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A Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de 

Medicina de Jundiaí - Mestrado Acadêmico, iniciado em 2011, tem 

se caracterizado pelo admirável alto nível de qualidade de seus 

trabalhos científicos, com a defesa de teses que passam por uma 

Banca de Qualificação, efetuada por dois examinadores portadores 

de nível mínimo de Doutorado. Foram diplomados 13 alunos na 

sessão solene da Egrégia Congregação de 2013, que agora são 

mestres em Ciências da Saúde, aptos à pesquisa e à docência. 

Nesses dois anos de existência, o Programa cumpriu todos os 

requisitos preconizados pela CAPES, contudo o interstício é a cada 

três anos e por esse motivo foi mantido o conceito 3, semelhante ao 

conceito inicial. É necessário o conceito 4 para que se possa almejar 

o Doutorado, mas a luta vai continuar e o resultado certamente será 

positivo, porque o docente FMJ é guerreiro e o sonho será mais uma 

vez o grande vencedor. 
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RESUMO

 O  p re sen te  e s tudo  ve r i f i cou  a 
associação das concentrações de lactato 
plasmático com as variações da pressão 
intraocular (PIO) após séries de exercício 
resistido. Foram avaliados oito voluntários do 
sexo masculino submetidos a duas sessões do 
exercício supino reto (distribuição randômica): 

S1) 3 séries de quatro repetições com 90% de 
1RM com 180 segundos de intervalo entre as 
séries e S2) 3 séries de repetições até a fadiga 
voluntária máxima com 60% de 1RM com 30 
segundos de intervalo entre as séries. Na 
situação S1, foi observada redução da pressão 
intraocular somente no olho direito. Na S2, a 
queda foi significativa em ambos os olhos: 
13,37 + 2,87 versus 9,37 + 2,97 mmHg e 13,25 + 
1,05 versus 9,37 + 2,61 mmHg, respectivamente 
(p < 0,01). Quanto às alterações do lactato, no S1 
houve aumento de 51,91% após o exercício (não 
significante), enquanto na S2 o aumento foi de 
245,45% (p < 0,01).

ABSTRACT

 This study examined the association of 
plasma lactate concentrations with changes in 
intraocular pressure (IOP) after resistance 
exercise. We analyzed eight male volun teers 
underwent two sessions of bench press exercise 
(randomization): S1) 3 sets of four reps with 
90% 1RM with 180 seconds interval between 
sets and S2) 3 sets of repetitions to fatigue 
voluntary maximum with 60% of 1RM with 30 
seconds rest between sets. In state S1, was 
observed reducing intraocular pressure in the 
right eye only. S2 in the fall was significant in 
both eyes: 13.37 + 2.87 versus 9, 37 mmHg and 
13.25 + 2.97 + 1.05 versus 9.37 + 2.61 mmHg, 
respectively (p<0.01). Regarding changes in 
lactate in S1 increased by 51.91% after exercise 
(not significant), whereas in S2, the increase was 
245.45% (p<0.01).
INTRODUÇÃO

Associação da concentração do lactato plasmático 
após exercício resistido e pressão intraocular. 

Association between plasma lactate concentrations 
after resistance exercise with intraocular pressure. 

Palavras-chave: pressão intraocular; lactato; treinamento de resistência. 
Key words: intraocular pressure; lactic acid; resistance training. 
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 A elevação da pressão intraocular (PIO) 
consiste no maior fator de risco para o 
surgimento e o desenvolvimento da neuropatia 
óptica glaucomatosa. Nesse sentido, identificar 
fatores que possam contribuir para reduzir e/ou 
estabilizar a PIO pode ser importante para 
minimizar os fatores de risco para hipertensão 
ocular. A PIO pode ser influenciada por diversos 
fatores, entre eles a prática de exercícios 
físicos¹. O exercício físico em geral tem um 
efeito hipotensivo na PIO e tanto a atividade 
aeróbia como a realização do exercício 

2-5resistido, promovem a redução da PIO . O 
exercício físico pode ser entendido como um 
grande teste para a homeostasia, uma vez que o 
esforço físico altera significativamente diversas 
variáveis fisiológicas. Nesse sentido, nas 
atividades anaeróbias, como por exemplo, 
durante o treinamento resistido, ocorre um 

6aumento progressivo do lactato plasmático . 
A produção do lactato em proporções 

significativas, implica no aumento da acidez 
ocasionada pela liberação de íons hidrogênio 
(H+) não tamponada, o que vem a caracterizar a 
acidose intracelular, causando redução da 
atividade enzimática. Contudo, nessas 
condições de exercício intenso, o pH na corrente 
sanguínea também é modificado, sendo que 
existe alta correlação entre a elevação das 
concentrações plasmáticas de lactato e a 

7redução do pH do sangue . A diminuição do ph 
sanguíneo e o aumento de lactato plasmático são 
fatores responsáveis pela maior parte da 
diminuição das tensões intraoculares, quando 

8associados com exercícios dinâmicos . Alguns 
estudos apresentam evidências de que a PIO 
reduz mediante diferentes intensidades, 
volumes e tipos de exercícios físicos. Todas as 
formas de exercícios físicos, seja pedalar, 
caminhar ou jogar, podem promover redução na 

9
PIO . 

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi verificar a 
associação entre a concentração de lactato 
plasmático após duas condições diferentes de 
volume e intensidade de exercício resistido, 
com a variação da pressão intraocular.
MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de pesquisa experimental com 
indivíduos saudáveis submetidos a duas sessões 
de exercício resistido. Para a investigação, a 
amostra, por conveniência, foi constituída por 
oito indivíduos. Os voluntários foram 
selecionados de acordo com os seguintes 
critérios de inclusão: i) sexo masculino; ii) 
praticantes de musculação com no mínimo seis 
meses de prática; iii) idade entre 18 e 30 anos; 
iv) ausência de lesões e aptidão física para 
realizar o teste: teste negativo ao Par-q; v) 
ausência de doença ocular. O protocolo foi 
conduzido seguindo os princípios éticos 
estabelecidos na Declaração de Helsinki, 
proposta pela Associação Mundial de Médicos. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Oftalmológico de Sorocaba (CEP - Parecer: 
48997).  Todos os part icipantes foram 
esclarecidos sobre a pesquisa e o respectivo grau 
de envolvimento e, então, solicitada a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Ministério da Saúde/Fundação Nacional da 
Saúde, 1996), consistindo em esclarecimento a 
respeito dos seguintes aspectos: i) justificativa, 
objetivos e procedimentos utilizados; ii) 
desconfortos, possíveis riscos e benefícios 
esperados; iii) forma de acompanhamento e 
assistência, com seus respectivos responsáveis; 
iv) informação sobre a possibilidade de inclusão 
no grupo controle; v) liberdade de recusar a 
participar ou retirar seu consentimento em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou 
prejuízo e vi) garantia de sigilo em relação aos 
dados coletados. 

Os procedimentos experimentais foram 
realizados nas dependências do Centro de 
Atividades Físicas do Banco de Olhos de 
Sorocaba (BOS Fit). Para a determinação das 
cargas do exercício, foi realizado o teste de 
predição, visando a estimar uma repetição 
máxima (uma RM), através da aplicação de 

10
cargas submáximas, até a exaustão . Como 
procedimento experimental, os voluntários 
foram submetidos a duas sessões de exercício 
resist ido de supino reto (distr ibuição 
randômica): S1) 3 séries de quatro repetições 
com 90% de uma RM, com 180 segundos de 
intervalo entre as séries; S2) 3 séries de 
repetições até a fadiga voluntária máxima, com 
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observada a redução significativa da PIO, 
apenas no OD: 13,37 + 2,87 versus 10,0 + 1,30 
mmHg (p < 0,01). Por outro lado, na S2 a queda 
foi significativa tanto no OD quanto no OE: 
13,37 + 2,87 vs.9,37 + 2,97 mmHg e 13,25 + 
1,05 versus 9,37 + 2,61 mmHg, respectivamente 
(p < 0,01).

 Quanto às alterações do lactato, o Gráfico 3 

60% de uma RM, com 30 segundos de intervalo 
entre as séries. 

A PIO foi mensurada, com tonômetro de 
aplanação Perkins, por um único oftalmologista, 
com experiência nessa técnica, por duas 
medidas: 1) pré-exercício: imediatamente antes 
da  r ea l i zação  de  cada  p roced imen to 
experimental (S1 e S2); 2) imediatamente após a 
realização de cada exercício. Em ambas as 
situações, a medida foi coletada com os 
voluntários sentados, observando objeto à 
distância com o olho contralateral, após a 
ins t i lação de  uma gota  de  col í r io  de 
proparacaína e uma gota de colírio de 
fluoresceína.  Embora o Tonômetro de 
Aplanação de Goldmann seja considerado o 
padrão-ouro para a medida da PIO, outros 
tonômetros apresentam boa correlação na 
medida, tais como Perkins, Pneumotonômetro, 

11,12
Tono-Pen XL . 

