modelos e técnicas visuais. Sendo 
um dos pioneiros no Brasil a lançar 
um modelo dinâmico que propor-
ciona a gestão de todo o ciclo de 
vida do projeto: O Life Cycle Canvas® 
(VERAS, 2016). Além disso, defende a 
utilização da gestão de projetos como 
principal meio para transformar uma 
instituição em um negócio de sucesso 
(VERAS, 2017).

Resultados e discussões

O monitoramento propõe-se 
a verificar a existência de mudanças 
incluindo uma predefinição da perio-
dicidade para coleta e sistematização 
das informações. Trata-se de um 
processo sistemático e contínuo de 
acompanhamento de indicadores 
e da execução de projetos, ações 
e serviços, visando a obtenção de 
informações para subsidiar tomadas 
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de decisão, a mitigação de riscos e 
ações de controle (TAMAKI et al., 
2012). Já a avaliação para a gestão 
constitui-se como um elemento capaz 
de participar de processos de tomada 
de decisão. A avaliação deve produzir 
respostas para perguntas colocadas 
por aqueles que vivenciam o objeto 
avaliado (TAMAKI et al., 2012).

Considerando estes conceitos, 
a metodologia proposta está estru-
turada em seis aspectos centrais: 
resultados, projetos, eventos, 
produtos, participantes e controle 
da mudança. Cada aspecto descreve 
“o quê” precisa ser feito e “quando” 
devem ocorrer. Os aspectos também 
estão alinhados com o nível hierár-
quico institucional (operacional, 
tático e estratégico), ou seja, cada 
nível tem atribuições específicas 
considerando a cadeia de comando. 
A Figura 1 apresenta a metodologia 
proposta para M&A do planejamento 
estratégico de projetos estratégicos 
voltados para o SUS.

No tocante aos eventos, são 
propostos três tipos de reunião que 
devem ocorrer periodicamente e 
seguir a abrangência descrita no 
demais aspectos. As reuniões são: 
Reunião de Acompanhamento 
Operacional (RAO), Reunião de 
Acompanhamento Tático (RAT) e 

Reunião de Análise da Estratégia 
(RAE). Os participantes de cada 
reunião consideram o nível hierár-
quico e a forma como os projetos 
serão tratados. Se será para acom-
panhamento gerencial, avaliação da 
execução ou M&A da execução e do 
planejamento estratégico. 

Para cada tipo de reunião 
foi definido um responsável pelo 
controle da mudança, ou seja, um 
responsável, no seu respectivo nível, 
por aprovar as mudanças ou ajustes 
que precisam acontecer para que 
seja realizado a avaliação do avanço 
e possíveis impedimentos, a avaliação 
do alcance dos resultados e avaliação 
dos acordos de resultados, além de 
estabelecer opções de ação futura, 
caso seja necessário.
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Figura 1: Metodologia para M&A

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cada reunião terá como 
produto um relatório que fornece 
o registro do que foi discutido, bem 
como os principais impedimentos e 
encaminhamentos dados. Ressalta-se 
que estes projetos também podem 
prover informações para o cálculo 
dos indicadores do planejamento 
estratégico, indicadores estes que 
devem ser monitorados na RAE e, 
caso seja necessário, reavaliados e 
reajustados. Desta forma, pode-se 
promover a garantia da tomada de 

decisão responsiva, inclusiva, parti-
cipativa e representativa em todos os 
níveis, conforme o ODS 16.7 da agenda 
da ONU para 2030. 

Assim, a institucionalização 
das ações de M&A possuem objetivos 
intrinsecamente vinculados ao 
desafio de consolidação do SUS e 
pode ser entendida, também, como 
uma intervenção para aumentar 
a capacidade de governo, com 
vistas à melhoria de seu projeto 
político, contribuindo, assim, para a 
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governabilidade do sistema de saúde 
(CARVALHO et al., 2012). Desse modo, 
espera-se que esta proposta promova 
o desenvolvimento de uma metodo-
logia de gestão que contribua para a 
melhoria da gestão do SUS.

Considerações finais

A metodologia proposta buscou 
englobar todos os aspectos essenciais 
de gestão estratégica, visando dispo-
nibilizar um processo simples, ágil 
e útil para a avaliação em qualquer 
esfera de gestão e para tornar mais 
transparente e de mais fácil comuni-
cação com todos os interessados na 
tomada de decisão.

Espera-se que esta metodologia 
contribua para a melhoria da gestão 
estratégica no âmbito do Ministério 
da Saúde e do SUS. Iniciativas, como 
a proposta neste artigo, visam 
fomentar a cultura de monitoramento 
e avaliação de projetos estratégicos 
no âmbito do Ministério da Saúde.

Sugere-se que sejam realizados 
trabalhos empíricos no intuito de 
aplicar a metodologia proposta 
permitindo uma avaliação sob duas 
óticas: a primeira do ponto de vista 
da gestão estratégica dos projetos, da 

avaliação dos resultados e de como 
se dá processo de gestão atual; e em 
segundo, pode-se analisar a melhor 
forma de implantação da metodo-
logia, se por meio de consultorias de 
forma individualizada (caso a caso) 
ou de modo institucional por meio 
do Ministério da Saúde. 
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Resumo
No Brasil, há um forte índice de óbitos 
neonatal precoce devido a cardiopa-
tias congênitas principalmente nas 
regiões norte e nordeste, onde as 
maiores ocorrem em filhos de pais 
originários da zona da mata e regiões 
rurais devido ao isolamento popula-
cional e exposição ambiental. Grande 
parte dos casos não são identificados 
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e notificados devido à falta de assis-
tencialismo. Pensando nisso, a RCP 
(Rede de Cardiologia Pediátrica) e a 
ONG cirCor junto com a Secretaria 
de Saúde do Estado deram origem a 
Rede de Perinatologia na qual faz uso 
da tecnologia por meio da telessaúde 
atendendo cidades fora do círculo 
metropolitano, que há uma maior 
precariedade no Sistema Único de 
Saúde.  O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a qualidade e utilidade desta 
Rede em diversas cidades do Estado 
da Paraíba. Foi realizado um estudo 
do tipo analítico e transversal com 
diversas opiniões acerca do assunto 
nas 13 cidades que receberam o 
projeto da Caravana do Coração, 
nesse mesmo Estado. Para análise de 
dados, foi utilizado o programa de 
estatística SPSS versão 25.0 que avalia 
de forma qualitativa e quantitativa 
seus dados. Pode-se observar por 
meio das respostas do questionário 
que há uma necessidade de alguns 
ajustes como a implementação de 
treinamento e orientações para os 
profissionais, mas que o programa 
demonstrou eficácia assim como a 
necessidade da continuidade desta 
rede para as demais cidades. Desta 
forma, é perceptível a positividade 
da presença da Rede de Perinatologia 
no interior do Estado da Paraíba para 

reduzir a taxa de mortalidade por 
cardiopatias congênitas e garantir 
uma melhora na qualidade de saúde 
tanto dos bebês quanto das mães.

Abstract
In Brazil, there is a strong report 
of neonatal prematurity due to 
congenital cardiopathies in the 
north and northeast nordeges areas, 
where there are more occurrences 
in relation to the births of mothers 
and mothers with eating disorders. 
Most cases are not identified and 
reported due to lack of care. Thinking 
about it, a CPR (Pediatric Cardiology 
Network) and an NGO together 
with a secretariat of health of the 
metropolitan circle, there is a greater 
precariousness. in the Unified Health 
System. The purpose of the quality 
of life is the change in several cities 
of the State of Paraíba. An analy-
tical and cross-sectional study was 
carried out with various opinions 
on the subject in the 13 cities that 
received the Heart Caravan project 
in the same State. Data analysis, use 
of statistical programs SPSS version 
25.0 that evaluates qualitatively 
and quantitatively their data. It 
can be observed the answers to the 
questionnaire of some exercises as 
an implementation of training and 
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orientations for professionals, but 
the program thus showed how the 
need to carry out this initiative for 
the other cities. Thus, the presence 
of the Perinatology Network in the 
interior of the State of Paraíba to 
reduce mortality due to congenital 
heart diseases and an improvement 
in health quality, as well as the 
mothers, is perceptible.

Introdução

No Brasil, conforme dados 
do Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM), a taxa de morta-
lidade relacionada às cardiopatias 
congênitas é de 107 para cada 100 
mil nascidos vivos, que corresponde a 
aproximadamente 8% da mortalidade 
infantil. Destes, em torno de 30% dos 
óbitos ocorrem no período neonatal 
precoce (BRASIL, 2017).