No presente projeto, justifica-se a utilização 
do tonômetro de Perkins, pela praticidade do 
emprego nas situações de campo do exercício 
físico, possibilitando que seja levado para 
qualquer lugar e que a medida seja feita com o 
mínimo de deslocamento do avaliado. Também 
foi coletado o lactato plasmático antes e depois 
de cada exercício, através da coleta de sangue da 
polpa digital, de acordo com os procedimentos 
de segurança peculiares às coletas de sangue, 
com utilização de lancetas descartáveis (Accu-
Chek Softclix® Pro), sendo aplicada a gota de 
sangue sobre a área específica da tira reativa 
BM-lactate e as amostras mensuradas no 
lactímetro Accutrend® Lactate (Roche, s/d). A 
análise estatística foi realizada pelo Teste de 
normalidade de Shapiro-Wilk. Descritivamente, 
foram calculados a média e o desvio-padrão. 
Como procedimentos estatíst icos para 
comparação das medidas referentes às variáveis 
estudadas, foi utilizado ANOVA com pós-teste 
de Bonferroni, adotando-se um nível de 
significância de 5%. O software utilizado foi o 
GraphPad Prism®. 

RESULTADOS

Os Gráficos 1 e 2 apresentam as variações da 
PIO do olho direito (OD) e do olho esquerdo 
(OE) respectivamente, de acordo com o volume 
e intensidade do exercício. Na situação S1, foi 
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Gráfico 1: Variação da PIO no olho direito segundo o 
volume e a intensidade do exercício.

*p<0,01

Gráfico 2: Variação da PIO no olho esquerdo segundo o 
volume e a intensidade do exercício.

*p<0,01

Gráfico 3: Variação das concentrações de lactato segundo 
o momento.

*p<0,01

mostra que no S1 houve aumento de 51,91% 
após o exercício (valor não significativo), 
enquanto na S2 o aumento foi de 245,45% (p < 
0,01). 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
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Após a realização do exercício supino à 60% 

e 90% de uma RM, foi observada a redução da 

PIO em ambas as situações, corroborando com 
4, 13, 14estudos anteriores . No entanto, no exercício 

com maior volume e produção de lactato 

(aumento de 245,45%) que correspondeu ao 

supino à 60% de uma RM, houve reduções 

quantitativamente maiores na PIO  e além disso 

a queda foi significativa nos dois olhos, 

enquanto na sessão com maior intensidade e 

menor volume, a redução significativa foi 

somente no OD. Em estudo realizado em 
8bicicleta ergométrica , também houve reduções 

da PIO em todas as intensidades observadas 

(60%, 80% e máximo). No exercício máximo, 

houve maiores concentrações de lactato e nesta 

intensidade foram encontrados níveis mais 

baixos da PIO, que permaneceu com valores 

mais baixos por mais tempo, se comparada às 

outras intensidades. Exercícios isocinéticos se 

mostraram mais eficientes na redução da PIO, se 

comparados com exercícios isométricos 

real izados na mesma intensidade e  o 

recrutamento de maior número de fibras 

musculares pode ser o responsável por essas 
15diferenças nos resultados . No entanto, o 

recrutamento de um maior número de fibras 

musculares é dependente da ativação de um 

maior número de unidades motoras, que são 
16,17dependentes da sobrecarga imposta . Por 

outro lado, no presente estudo, a PIO atingiu 

valores mais baixos no supino a 60% de uma 

RM, o que contradiz a justificativa do autor, já 

que nesta intensidade a ativação das unidades 

motoras é menor do que o supino a 90% de uma 

RM,  melhor  cor re lac ionando com as 

concentrações de lactato. Porém o tempo sob 

tensão a 60% de uma RM é maior do que a 90% 

de uma RM, que acaba sendo limitado 

justamente pela sobrecarga mais alta. Portanto, 

o tempo de realização do exercício parece ser 

um fator importante nas reduções da PIO. 
O lactato é consequência dos processos da 

glicólise pela conversão de duas moléculas de 

piruvato pela enzima lactatodesidrogenase e 

acompanha a produção dos íons de hidrogênio, 

estes que também são extraídos durante a 
18hidrólise do ATP . O pH sanguíneo se torna 

mais ácido com o aumento nas concentrações de 

H+, novamente o tempo sob tensão no exercício 

a 60% de uma RM gera maior estresse 

metabólico em relação ao exercício a 90% de 

uma RM, por sobrecarregar de forma mais 

acentuada o metabolismo da glicólise. O 

exercício mais vigoroso pode ser um fator 

preponderante para a redução do pH sanguíneo, 

pois nessas condições de maior acidez no 

plasma e maior concentração de íons de 

hidrogênio, a hiperventilação é ativada a fim de 

reduzir os níveis de dióxido de carbono 
19alveolar . Ao observar a relação da ventilação 

com a adição de dióxido de carbono, para 

manter a isocapnia e sem adição de dióxido de 

carbono em exercício isométrico a 50% da 
20contração voluntária máxima com a PIO , 

houve uma redução média de 2,7 mmHg apenas 

na condição de hipocapnia, ou seja, nas 

condições respiratórias semelhantes ao 

exercício. Já foi observado que a condição de 

hipóxia hipobárica encontrada em altas altitudes 

seja responsável pelas pequenas alterações na 
21PIO . Embora os mecanismos fisiológicos 

envolvidos nas respostas hipotensivas da PIO 

não estejam totalmente esclarecidos, é 

conhecido que os receptores β, na sua maioria β2 

no corpo ciliar, sejam responsáveis pela 
22produção do humor aquoso . 

O uso de β bloqueadores pode ter um efeito 

hipotensivo sobre a produção do humor aquoso 
23sob mecanismo vasoativo . Por outro lado, com 

a maior ativação do sistema nervoso simpático 

promovido pelo exercício físico, seriam 

estimulados os β receptores, com aumento da 
19produção do humor aquoso . Paradoxalmente, 

com os estímulos nos receptores alfa-

adrenérgicos, haveria um efeito antagônico aos 

β receptores, com ação hipotensiva da PIO e a 
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vasoconstrição episcleral induzida pela 

epinefrina aumentaria a disponibilidade de 

canais, para o escoamento e drenagem do humor 
24aquoso . Embora exista a relação entre as 

concentrações sanguíneas de lactato e a redução 

da PIO, a efusão de lactato de sódio na tentativa 

de simular o exercício físico não resultou em 

diminuição da PIO nos mesmos níveis 

proporcionados pelo exercício e essas 

diferenças podem estar relacionadas ao aumento 

da osmolaridade do plasma proporcionado pelos 

níveis mais baixos do pH sanguíneo logo após o 
25exercício . 

Essas diferenças na PIO com e sem o 

exercício físico também podem ser justificadas 

pela maior circulação do lactato sanguíneo, por 

conta do aumento do débito cardíaco promovido 
26pelo exercício físico . Por isso, o método de 

efusão do lactato de sódio não beneficia com 

maiores diminuições na PIO. O exercício 

res i s t ido ,  independente  do  vo lume e 

intensidade, promoveu queda significativa da 

PIO, no entanto, os presentes resultados 

sugerem que exercícios com volume e 

in tens idade  que  promovam aumentos 

significativos das concentrações de lactato 

plasmático, podem promover maiores reduções 

da PIO. 
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vez mais se notam hábitos relacionados à 
automedicação, que contrariam a prudência e 
oferecem inúmeros riscos à coletividade. Este 
trabalho, realizado através de um questionário 
estruturado, tem como objetivo avaliar o uso 
racional de medicamentos entre 83 graduandos  
dos cursos de Engenharia de Produção e 
Farmácia da Universidade São Francisco, em 
Campinas, estado de  São Paulo. Os analgésicos 
e anti-inflamatórios foram identificados como a 
principal categoria de medicamento em uso, 
com ou sem prescrição, na população estudada.  
O  uso  de  an t ib ió t i cos  ap resen tou- se 
praticamente restrito à utilização com 
prescrição médica, o que significa um 
importante avanço no comportamento da 
população, garantido pela mudança recente na 
legislação brasileira. Outros aspectos positivos 
identificados no trabalho foram a percepção da 
população estudada em relação à importância do 
farmacêutico, como agente de saúde mais 
próximo a sanar dúvidas sobre medicamentos e 
a consciência da importância de se refletir sobre 
o uso racional de medicamentos.  Por outro lado, 
foram identificados inúmeros fatores que 
caracterizam o uso irracional de medicamentos, 
tais quais, presença marcante de automedicação, 
de dúvidas importantes sobre efeitos adversos, 
interações medicamentosas e uso de recursos 
inadequados que influenciam o uso de 
medicamentos como, a utilização de receitas 
antigas e conselhos de amigos.

Avaliação do uso racional de medicamentos entre ingressantes na 
Universidade São Francisco nos cursos de Engenharia de Produção e Farmácia. 

Evaluation of rational use of medicines among freshmen at the 
University San Francisco courses in Production Engineering and Pharmacy. 

Palavras-chave: automedicação; assistência farmacêutica; atenção farmacêutica; estudantes de farmácia; engenharia. 
Key words: self medication; pharmaceutical services; pharmaceutical care; students, pharmacy; engineering. 
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RESUMO

O uso abusivo e irracional de medicamentos é 
uma grande preocupação na área da saúde. Cada 
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ABSTRACT 

The abusive and irrational use of medicines is 
a major concern in the area of health. 
Increasingly notice-if self-medication-related 
habits that contradict the prudent and provide 
numerous hazards to the community. This work, 
carried out by structured questionnaire aims to 
evaluate the presence of rational use of drugs 
among 83 students of Industrial Engineering 
and Pharmacy at the Universidade São 
Francisco, Campinas, São Paulo. Painkillers 
and NSAIDs, were identified as the main 
category of medicine in use, with or without 
prescription, in the studied population.  The use 
of antibiotics was virtually restricted to use with 
a doctor's prescription, which means a major 
step forward in the behavior of the population 
ensured by recent change in Brazilian 
legislation.  Other positive aspects identified in 
the study were the perception of the population 
studied in relation to the importance of the 
pharmacist, as health agent closest to address 
questions about medicines and the awareness of 
the importance of reflecting on the rational use 
of medicines.  On the other hand, were 
identified a number of factors that characterize 
the irrational use of medicines, such as, presence 
of self-medication, important questions about 
adverse effects, drug interactions and the use of 
inappropriate resources that influence the use of 
medications like, using ancient recipes and 
friends advices.

INTRODUÇÃO

O Brasil é um grande consumidor de 
medicamentos, ocupando a quinta posição na 
l i s t a g e m  m u n d i a l  d e  c o n s u m o  d e 
medicamentos, é ainda o primeiro lugar em 
consumo na América Latina e o nono lugar no 
mercado mundial em volume financeiro. Tal 
fato pode estar relacionado às 24 mil mortes 
a n u a i s  n o  B r a s i l  p o r  i n t o x i c a ç ã o 

1medicamentosa . De acordo com a Fundação 
Oswaldo Cruz - Fiocruz (2012) o SINITOX 
(Sistema Nacional de Informações Tóxicas 

2
Farmacológicas)  constatou, em 2009, que o 

número de envenenamentos causados por 
m e d i c a m e n t o s  c o r r e s p o n d i a  a 
aproximadamente 26,47% do total  de 
envenenamentos no Brasil, e dentro deste 
percentual, 735 casos foram ocasionados por 
automedicação. Os medicamentos são, de 
longe, os principais causadores de intoxicações 
em nosso país. 

O uso abusivo e irracional de medicamentos 
é uma grande preocupação na área da saúde. 
Cada vez mais se notam hábitos relacionados à 
automedicação que contrariam o prudente e 
oferecem inúmeros riscos à própria saúde, além 
de fundamentar danos à coletividade. Segundo a 

3
Organização Mundial de Saúde , há uso racional 
de medicamentos quando pacientes recebem 
medicamentos apropriados para suas condições 
cl ínicas,  em doses adequadas às suas 
necessidades individuais, por um período 
adequado e ao menor custo para si e para a 
comunidade. Porém, o que se observa mostra 
uma realidade bastante diferente. Cerca 50% de 
todos os medicamentos são prescritos, 
dispensados ou usados inadequadamente, e os 
hospitais gastam de 15 a 20% de seus 
orçamentos para lidar com as complicações 
causadas pelo mau uso dos mesmos.

O uso abusivo de remédios prescritos e não 
prescritos cresce rapidamente no mundo todo, e 
o número de viciados em medicamentos já 
supera o de usuários de cocaína, heroína e 
ecstasy combinados. As pessoas tendem a achar 
que o abuso de medicamentos prescritos é 
apenas um uso inadequado de substâncias para 
tratar problemas de saúde. Mas esses incidentes 
são frequentemente o resultado de um vício que 
pode ser tão letal como a dependência de drogas 

4como a heroína, a cocaína e o álcool . 
Diante desta situação, cabe aos profissionais 

da saúde e principalmente ao profissional 
farmacêutico, que conhece a fundo questões 
relacionadas ao uso responsável e seguro de 
medicamentos, orientar e detectar os efeitos 
nocivos causados pela automedicação 
desenfreada inst igada pelos meios de 
comunicação, através da realização de uma 
assistência farmacêutica de qualidade. De 
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5acordo com a resolução 338/04 , a assistência 
f a r m a c ê u t i c a ,  a t i v i d a d e  r e l a c i o n a d a 
exclusivamente ao farmacêutico, é definida 
como “o conjunto de ações voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual como coletiva, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando 
ao acesso e seu uso racional.” 

O uso irracional de medicamentos está 
profundamente arraigado à automedicação. 
Apesar de considerada pela OMS uma atividade 
complementar  aos sis temas de saúde, 

6 , 7
particularmente em países pobres , a 
automedicação oferece inúmeros riscos para a 
saúde de quem a pratica.  Em contrapartida a 
essa situação, vemos a venda dos MIPs 
(Medicamentos Isentos de Prescrição) 
dispararem ano após ano no Brasil. No ano de 
2010, segundo levantamento da consultoria 
especializada no mercado farmacêutico IMS 
Health, o faturamento do segmento de MIPs 
saltou 22,74% de 2009 para 2010, passando de 
R$ 8,6 bilhões para R$ 10,5 bilhões. Em 
unidades, ocorreu uma escalada de 623 mil para 
740 mil caixas de medicamentos, representando 
elevação de 18,88% no período.

8Segundo a ANVISA (2007) , os riscos 
pertinentes ao mau uso dos medicamentos são 
inúmeros. Consumir medicamentos de forma 
inadequada ou usá-los de forma irracional pode 
causar dependência, reações alérgicas e até a 
morte. A automedicação leva ao agravamento da 
doença, já que a utilização inadequada de 
medicamentos pode esconder determinados 
sintomas e fazer com que a doença evolua de 
forma mais grave. 

Diante deste panorama, este estudo tem a 
intenção de fazer um diagnóstico sobre o uso de 
medicamentos entre alunos do curso de 
Farmácia e Engenharia de Produção da 
Universidade São Francisco, Campinas, estado 
de São Paulo, classificando fatores importantes 
para uma intervenção mais objetiva, visando  a 
uma prevenção baseada nos princípios básicos 
do sistema de saúde. 

OBJETIVO

Este projeto visa verificar o comportamento 
dos graduandos, ingressantes no segundo 
semestre do ano de 2012, pertencentes aos 
cursos de Engenharia de Produção e Farmácia 
da Universidade São Francisco, campus 
Campinas, período noturno, quanto a:

-  conhecer o perfi l  de consumo de 
medicamentos por meio de automedicação da 
p o p u l a ç ã o  u n i v e r s i t á r i a  e s t u d a d a , 
correlacionando-o com as variáveis sexo, idade 
e curso em que está matriculado;

- identificar quais os medicamentos mais 
utilizados em automedicação;

-  e l u c i d a r  f a t o r e s  q u e  l e v a m  à 
automedicação;

- identificar o grau de conhecimento da 
população estudada em relação ao uso racional 
de medicamentos.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostragem e Critérios de Inclusão e 
Exclusão

A população pesquisada corresponde a 83 
estudantes universitários. Foram incluídos na 
pesquisa alunos regulares do segundo semestre 
dos cursos de Farmácia e Engenharia de 
Produção da Universidade São Francisco, 
maiores de idade e que espontaneamente 
concordaram em participar da pesquisa. Foram 
excluídos da pesquisa alunos menores de idade, 
de outros cursos ou classes ou aqueles que não 
concordaram em participar da pesquisa.

Coleta de Dados
O ins t rumento  de  t raba lho  fo i  um 

questionário estruturado e a coleta de dados deu-
se através de entrevista, contemplando dados 
pessoais (sexo, idade, grau de escolaridade, 
histórico clínico) e questões diretamente 
relacionadas à utilização de medicamentos.

Análise estatística
 Para as análises estatísticas foram 

adotados dois métodos de verificação: - para a 
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análise comparatória dos grupos, foi utilizado o 
valor de indivíduos (n) total para cada 
grupamento de análise, ou seja, para cada 
resposta objetiva de questionamento ou 
possibilidade de resposta discursiva, salvo 
algumas exceções declaradas nos resultados, o 
valor de n foi sempre o total de indivíduos 
participantes da pesquisa para cada grupo; - para 
as análises gerais, foram utilizados os valores de 
n respondentes, deste modo resultando em uma 
frequência relativa superior, quando comparado 
às  anál i ses  por  grupos ,  garant indo a 
significância dos resultados, mantendo seu 
padrão de fidedignidade e favorecendo sua 
observação. Os resultados de cada análise foram 
obtidos através da utilização de frequências 
absolutas (n) e relativas (%). A associação entre 
as medidas observadas foi avaliada através do 
teste de qui-quadrado ou do teste exato de 
Fisher. O nível de significância foi assumido em 
5% e o software utilizado para análise foi o 
SPSS.

Questões Éticas
O projeto foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) 
da FMJ, sendo aprovado com o número de 
protocolo 12/4325645733. Para a participação 
na pesquisa, os graduandos foram esclarecidos 
sobre o projeto, sendo que lhes foi assegurado o 
direito de sigilo de identidade, o uso pertinente 
das informações pelos pesquisadores e a isenção 
de qualquer tipo de risco. Àqueles que aceitaram 
participar da pesquisa, receberam o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo 
com a resolução 196/96, para assinatura do 
aceite. 

RESULTADOS

1. Análise comparatória entre as amostras
1.1. Amostra
 Os alunos participantes da pesquisa do 

curso de Engenharia de Produção somaram 44 
integrantes, sendo 26 homens e 18 mulheres, 
com média de 21,4 anos de vida. A outra 
amostra, representada pelos graduandos do 

curso de Farmácia, somaram um total de 39 
alunos, sendo 4 homens e 35 mulheres, com 
média de vida de 23,5 anos. 