Grande parte dos casos não são 
notificados e identificados provavel-
mente devido à falta de programas 
de triagem, treinamento pessoal e 
afastamento das áreas rurais das 
grandes cidades, onde, geralmente, 
estão os principais centros hospi-
talares. Devido a sua extensão e 
má distribuição de verbas, o Brasil 

enfrenta toda essa problemática, 
principalmente nas regiões norte e 
nordeste, consideradas as áreas mais 
carentes do país.

Na Paraíba, um dos nove 
estados nordestinos, as maiores inci-
dências de cardiopatias congênitas 
ocorrem em filhos de pais originários 
da zona da mata e regiões rurais. 
Tal fato pode estar relacionado a 
dois fenômenos: maior exposição 
ambiental e isolamento populacional. 
O primeiro ocorre por uma maior 
exposição a agrotóxicos, já descrito 
como fator de risco para presença 
de malformações no concepto. O 
segundo aumenta a quantidade 
de casamentos consanguíneos, 
possibilitando maior incidência de 
malformações congênitas, inclusive 
cardíacas (ARAÚJO et al., 2014). 

Até  2010 no estado d a 
Paraíba havia uma baixa demanda 
de profissionais especializados e 
nenhum treinamento ou programa 
estruturado de cardiologia pedi-
átrica. Por esse motivo surgiu a 
Rede de Perinatologia, projeto 
de parceria entre a Secretaria de 
Saúde do Estado da Paraíba e a 
Organização Não-governamental 
Pernambucana, Círculo do coração 
(CirCor). A Rede de Perinatologia 
é voltada principalmente para as 
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redes de assistência em diversas 
cidades do interior, integrando 
maternidades do Estado por meio 
de telediagnósticos, teleconsultas, 
telecirurgias, telemonitorização e 
ensinos continuados a distância.

Dentre as ações promovidas 
pela Rede, está a Caravana do 
Coração. Essa ação é promovida 
anualmente e possui uma esfera de 
cunho assistencial, social e educativa. 
Trata-se da passagem de profissionais 
da saúde pelo interior do estado da 
Paraíba para promover uma educação 
continuada para população mais 
carente, nos serviços de pediatria, 
cardiologia, obstetrícia, odontologia 
e fisioterapia. Através dela é possível 
utilizar a telessaúde para implantar 
a metodologia do trabalho LEGOS-
Célula C (Liderar, Empoderando 
Grupos para Otimizar Soluções).

Os recursos tecnológicos de 
comunicação em saúde ainda vêm 
sendo pouco explorados no nosso país. 
A utilização dessa nova ferramenta 
pode trazer inúmeros benefícios, 
mas é importante observar suas 
limitações, principalmente receber 
um feedback dos profissionais que 
utilizam essa tecnologia diariamente. 

Dessa forma, o objetivo do 
estudo é avaliar sob visão do profis-
sional de saúde a eficiência do uso 

da tecnologia de comunicação na 
assistência obstétrica na Rede de 
Perinatologia no Estado da Paraíba. 

Procedimento metodológico

O presente trabalho trata-se 
de uma pesquisa de campo de 
abordagem qualitativa com caráter 
analítico e transversal. 

O projeto foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Secretaria de 
Saúde do Estado da Paraíba, registro 
no CAAE: 52593616.8.0000.5186. A 
pesquisa foi realizada conforme 
a Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) que trata de 
pesquisas envolvendo seres humanos 
e assegura que a privacidade do 
sujeito foi preservada e autorizada 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa. 

A amostra foi composta por 
profissionais de saúde com ensino 
superior completo, como médicos, 
nutricionistas, fisioterapeutas e 
dentistas, que trabalham em hospi-
tais contemplados com a Rede de 
Perinatologia no estado da Paraíba. 
O instrumento utilizado para coleta 
dos dados foi um questionário com 
oito questões, sendo cinco questões 
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abertas e três múltipla escolha, cujo 
objetivo foi avaliar a visão dos profis-
sionais de saúde sobre a importância 
da Rede de Perinatologia. 

Os dados foram coletados 
durante o projeto Caravana do 
Coração, desenvolvido pelo governo 
do Estado, através da Rede de 
Cardiologia Pediátrica da Paraíba 
em parceria com a organização 
não governamental pernambucana 
Círculo do Coração. A Caravana passou 
13 cidades do estado da Paraíba dos 
dias 2 a 14 de julho de 2018. 

Os dados das questões 
múltipla escolha foram analisados 
no programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), versão 25.0, utili-
zando-se de estatísticas descritivas 
de frequência relativa e absoluta. 
Adotou-se para a significância esta-
tística um p ≤ 0,05. 