1. 2. História pregressa e hábitos de risco 
para a saúde

Na amostra do curso de Engenharia de 
P rodução ,  2 , 3% (n=1)  ap re sen t a r am 
hipotiroidismo. O tabagismo foi detectado em 
9,3% desta população, com média de uso de 
4,25 anos, somando um maço por dia de 
consumo. Identificou-se que 2,3 % dos 
graduandos eram ex-tabagistas, enquanto que 
84,1% (n=37) faziam ou já fizeram uso de 
bebidas alcoólicas e apenas 15,9% (n=7) 
citaram não fazer qualquer uso de tal produto.

 Quanto aos graduandos do curso de 
Farmácia (n=39), detectou-se ausência de 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças 
endócrinas e inexistência de ex-tabagistas. Em 
contrapartida 2,6% (n=1) apresentavam 
dislipidemia e 2,6% hipotiroidismo. De toda a 
amostra, 5,2% apresentaram outras doenças 
como reumatismo, sinusite e rinite. Quanto ao 
ato de fumar, 5,2% eram tabagistas, com média 
de uso de 1,5 anos sem especificação de 
consumo e verificou-se que 76,9% (n=29) já 
fizeram ou faziam uso de bebidas alcoólicas,  
enquanto 25,6% (n=10) relataram não fazer 
consumo de tal produto.

1.3. Utilização de medicamentos com 
prescrição médica

 Entre os estudantes de Engenharia de 
Produção (n=44), sete declararam utilizar 
medicações com prescrição médica, 16 o faziam 
de forma eventual e 21 declararam não fazer tal 
uso. Neste grupo, as principais classes de 
medicamentos utilizados foram: AAA (anti-
inflamatórios, analgésicos e antipiréticos) 
15,9% (n=7), antibióticos 11,4% (n=5), 
anticoncepcional oral 6,8% (n=3), além de 
vitaminas e sais minerais, antidepressivos, 
antiemético, colírio, miorrelaxante e tiroidianos 
com 2,3% (n=1) cada. 

 Entre os estudantes de Farmácia (n=39),   
13 declararam utilizar medicações com 
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Gráfico 1: Principais classes de medicamentos utilizados com prescrição entre os graduandos do curso de Engenharia de 
Produção e Farmácia. *AAA = analgésico/antiinflamatório/antipirético. 

prescrição médica, 16 o faziam eventualmente e 
10 declararam não fazer tal uso. Neste grupo, as 
principais classes de medicamentos utilizados 
foram: 15,4% (n=6) de antibióticos, 10,3% 
(n=4) anticoncepcionais, 5,1% (n=2) de AAA e 
2,6% (n=1) de antiulcerosos, de tiroidianos e 
anticonvulsivantes cada. O Gráfico 1 apresenta 
as principais classes de medicamentos 
utilizados com prescrição entre as duas 
populações estudadas, não havendo nenhuma 
diferença significativa entre os grupos 
apresentados.  

Quando indagados se havia dúvidas na 
utilização de medicamentos, 18 dos discentes de 
Engenharia de Produção e 23 dos de Farmácia, 
relataram não apresentar dúvidas na utilização 
dos medicamentos. Embora estas informações 
pareçam contraditórias em relação à resposta da 
indagação seguinte, na qual 12 indivíduos de 
Engenharia de Produção e 13 dos discentes de 
Farmácia, reconhecem não conhecer os efeitos 
adversos causados pelo uso dos medicamentos 
que usam com prescrição.

1.4. Utilização de medicamentos sem 
prescrição médica

 Entre os estudantes de Engenharia de 
Produção estudados (n=44), sete citaram que 
utilizavam medicamentos sem prescrição 
médica, 29 relataram o fazer eventualmente e 8 
declararam não efetuar tal uso. Neste grupo, as 
principais classes de medicamentos utilizados 
foram: 50,0% (n=22) de AAA, 15,9% (n=7) 
miorrelaxante, 11,4% (n=5) antiespasmódicos, 

6,8% (n=3) antigripais, 2,3% (n=1) de 
antialérgicos, 2,3% (n=1) antibiótico, 2,3% 
(n=1) de xaropes e 2,3% (n=1) fitoterápicos.

 Entre os estudantes de Farmácia, 5 citaram 

que utilizavam medicamentos sem prescrição 

médica, 23 relataram o fazer eventualmente e 11 

declararam não efetuar tal uso. Neste grupo, as 

principais classes de medicamentos utilizados 

foram: 20 usaram AAA, 3 antiespasmódicos, 

antibióticos, antialérgicos, antigripais, 

15

Avaliação do uso racional de medicamentos entre ingressantes na Universidade São Francisco...- Jeferson Milan Rodrigues & cols.

Engenharia (n=44)

Farmácia (n=39)

Perspectivas Médicas, 24(3): 11-23, set./dez. 2013. DOI: 10.6006/perspectmed.20130302.6255772654



gastroprotetores, miorrelaxantes e outros 

apresentam individualmente (n=2) e um 

correspondia a anticoncepcionais. O Gráfico 2 

apresenta as principais classes de medicamentos 

utilizados sem prescrição entre as duas 

populações estudadas.  

Gráfico 2: Principais classes de medicamentos utilizados sem prescrição entre os graduandos do curso de Engenharia de 
Produção e Farmácia. *AAA = analgésico/antiinflamatório/antipirético. 

O Gráfico 2 mostra que, em ambas as 
populações estudadas, 50%  dos indivíduos 
faziam utilização de AAA sem prescrição 
médica, com os demais medicamentos 
u t i l i z a d o s  e m  m e n o r e s  p r o p o r ç õ e s , 
miorelaxantes, antiespasmódicos e antigripais 
apresentando-se com porcentagens diferentes 
de utilização e sem diferença  significativa entre 
ambos os grupos. Quando indagados se havia 
dúvidas na utilização destes medicamentos, 26 
dos discentes de Engenharia de Produção e 6 dos 
de Farmácia, relataram não apresentar dúvidas 
na utilização dos medicamentos, mas ambos os 
grupos declararam ter dúvidas específicas, 
conforme descrito abaixo.

 Na amostra de Engenharia de Produção, 
10 apresentavam dúvidas quanto a efeitos 
adversos, 5 sobre dosagem, 4 sobre interação 
medicamentosa e 3 sobre horário de uso.  Na 
amostra de Farmácia foi verificado que 6 
apresentaram dúvidas quanto à interação 
medicamentosa, 2 sobre efeitos adversos, 1 
sobre dosagem e 1sobre o horário de uso.

O Gráfico 3 mostra que, entre as duas 
populações estudadas, a única dúvida que se 
mostrou significativamente diferente (p<0,05)  
foi sobre efeitos adversos, que foi mais evidente 
na  população estudantil do curso de Engenharia 
de Produção do que de Farmácia.
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Gráfico 3: Fatores de dúvidas e indução à automedicação presente entre os graduandos de Engenharia de Produção e 
Farmácia, da Universidade São Francisco participantes da pesquisa.

1.5.  Recursos utilizados para sanar as 
dúvidas sobre medicamentos

Quando indagados sobre o tipo de recurso 
que utilizavam para sanar dúvidas sobre 
medicamentos, os discentes de Engenharia de 
Produção (n=44)  relataram que 16 procuraram o 
farmacêutico de plantão para sanar dúvidas, 13 
utilizaram outros recursos (Internet, livros, etc.), 
9 procuraram qualquer pessoa na farmácia e 5 
buscaram contatar seu médico particular. 
Quanto aos discentes de Farmácia (n=39), 
citaram que 15 buscaram o farmacêutico de 
plantão na farmácia, 13 utilizavam outro recurso 
para sanar suas dúvidas, 7 contatavam seu 
médico particular e 3 procuraram qualquer 
pessoa na farmácia, sem que houvesse qualquer 
diferença significativa entre os resultados de 
ambos os grupos.

1.6. Fatores indutores de automedicação
Quando indagados sobre os fatores que 

induziram à automedicação, os discentes de 

Engenharia de Produção (n=44) relataram que: 
14 foram influenciados por conselhos de amigos 
e parentes, 13 indicaram a falta de agilidade no 
sistema de saúde, 8 citaram outras causas para tal 
ato, por exemplo, de sintomas semelhantes, 
considerados simples, como cefaleia, além de  
praticidade entre outros. Além disto, 7 citaram a 
facilidade em obter determinados medicamentos 
sem receituário, 6 dificuldade de conseguir 
consultas médicas e 5 não souberam responder.  
Enquanto que os discentes de Farmácia (n=39) 
declararam que 14 realizavam a automedicação 
devido à facilidade em obter determinados 
medicamentos sem receituário. Observou-se que 
9 indicaram outros motivos para realizar tal ato, 
dentre eles, sintomas recidivados, propagandas, 
uso de MIPS entre outros. Pode-se verificar que 
com 6 ocorreu devido a conselhos de amigos e 
parentes, 6 por dificuldade de conseguir 
consultas médicas, 5 por falta de agilidade de 
sistema de saúde e 1 não soube responder. Para 
ambos os grupos, foi aceita mais de uma resposta 
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Fatores de dúvidas e indução à automedicação

Dúvidas na utilização da medicação sem prescrição: 
efeitos adversos  

Fatores que levaram à automedicação: facilidade 
em obter medicamentos sem receituário.

* p<0,05
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válida. 
O Gráfico 3 mostra que, entre as duas 

populações estudadas, o  único fator indutor de  
automedicação  significativamente diferente 
(p<0 ,05) ,   fo i  a  f ac i l idade  de  ob te r 
medicamentos sem receita, muito favorecido na 
população estudantil do curso de Farmácia.

1.7. Medicamentos mantidos em reserva 
no lar dos graduandos

 Quando indagados se mantinham 
medicamentos em casa, 33 dos discentes de 
Engenharia de Produção e 31 dos discentes de 
Farmácia responderam afirmativamente. Entre 
os medicamentos estocados pelos graduandos de 
Engenharia de Produção verificou-se que 28 
eram AAA, 6 antigripais, 5 miorrelaxantes, 1 

antiespasmódicos, 4 antialérgicos, 3 xaropes, 4 
antiácidos, 2 antissépticos, 1 oftálmicos, 1 
tópicos e 1 fitoterápicos. Entre os medicamentos 
estocados pelos graduandos de Farmácia 
verificou-se que: 25 eram AAA, 7 antialérgicos, 
6 antiácidos, 4 miorrelaxante, 2 antigripal, 1 
an t i e spasmódicos ,  1  an t i emét i cos ,  1 
anticoncepcionais e 1 ansiolíticos. 

1.8.  Utilização de medicamentos indicados 
em receituários antigos

 Quando indagados se faziam utilização 
de medicamentos prescritos em receitas antigas, 
18 dos discentes de Engenharia de Produção e 5 
dos discentes de Farmácia responderam 
afirmativamente, conforme descrito no Gráfico 
4.

Gráfico 4: Avaliação da preferência pelo atendimento pelo profissional farmacêutico, discernimento sobre Uso Racional 
de Medicamentos e uso de medicamentos prescritos em receituários antigos pelos graduandos participantes da pesquisa.
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Farmácia (n=39)

* p<0,05

* Faz questão de ser atendido 
por farmacêutico  

* Conhece o significado de 
uso racional de medicamentos

* Utilizam medicamentos
em receituários antigos

1.9. Preferência no atendimento durante a 
compra da medicação

Quando indagados se apresentavam alguma 
preferência no atendimento durante a compra de 
medicamentos, 23 dos discentes de Engenharia 

de Produção e 6 dos discentes de Farmácia 
responderam que faziam questão de serem 
atendidos por farmacêuticos, enquanto o restante 
relatou não fazer tal exigência ao se dirigirem a 
a l g u m a  f a r m á c i a  p a r a  a d q u i r i r  s e u s 
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medicamentos ou obter informações. O Gráfico 
4 ilustra  esta informação, ressaltando que este 
parâmetro mostrou-se ser significativamente 
diferente em ambos os grupos.

1.10. Conhecimento do conceito de uso 
racional de medicamentos

 Quando indagados se conheciam o 
conceito de uso racional de medicamentos, 30 
dos discentes de Engenharia de Produção e 38 
dos discentes de Farmácia responderam 
afirmativamente. Este parâmetro mostrou-se ser 
significativamente diferente em ambos os 
grupos (vide Gráfico 4). 

Quando indagados se consideravam a 
divulgação do conceito de uso racional de 
medicamentos suficiente para promover a 
conscientização adequada da população sobre o 
assunto, 12 dos discentes de Engenharia de 
Produção e 8 dos discentes de Farmácia 
responderam afirmativamente.

2. Análise geral das amostras
A amostra geral foi composta por 83 

discentes, com 36,2% homens e 63,8% 
mulheres, com média de idade de 22,4 anos. 
Relativo à história pregressa, inexistiram 
indivíduos portadores de hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes mellitus ou quaisquer tipos 
de doenças endócrinas. Entretanto, 1,2% 
a p r e s e n t a v a m  d i s l i p i d e m i a ,  2 , 4 % 
hipotiroidismo e 2,4% possuíam outras doenças. 
Os resultados para tabagismo mostraram que 
7,2% eram tabagistas, com uma média de 3,3 
anos de tabagismo, e uso de 0,5 maços de cigarro 
ao dia, enquanto a percentagem de ex- tabagistas 
correspondeu a 1,2% do total.

Entre o total dos indivíduos pesquisados, 
25,3% declararam estar utilizando alguma 
medicação, no momento da pesquisa, enquanto 
que 24,1%, afirmaram ter o hábito de sempre 
utilizar medicamentos com prescrição médica, 
enquan to  38 ,6%  dec l a r a r am  u t i l i z a r 
medicamentos com prescrição médica apenas 
eventualmente e 37,4% declararam não o fazer. 
Dentre os medicamentos utilizados com 
prescrição estavam: AAA (31,6%), antibióticos 

(26 ,3%) ,  an t iconcepc iona i s  (18 ,4%) , 
antiulcerosos (5,3%), tiroidianos (5,3%) e 
a n t i c o n v u l s i v a n t e ,  a n t i d e p r e s s i v o s , 
antieméticos, colírios, vitaminas e sais minerais 
(2,6% cada) (Tabela 1).

Entre o total dos indivíduos pesquisados, 
89,1%, disseram não ter dúvidas sobre a 
utilização dos medicamentos prescritos, 
enquanto que 53,2% reconheceram desconhecer 
os efeitos adversos dos medicamentos prescritos 
e utilizados. 

Entre o total dos indivíduos pesquisados, 
14,5% afirmaram ter o hábito de utilizar 
medicamentos sem prescrição médica, enquanto 
62,7% declararam utilizar medicamentos sem 
prescrição médica apenas eventualmente e5 
22,9% declararam não o fazer. Dentre os 
medicamentos utilizados sem prescrição 
estavam: AAA (74,5%), antiespasmódico 
(11,3%), antibiótico (3,8%), antialérgico (2,8%), 
outros  (2 ,8%),  ant iulceroso  (1 ,9%) e 
anticoncepcionais, fitoterápicos e mucolíticos 
(0,9% cada). A Tabela 1 ilustra as principais 
classes de medicamentos utilizados com 
prescrição e sem prescrição pela população 
estudada.
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Origem dos medicamentos utilizados 

Medicamentos com 

prescrição médica 

% Medicamentos sem 

prescrição médica 

% 

AAA* 31,6 AAA* 74,5 

antibióticos 26,3 antiespasmódicos 11,3 

anticoncepcionais 18,4 antibióticos 3,8 

antiulcerosos 5,3 antialérgicos 2,8 

tiroideanos 5,3 outros 2,8 

anticonvulsivantes 2,6 antiulcerosos 1,9 

antidepressivos 2,6 anticoncepcionais 0,9 

antieméticos 2,6 fitoterápicos 0,9 

colírios 2,6 mucolíticos 0,9 

vitaminas e minerais 2,6   

 

*AAA = analgésico/antiinflamatório/antipirético. 

Tabela 1: Medicamentos utilizados com e sem receituário 
pelos graduandos participantes da pesquisa (n=83).
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Entre os indivíduos participantes da pesquisa, 
73,4% citaram não apresentar dúvidas sobre a 
utilização dos medicamentos sem prescrição. 
Dos que apresentaram dúvidas (26,6%), a 
principal citada foi sobre efeitos adversos 
(37,5%), seguida respectivamente por interações 
medicamentosas (31,3%), dosagem (18,8%) e 
horário de uso (12,5%).

Dentre os mecanismos utilizados para sanar 
estas dúvidas, a maioria dos entrevistados 
declarou procurar o farmacêutico na farmácia 
(38,3%), enquanto 32,1% citaram utilizar outro 
recurso para sanar as dúvidas, 14,8% declararam 
procurar qualquer pessoa na farmácia e 14,8%, 
contatar seu médico.

E n t r e  o s  f a t o r e s  q u e  l e v a r a m  à 
automedicação, o mais citado na pesquisa foi a 
facilidade em obter medicamentos sem 
receituário (22,3%), seguido por conselhos de 
amigos (21,3%), falta de agilidade do sistema de 
saúde (19,2%), outros fatores (18,1%), sendo 
que e 6,4% do total  não souberam responder.

Dentre os entrevistados, 77,1% responderam 
que possuem uma “farmácia” de reserva em 
casa, cujo principal representante eram os AAA 
(73,8%), antialérgicos (6,7%), antiácidos 
(3,4%), antiespasmódicos (3,4%), antiulcerosos 
(3,4%), antissépticos (1,4%), xaropes (1,3%), 
ansiolíticos, anticoncepcionais, antieméticos, 
antitussígenos, colírios, tópicos, fitoterápicos 
(cada com 0, 7%), outros (2,0%).

Entre os indivíduos participantes da pesquisa, 
65,1% declararam não fazer questão de serem 
atendidos pelo farmacêutico quando vão à 
farmácia, 81,9%, declararam conhecer o 
conce i t o  do  t e rmo  “uso  r ac iona l  de 
medicamentos”, em contrapartida, 75,9% da 
amostra relataram achar insuficiente a 
divulgação deste conceito para garantir que a 
população faça uso adequado do mesmo e  
2 7 , 7 %  d a  a m o s t r a  r e v e l o u  u t i l i z a r 
medicamentos de antigas prescrições.