Resultados e discussões

O presente estudo foi reali-
zado através de dados coletados 
durante a Caravana do Coração 2018. 
A pesquisa consistiu em avaliar a 
visão do profissional de saúde sobre 
a eficiência do uso da tecnologia 
de comunicação na assistência 

obstétrica na Rede de Perinatologia 
no Estado da Paraíba. A amostra foi 
composta por 13 participantes, cada 
um representou um hospital de cada 
cidade visitada pela Caravana.

Quando foi perguntado sobre do 
que se trata a Rede de Perinatologia, 
grande parte respondeu seguindo a 
linha de raciocínio do assistencialismo 
neonatal e comunicação interdisci-
plinar. Dentre as respostas dadas, 
podemos destacar:

‘‘A Rede de Perinatologia é hoje 
o melhor serviço de assistência ou o 
único modelo assertivo na assistência 
neonatal com 100% de resolutividade 
nos casos acionados’’.

‘‘A rede serve como ponte de 
comunicação e acesso a vários outros 
serviços interligados com o mesmo, 
dando resolutividade pelo sistema 
em sua competência aos problemas 
relacionados aos recém-nascidos’’.

Com relação ao papel da Rede 
nos hospitais, foram destacadas as 
seguintes respostas:

‘‘A rede de perinatologia não só tem o 
papel de orientar mas também se tornou 
uma rede de acolhimento e capacitação 
às regiões e profissionais que atuam 
diretamente com o binômio mãe-filho’’
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‘‘A rede de perinatologia tem papel 
fundamental nas condutas com o recém-
-nascido, onde o trabalho é efetivo e 
eficente, salvando vidas em toda Paraíba’’.

Essas respostas remetem ao 
conceito de telessaúde, que possui como 
objetivo utilizar um recurso tecnoló-
gico para proporcionar a realização 
de atividades a distância adquirindo 
efetividade quando está associada a 
planos estratégicos que incluam um 
processo de logística de distribuição 
de serviços de saúde (WEN, 2008).

No presente estudo foi pergun-
tado sobre o acionamento da Rede, 
dos 13 hospitais participantes, 12 já 
acionaram (92%), apenas 1 não acionou 
(8%), como é mostrado na Tabela 1. 

Desses 12 hospitais que acio-
naram, 100% utilizou Skype; 33% 
utilizou o Webex; 67% utilizou o 
telefone; 75% utilizou o WhatsApp 
e 8% utilizou outra forma de comu-
nicação. Nessa opção foi permitido 
escolher mais de um tipo de forma 
de acionamento, esses dados estão 
descritos na Tabela 2. 

Tabela 1. Acionamento da Rede

N %

Sim 12 92

Não 1 8
Fonte: Autoras.

Tabela 2. Forma de acionar a Rede

N %

Skype 12 100

Webex 4 33

Telefone 8 67

WhatsApp 9 75

Outro 1 8
Fonte: Autoras.

As redes digitais representam 
hoje um fator determinante para 

a compreensão da expansão de 
novas formas de redes sociais e da 
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ampliação de capital social em nossa 
sociedade (COSTA, 2005). 

Com relação a resolutividade 
via Rede de Perinatologia, obser-
vou-se que 92% dos casos foram 
resolvidos totalmente, e apenas 8% foi 

resolvido parcialmente, como mostra 
a Tabela 3. Esses dados demonstram 
a eficiência da Rede de Perinatologia, 
sendo de fundamental importância 
para a assistência e interdisciplina-
ridade do cuidado.

Tabela 3. Resolutividade via Rede de Perinatologia

N %

Sim 11 92

Em parte 1 8
Fonte: Autoras.

As tecnologias atualmente 
estão inseridas no cotidiano da 
maioria das pessoas e sua evolução 
mostra a expansão para uso no 
ambiente de trabalho. Softwares 
desenvolvidos para o setor de 
saúde permitem suporte remoto a 
pacientes, sendo um dos principais 
aliados em políticas públicas, como 
combate a diabetes, tabagismo, o 
estímulo a práticas benéficas a saúde 
e ao bem-estar (LOPES, 2016).  