DISCUSSÃO 

Conforme esperado, por tratar-se de 
população predominantemente jovem (média de 

idade 22,4 anos), ambos os grupos estudados não 
apresentaram doenças crônicas como diabetes 
mellitus ou hipertensão arterial, embora 
morbidades como reumatismo, sinusite e rinite 
tenham aparecido em 5,6% da população 
estudada e as alterações metabólicas como 
d i s l i p i d e m i a s  e  h i p o t i r o i d i s m o 
(aproximadamente 2%)  estivessem presentes.  
No entanto, embora ambos os grupos estivessem 
sujeitos a hábitos de risco para a saúde, 
identificou-se tabagismo em 7 % e uso de álcool 
em 79,5 % do total de indivíduos estudados, sem 
que houvesse diferença estatística destes 
parâmetros entre os grupos estudados. Apesar de 
uma parcela pouco significativa da amostra 
estudada alegar ser tabagista, este não deixa de 
ser um problema de saúde pública que afeta 
grande parte da população mundial. Segundo a 

9VIGITEL (2011) , a frequência de fumantes no 
Brasil, assim como na pesquisa, apresenta-se 
maior entre homens do que em mulheres. O uso 
de cigarros e afins atua como uma agressão 
contínua ao fumante e àqueles que estão ao seu 
redor, contribuindo para o desenvolvimento de 
inúmeras doenças, principalmente do trato 
respiratório e ainda como fator indutor de 
vasoconstrição periférica, resultando no 
aumento da pressão arterial e outros problemas 
circulatórios.

Um fator bastante relevante obtido através 
dos questionários, mesmo não sendo o principal 
foco da pesquisa, foi o uso exacerbado de 
bebidas alcoólicas pelos pesquisados. Esse dado 
revela não somente o uso indiscriminado de 
bebidas alcoólicas principalmente na faixa etária 
pesquisada, como leva a perceber o álcool como 
um fa to r  agravan te  de  compl icações 
medicamentosas devido à interação álcool-
medicamento, uma vez que bebidas alcoólicas 

10
são utilizadas em larga escala pela população . 
Além disso, o uso crônico do álcool pode levar a 
doenças a curto e longo prazo, que diminuirão a 
qualidade de vida da amostra pesquisada. A 
elevada utilização de álcool descrita na 
população, além de expor estes indivíduos ao 
risco de dependência química desta substância, 
agrega um potencial hipertensor e expõe estes 
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indivíduos a aumento de risco de virem a 
11desenvolver doenças cardiovasculares futuras . 

A elevada utilização de álcool na população 
jovem estudantil é tema preocupante e 
Instituições de Ensino já vêm desenvolvendo 
programas preventivos ao uso de álcool e outras 

12drogas em seus campi . 
A presença da automedicação foi fator 

marcante na pesquisa, seja frequente ou 
eventual. Dentre os medicamentos mais citados 
como recorrentes  em automedicação, 
encontram-se os AAA. Pode-se concluir que 
estes são medicamentos de fácil aquisição em 
drogarias, visto que muitos deles incluem-se na 
classificação de MIPS – medicamentos isentos 
de prescrição. Entretanto, também se pode supor 
que a presença marcante destes medicamentos 
entre os campeões de automedicação é o reflexo 
de sua má utilização, além da influência dos 
meios de comunicação sobre a população. 
Muitas vezes, pessoas utilizam analgésicos e 
anti-inflamatórios em casos onde sua utilização 
não seria o tratamento adequado e necessário, e 
por vezes seu uso acaba somente mascarando os 
sintomas de uma doença mais grave, que 
necessitaria de uma intervenção diferenciada. A 
utilização exagerada destes medicamentos sem 
orientação prévia também pode atuar como fator 
gerador de doenças, como úlceras gástricas e 
problemas hepáticos, que podem agravar-se e 
comprometer seriamente o estado de saúde do 
paciente. 

N o t o u - s e  q u e  o s  A A A f o r a m  o s 
medicamentos mais citados no uso com 
prescrição, sem prescrição, na automedicação e 
na «farmacinha» doméstica, o que novamente 
pode ser considerado um reflexo da má 
utilização destes medicamentos e da falta de 
entendimento, seja por parte dos profissionais de 
saúde ou dos próprios pacientes, sobre o 
m e c a n i s m o  d e  a ç ã o  d e s s a  c l a s s e 
medicamentosa, o que resulta, erroneamente, em 
seu uso desenfreado para vários tipos de doenças 
que não encontram solução permanente com sua 
utilização rotineira.

Os antibióticos, por sua vez, mostraram-se 
pouco presentes no questionamento sobre uso de 

medicação sem prescrição médica. Isso revela 
que, de fato, a legislação que regula a venda 
controlada de antimicrobianos segundo a RDC 

1320/2011 , está surtindo efeito, em um panorama 
geral. Tal fato deve ser considerado um avanço 
importante, visto que desta forma, o uso desta 
classe de medicamentos é restrita somente aos 
casos em que seu uso se faz realmente 
necessário. Desta afirmação, extrai-se que o 
conhecimento médico para a prescrição de 
antibióticos de forma responsável e técnica, 
agora, é um fator de extrema importância neste 
quesito, para incentivar uma medicação 
consciente e racional.

Apesar da diferença de gênero em ambos os 
grupos estudados atuar como um fator   
interferente na utilização de medicamentos, 
i n c l u i n d o  o  u s o  d e  m e d i c a m e n t o s 
anticoncepcionais, mais expressivamente 
ocorreu indivíduos do curso de Farmácia, cuja 
população é predominantemente feminina. Por 
outro lado, o grupo de Engenharia de Produção, 
cuja  população  é  predominantemente 
masculina,  refere maior  uti l ização de 
suplementos (2,3%), que apesar de não ter 
significância quando comparado ao grupo 
predominantemente feminino, sugere que haja a 
tendência de que o grupo masculino busque a 
utilização de suplementos, visando direta ou 
indiretamente o ganho de massa muscular, 
preocupação bastante característica da 
população masculina na faixa etária estudada.

 A maioria dos indivíduos pesquisados 
afirmou não possuir nenhum tipo de dúvida ao 
utilizar medicamentos sem prescrição médica. 
Uma contradição bastante interessante tornou-se 
visível durante a realização da análise dos 
resultados: apesar de somente 26,6% dos 
entrevistados admitirem dúvidas sobre o uso de 
medicamentos, 37,5% admitiram não conhecer 
seus efeitos adversos, enquanto que 31,3% 
apresentaram dúvidas sobre interações 
medicamentosas, 18,8% sobre dosagem e 12,5% 
sobre horário de uso, deixando claro um conflito 
que pode demonstrar que o fato de que a maioria 
dos pesquisados não demonstra dúvidas quanto à 
utilização dos medicamentos não significa, 

21

Avaliação do uso racional de medicamentos entre ingressantes na Universidade São Francisco...- Jeferson Milan Rodrigues & cols.

Perspectivas Médicas, 24(3): 11-23, set./dez. 2013. DOI: 10.6006/perspectmed.20130302.6255772654



necessariamente, que a consciência dos mesmos 
sobre o assunto seja suficiente para evitar os 
possíveis riscos trazidos por uma medicação sem 
a devida orientação. 

Efeito adverso pode ser considerado como 
qualquer resposta a um medicamento que seja 
prejudicial, não intencional, e que ocorra nas 
doses normalmente utilizadas em seres humanos 
para profilaxia, diagnóstico e tratamento de 
doenças, ou para a modificação de uma função 

14fisiológica . O fato de 37,5% da população 
estudada que faz uso dos medicamentos sem 
prescrição manifestarem esta dúvida, reflete a 
suscetibilidade da mesma em desenvolver 
complicações medicamentosas sem dar-se conta 
do fato  e sem estarem minimamente assistidos. 
Em relação à essa dúvida sobre efeitos  adversos, 
obteve-se resultados significativamente 
diferentes nos dois grupos estudados (p<0,05), 
pois enquanto que 22,7% dos entrevistados do 
c u r s o  d e  E n g e n h a r i a  d e  P r o d u ç ã o  a 
apresentavam, somente  5,1%  dos estudantes da 
Farmácia a relataram. Este fato sugere que os 
estudantes do curso de Farmácia, embora 
cursando o segundo semestre do curso, já estão 
em contato com esta problemática e consideram-
se mais seguros e conscientes sobre a questão, 
contudo é preciso considerar que muitos destes 
alunos já trabalham na área da saúde, em 
farmácias e indústrias farmacêuticas da região.

Ambas as populações estudadas mostraram-
se fortemente influenciados por fatores que 
podem induzir à automedicação, entre os quais 
s e  d e s t a c a m :  f a c i l i d a d e  p a r a  o b t e r 
medicamentos sem receituário (22,3%), 
conselhos de amigos (21,3%), falta de agilidade 
do sistema de saúde (19,2%) e outros fatores 
( 1 8 , 1 % ) ,  o s  q u a i s  r e f l e t e m  p a d r õ e s 
socioculturais e a infraestrutura brasileira. Um 
fato que chama a atenção é que os estudantes de 
Farmácia afirmaram ter maior facilidade do que 
os de Engenharia para obter medicamentos sem 
receita.   Isto é grave, pois demonstra uma falha 
no  s i s t ema  de  con t ro le  da  venda  de 
medicamentos por parte das farmácias e 
drogarias, uma vez que estas facilitam a 
aquisição de medicamentos sem prescrição 

médica visando apenas ao aumento nos lucros, e 
não ao bem estar do cliente ou à questão 
legislativa. Esta falha pode ou não estar 
relacionada à uma deficiência no cumprimento 
do papel do farmacêutico dentro das drogarias, 
ou à restrição da autonomia farmacêutica dentro 
de estabelecimentos cujos donos não sejam o 
próprio farmacêutico. 

Para a parcela que afirmou possuir dúvidas 
quanto à utilização dos medicamentos, o 
farmacêutico figura como o principal meio 
utilizado para sanar possíveis questionamentos. 
Isso demonstra uma progressiva mudança de 
olhar da população em relação aos profissionais 
farmacêuticos, que estão sendo reconhecidos 
como essenciais no auxílio e tratamento de 
pacientes. Em contrapartida, em caso de não 
haver dúvidas, a maioria dos pesquisados não 
exige ser atendido por um farmacêutico, 
revelando que a mudança de postura da 
população em relação ao farmacêutico ainda é 
um caminho longo a ser percorrido.

Outro aspecto marcante foi a insatisfação dos 
discentes com relação à divulgação da 
importância do uso racional de medicamentos. A 
maioria dos entrevistados afirmou não achar 
suficiente a atual divulgação sobre o tema, 
apesar de conhecerem o significado do termo. 
Isso nos leva a pensar que talvez a informação 
sobre a importância do uso racional de 
medicamentos não chegue a todas as camadas 
sociais, mostrando-se ineficiente em expor os 
perigos que o uso irracional de medicamentos 
pode representar para qualquer pessoa. Apesar 
disso, observou-se que os resultados apontaram 
para uma aparente familiaridade com o uso do 
termo “Uso racional de medicamentos” por parte 
dos pesquisados, uma vez que a maioria 
demonstrou conhecer o significado deste termo. 

CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu caracterizar a 
utilização de medicamentos em adultos jovens, 
acadêmicos de duas diferentes áreas do 
conhecimento (saúde e exatas), em importante 
Universidade da cidade de Campinas, estado de 
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São Paulo, Brasil. Os analgésicos e anti-
inflamatórios foram identificados como a 
principal categoria de medicamento em uso, 
com ou sem prescrição, na população estudada. 
O  uso  de  an t ib ió t i cos  ap resen tou-se 
praticamente restrito à utilização com prescrição 
médica, o que significa um importante avanço no 
comportamento da população, garantido pela 
mudança recente na legislação brasileira. Outros 
aspectos positivos, identificados no trabalho, 
foram a percepção da população estudada em 
relação à importância do farmacêutico, como 
agente de saúde mais próximo a sanar dúvidas 
sobre medicamentos e a consciência da 
importância de se refletir sobre o  racional de  
medicamentos.  Por outro lado, foram 
identificados inúmeros fatores que caracterizam 
o uso irracional de medicamentos, tais quais, 
presença marcante de automedicação, de 
dúvidas importantes sobre efeitos adversos, 
interações medicamentosas e uso de recursos 
inadequados que influenciam o uso de 
medicamentos, como a utilização de receitas 
antigas e conselhos de amigos. 
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Efeito da clonidina na agitação ao despertar 
em crianças submetidas à anestesia para tonsilectomias. 

Effect of clonidine agitation on awakening
in children undergoing anesthesia for tonsillectomy. 
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Key words: psychomotor agitation; clonidine; anesthesia, inhalation. 
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RESUMO 
 Introdução: Crianças ao despertar de 

uma anestesia geral podem apresentar 
perturbações comportamentais que, embora de 
curta duração, são desagradáveis para pais e 
desconcertantes para anestesiologistas e 
cirurgiões. Sua ocorrência recrudesceu com o 
uso do sevoflurano. Objetivo: Ensaio clínico 
prospectivo para avaliar o efeito da clonidina na 
agitação pós-operatória. Material e método: 
Sessenta crianças submetidas à tonsilectomias 
foram divididas aleatoriamente em dois grupos 
de 30: Grupo Clonidina (G1) e Grupo Controle 
(G2). Técnica anestésica: indução e manutenção 
com sevoflurano associado ao óxido nitroso, 
administração de fentanil, e clonidina 2μg.kg-1 
(G1) ou SF a 0,9% (G2). Avaliação de escores na 
sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) foi: 
grau de sedação, dor (escala de CHEOPS) e 
agitação (escala de PAED). Resultados: O grau 
de sedação foi maior na admissão e na presença 
dos pais na SRPA (p<0,001), com tempo de 
permanência na sala de recuperação maior 
(p<0,001). A avaliação da dor mostrou mediana 
de 5 em G1 e de 7 em G2 (p=0,03) na chegada a 
SRPA. Em relação à agitação pós-operatória 
obteve-se um total de 13 crianças agitadas, das 
quais 10 eram do G2 e 3 do G1. Conclusões: A 
clonidina promoveu maior grau de sedação e 
reduziu a incidência de agitação ao despertar.
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Efeito da clonidina na agitação ao despertar em crianças submetidas à anestesia... - José Fernando Amaral Meletti   & cols.

ABSTRACT

 Introduction: Children waking from 
general anesthesia may have behavioral 
disorders that, although short, are unpleasant for 
parents and upsetting to anesthesiologists and 
surgeons. Its occurrence has intensified with the 
use of sevoflurane. Objetive: The aim of this 
prospective Trial study was to evaluate the effect 
of clonidine on postoperative agitation. Material 
and methods: Sixty children undergoing 
tonsillectomy, were randomly divided into two 
groups of 30: Group Clonidine (G1) and Control 
Group (G2). Anesthesia: induction and 
maintenance with sevoflurane associated with 
nitrous oxide, fentanyl, and clonidine 2μg.kg-1 
(G1) or 0.9% saline solution (G2). Assessment 
scores in the recovery room after anesthesia 
(PACU) were: degree of sedation, pain 
(CHEOPS scale) and agitation (PAED scale). 
Results: The degree of sedation was higher at 
admission and parental presence in the PACU (p 
<0.001), with length of stay in the recovery 
room longer (p <0.001). Pain assessment 
showed a median of 5 on 7 in G1 and G2 (p = 
0.03) on arr ival  in PACU. Regarding 
postoperative agitation was obtained a total of 
13 restless children, of which 10 were in G2 and 
G1 3. Conclusions: Clonidine caused greater 
degree of sedation and reduced the incidence of 
agitation on awakening.

INTRODUÇÃO

A técnica anestésica ideal em pediatria deve 
ser capaz de prover indução rápida, porém 
suave, sem traumas de contenção, manutenção 
estável e recuperação igualmente rápida, 
tranquila e com analgesia residual. Isto tem sido 
b u s c a d o  i n c e s s a n t e m e n t e  p e l o s 
anestesiologistas  através dos tempos, 
amparados pelo surgimento de novas drogas e 

1
técnicas . 

A partir de 1995 com a introdução do 
sevoflurano, muito se conseguiu neste 
particular, porém o mesmo ainda deixa a desejar 
quanto à analgesia residual e principalmente em 

relação ao recrudescimento da presença de 
2agitação ao despertar . A agitação ao despertar é 

um fenômeno clínico bem documentado, 
caracterizando-se por desorientação, choro 
incoercível, rebeldia total ao diálogo e possível 
agressividade, que pode levar à perda de 
venócl i ses ,  fe r imentos  e  tendência  a 

3
hemorragias . Costuma ocorrer após o 
despertar, tem duração limitada e remissão 
espon tânea ,  ap resen tando  inc idênc ia 
extremamente variável de 10 a 70% na 

4
literatura . 

Não há explicação definitiva para a sua 
ocorrência, existindo várias causas apontadas, 
tais como: dor, despertar muito rápido, ambiente 
estranho, tipo de cirurgia, faixa etária e 
temperamento da criança e emprego de alguns 
fármacos,  dentre os quais desponta o 

5sevoflurano . 

OBJETIVO 

O objetivo deste ensaio clínico foi estudar o 
efeito da clonidina na dose de 2 μg.kg-1 por via 
endovenosa, após a indução com sevoflurano 
associado ao óxido nitroso, no sentido de 
minimizar a ocorrência, do embora passageiro, 
extremamente desagradável quadro de agitação 
ao despertar. 

MATERIAL E MÉTODOS

Após a aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí 
(CAAE-0081.0.141.000-11) e com a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
dos responsáveis pelos pacientes, foi realizado 
um ensaio clínico fase II, prospectivo, 
randomizado e duplamento encoberto. Foram 
arroladas 60 crianças, de ambos os sexos, com 
idade entre dois e oito anos, estado físico da 
sociedade americana dos anestesiologistas 
(ASA) grau I, agendadas para cirurgia de 
tonsilectomia. 

As cirurgias foram realizadas no Hospital 
Universitário da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil, no período 
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compreendido entre abril de 2011 e maio de 
2012 .  Foram exc lu ídas  c r i anças  que 
apresentassem: convulsão, deficiência mental, 
história de dor crônica, uso de analgésico no pré-
operatório e aquelas cujos responsáveis, por 
qualquer motivo, recusassem a participação no 
trabalho. Dois grupos de 30 crianças foram 
alocados aleatoriamente por meio de sorteio de 
envelopes fechados, e designados para receber 
clonidina na dose de 2 μg.kg-1 (Grupo 
Clonidina) ou SF a 0,9% (Grupo Controle) por 
via endovenosa, logo após a indução inalatória e 
venopunção. 

A observação de todas as crianças na Sala de 
Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), bem 
como a atribuição de escores quanto à sedação, 
dor e agitação ao despertar, ficaram a cargo 
sempre de um mesmo observador. 