Os dados de sistemas infor-
matizados auxiliam no suporte à 
decisão clínica, diminuindo a chance 
de erros e acelerando a tomada de 
decisão por parte dos profissionais. 
Apenas ressalva-se que o computador 
e o sistema devem ser apenas ferra-
mentas que subsidiem o processo 

de trabalho desse profissional, e 
não pode ser visto como finalidade, 
atrapalhando o atendimento em 
saúde e deixando-o mais distante 
pela presença de equipamentos de 
informática (PEREIRA, 2017).

O ut ro  q u e s t ion a me nt o 
levantado foi a respeito do que 
o profissional espera da Rede de 
Perinatologia. Podemos destacar as 
seguintes respostas:

 ‘‘Espero que esse projeto perdure e se 
torne uma política pública de assistência 
visto a imensidão da sua importância e 
a resolutividade que tem dado nos casos 
quando acionada’’.

‘‘O esperado da Rede de Perinatologia 
é que nos momentos em que estamos 
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precisando de ajuda com o recém-nascido, 
a Rede nos auxilie nas condutas’’.

Houveram muitos relatos acerca 
da necessidade de ampliar o assisten-
cialismo nessa Rede, porque o objetivo 
da tecnologia, dentro da esfera do 
processo saúde-doença, de acordo com 
Cardoso (2012), é promover, prevenir, 
recuperar e reabilitar a saúde dos 
indivíduos e da coletividade. 

Com relação a forma que 
a Rede de Perinatologia poderia 
ajudar melhor o hospital, a maioria 
das respostas indicam treinamentos, 
melhora da internet, articulação com 
outros serviços como o SAMU, comu-
nicação entre profissionais de lugares 
diversos, permitindo interdisciplina-
ridade. Como podemos destacar as 
seguintes respostas: 

‘‘Essa rede jamais poderá ser finita pois o 
nosso serviço não conseguiria caminhar 
sem esse apoio. A maior contribuição já 
foi dada com a instituição dessa rede no 
momento só precisamos que ela perdure 
com essa assistência 100%’’.

‘‘Oferecendo treinamento com mais 
frequência aos profissionais que lidam 
com esse serviço’’.

‘‘Ajudar com a articulação para o SAMU. 
Não tem incubadora de transporte e a 
equipe fica se humilhando e constragendo. 
Internet boa’’.

Por fim, quando perguntados 
como poderiam contribuir dentro 
da Rede, grande parte relatou a 
importância da participação nas 
capacitações, destacou a disponibi-
lidade para ajudar e a necessidade 
de disseminar conhecimento para os 
demais profissionais. 

‘‘Sempre estar disponível para o serviço e 
estar sempre falando da importância da 
rede para os médicos de plantão’’.

‘‘Nossa contribuição dentro dessa rede já é 
efetiva pois trabalhamos em conexão, não 
entendo o nosso serviço sem a atuação da 
rede de perinatologia e CIRCOR’’.

‘‘Sendo multiplicador de conhecimento. 
Sendo mais parceiro em questões de 
diagnósticos e prognósticos’’.

Considerações finais

Com base nos resultados 
observados é possível concluir que 
a Rede de Perinatologia é eficiente 
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no que diz respeito a prestação de 
serviços, como diagnóstico precoce, 
encaminhamento de pacientes, 
marcação de cirurgias, serve como 
ponte de comunicação, integralização 
e capacitação entre profissionais, 
sendo de suprema importância para 
prognósticos e decisão clínica, além 
de ser responsável por salvar a vida 
de vários recém-nascidos com defi-
ciências cardíacas. Observou-se que 
a Caravana do Coração que é uma 
proposta de inovação tecnológica da 
Rede de Perinatologia da Paraíba está 
promovendo uma melhor vigilância 
da assistência e com isto qualificando 
melhor a assistência materno-infantil 
no estado da Paraíba e assim redu-
zindo a morbi-mortalidade infantil.

Apesar de ser um sistema 
de alto nível de assistência faz-se 
necessário a criação de um suporte 
maior e o ajuste de alguns detalhes, 
como equipamentos e parâmetros 
que deverão ser utilizados, mas que 
não se faziam presentes, melhora da 
rede de internet, melhor articulação 
com outros serviços, oferecimento 
de mais capacitações às equipes dos 
hospitais, bem como a necessidade 
de implantar a Rede de Perinatologia 
com mais qualidade em mais muni-
cípios do estado da Paraíba. Além de 
expandir a Rede para outros níveis 

de atenção, não ficando restrita 
apenas a rede hospitalar e sendo 
implementada na atenção primária 
e secundária de saúde.
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