Sequência do estudo: 
1. Instituiu-se jejum de 8 horas para 

alimentos sólidos e de 3 horas para líquidos; 
2. As crianças não receberam medicação pré-

anestésica, sendo acompanhadas pelos pais até a 
sala lúdica agregada ao centro cirúrgico; 

3. Monitorização com cardioscópio na 
derivação DII, oximetria de pulso, estetoscópio 
precordial e capnógrafo, após acesso definitivo 
das vias aéreas; 

4. Indução da anestesia pela via inalatória 
com oxigênio e protóxido (66%) associado ao 
sevoflurano na concentração de 8%; 

5. Após a perda da consciência, foi 
puncionada uma veia no membro superior 
direito ou esquerdo; 

6. Instalação de solução isotônica de Ringer 
Lactato na velocidade de infusão de 5 ml.Kg-1h-
1 e administração de clonidina 2 µg.kg-1 ou SF 
0,9%, conforme o grupo experimental estudado; 

7. Administração de fentanil, por via 
endovenosa, na dose de 2 µg.kg-1; 

8. Intubação orotraqueal com cânula própria 
para a idade e provida de "cuff"; 

9. Após intubação, foi instituída ventilação 
espontâneo-assistida, orientada pelos valores de 
pressão expiratória do gás carbônico dada pela 
capnometria, a qual não poderia exceder níveis 

de 55 mmHg; 
10. Administração de dexametasona 0,4 

mg.Kg-1 e dipirona 30 mg.Kg-1 para efeito 
analgésico pós-operatório; 

11. A criança era extubada acordada ao final 
da cirurgia, sendo avaliada seu grau de agitação 
neste momento e, em seguida, encaminhada à 
SRPA; 

12. Na SRPA foi administrado tramadol na 
dose de 1mg.kg-1 como analgésico de resgate, 
em caso de escores de dor acima do admissível 
(CHEOPS≥4) no primeiro momento de 
avaliação e clonidina 1 mcg.kg-1, em caso de 
escores de agitação pela escala de PAED≥10, no 
momento da alta da SRPA. 

13. Alta da SRPA quando as crianças 
apresentavam-se acordadas, com escores de dor 
menores que 4 (CHEOPS) e sem apresentarem 
manifestações de agitação (PAED ≤ 9). 
Utilizou-se a escala de alta de Aldertte 
Kroulling, com pontuação igual a 10. Na SRPA 
foram atribuídos escores empregando as 
seguintes escalas: Escala visual de sedação de 
Wilson6: nota atribuídas de 0 a 3, sendo 0 para a 
criança acordada e 3 para a criança sonolenta e 
apenas responsiva a estímulos dolorosos. 

Escala de Dor do Children Hospital of 
Eastern Ontário Scale (CHEOPS)7: valor 
mínimo de 1 e máximo de 13 pontos, que leva 
em consideração a presença de choro (ausente 0, 
fraco 2, histérico 3), expressão facial (sorridente 
0, tranquilo 1, tenso 2), expressão verbal (fala 
com outras pessoas 0, não fala 1, queixa de dor 
2), posição do tronco (relaxado 0, incomodado, 
tenso ou estremecido 2, em pé 2), ferida 
(nenhum gesto 0, proteção 2) e movimento das 
pernas (movimento leve 1, esperneia 2, em pé 
2). 

Escala de Agitação Pós-operatória do 
Pediatric Anesthesia Emergence Delirium 

8
(PAED) : com valor máximo de 20 pontos, esta 
escala observa as atitudes das crianças quanto ao 
contato com os olhos, ações propositais, alerta 
ao ambiente, se apresenta-se desassossegada ou 
inconsolável. Tais atitudes também são 
pontuadas com o grau de frequência de 
aparecimento. Na SRPA as crianças foram 
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observadas e receberam escores quanto à: 
sedação (escala simples), dor (escala CHEOPS) 
e agitação (escala PAED) em três momentos: 
imediatamente após a chegada ao recinto de 
recuperação, após a presença dos pais e por 
ocasião da alta para o quarto. 

Análise estatística 
P a r a  v a r i á v e i s  q u a n t i t a t i v a s  d e 

caracterização dos grupos e medidas de tempos, 
os resultados foram expressos pela média e 
desvio-padrão, como medida de dispersão, 
utilizando o Teste t de Student como método 
estatístico. 

O gênero foi avaliado pelo teste qui-
quadrado e o número de pacientes que 
utilizaram tramadol e agitação na extubação, 
pelo Teste Exato de Fisher, sendo os valores 
expressos em porcentagem (%). Para os escores 
de sedação, dor e agitação pós-operatória 
utilizou-se a mediana como medida da 
tendência central e percentis 25 - 75%, pelo 
Teste de Mann-Whitney. Considerou-se como 
nível de significância um valor de p < 0,05. 

RESULTADOS

Os grupos estudados apresentaram-se 
homogêneos quanto à idade, duração da cirurgia 
e gênero. Entretanto, houve diferença estatística 
entre os grupos em relação ao peso (Tabela 1). 

Quanto à escala de sedação, o grupo de 
crianças que recebeu clonidina apresentou-se 
com escores de sedação maiores na chegada à 
SRPA e na presença dos pais (p<0,001). No 
momento da alta, em ambos os grupos, as 
crianças apresentavam-se acordadas (Tabela 2). 

Na escala de dor, o grupo controle apresentou 
valores maiores do escore de dor no momento da 
chegada à SRPA (p=0,03). Não houve diferença 
entre os grupos nos outros momentos no estudo 
(Tabela 3).
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Quanto ao grau de agitação pós-operatória, 

no momento da chegada das crianças à SRPA, o 

grupo que recebeu clonidina estava com valores 

significativamente menores em relação ao 

grupo controle (p=0,003).  Nos outros 

momentos não se verificou diferenças (Tabela 

4). 

O tempo de permanência na SRPA foi de 

48±5,55 minutos para o grupo da clonidina e de 

34,4±7,97 no grupo controle (p<0,001) (Figura 

1).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A agitação após o despertar ou delírio pós-
operatório, se caracteriza por desorientação, 
choro incoercível, rebeldia às orientações, 
possível agressividade e prolongamento do 
tempo de recuperação. Ocorre principalmente 
nos primeiros 30 minutos após o despertar, 
repercutindo negativamente na qualidade da 
anestesia, podendo prejudicar totalmente uma 
anestesia bem conduzida. Embora seja 
extremamente desagradável, por causar 
preocupação, ansiedade e insatisfação dos pais, 
felizmente costuma ter duração limitada (10 a 
20 minutos) e remissão espontânea. Pouco mais 
de meio século após a primeira descrição de um 
quadro de agitação ao despertar, publicada por 

9
Eckenhoff (1961) , pouco se conseguiu no 
sentido de explicá-la por completo, devendo ser 
considerada como uma síndrome com 
componentes biológicos, farmacológicos, 
psicológicos e sociais. Várias causas têm sido 
aventadas, como a dor, o rápido retorno à 
consciência em ambiente estranho, o estresse na 
indução, a hipoxemia, o temperamento da 
criança, o efeito intrínseco do anestésico, o tipo 
de cirurgia, a duração da mesma, a ausência dos 
pais e o uso ou não de medicação pré-

4
anestésica . 

A agitação ao despertar é mais comum em 
crianças em idade pré-escolar, após cirurgias 
otorrinolaringológicas e com o emprego de 
halogenados de baixa solubilidade sanguínea, 

4
como o sevoflurano . Assim, este trabalho 
estudou, em forma de ensaio clínico, a possível 
agitação causada por esse anestésico, 
considerado o mais implicado em sua causa, em 
um grupo etário mais propenso ao fenômeno, 
sendo submetido a cirurgias mais comumente 
causadoras do fato. Nos Estados Unidos, cerca 
de 50% das crianças recebem medicação pré-
anestésica, sendo preferencial o midazolam 
xarope na dose de 0,5 mg.kg-1. 

10Na Escandinávia, o mesmo se verifica , 
porém na dose de 0,3 mg.kg-1. Alguns autores 
não estão convencidos de sua eficácia, e 
afirmam que seu uso difundido se deve a uma 
grande manobra de propaganda, criticando a 
amnésia causada pelo fármaco e apontando-a 

11como uma das causas de agitação nas crianças . 
Seu uso como medicação pré-anestésica 
mostrou resultados pífios e outros estudos 
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Figura 1. Tempo de Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA).
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apontaram até mesmo piora da agitação com o 
12

seu emprego . 
Outras drogas foram testadas com esta 

finalidade, como a melatonina, com resultados 
13semelhantes ao midazolam , enquanto a 

cetamina ocasionou um aumento no registro das 
14agitações ao despertar . 

A c lon id ina ,  como pré -anes tés ico , 
apresentou pequena melhora na incidência de 
agitação ao despertar, entretanto, também não é 

15consenso na literatura . Assim sendo, não foi 
empregada nenhuma medicação pré-anestésica 
n e s t e  t r a b a l h o ,  p e r m i t i n d o - s e  o 
acompanhamento das crianças pelos seus 
responsáveis até o momento de sua condução à 
sala de cirurgia, evitando-se com isto a presença 
de mais um fator a ser interpretado. A indução e 
manutenção da anestesia inalatória em crianças, 
empregando o sevoflurano associado ao N O, 2

foi observada na maioria dos trabalhos 
pesquisados, variando apenas discretamente a 
concentração de anestésico inicial, sendo 8% a 
escolhida pela grande maioria dos autores, 
exceção feita quando foi realizada indução com 

16sevoflurano a 5%  ou indução com sevoflurano 
17

a 8% e manutenção com isoflurano a 1% . 
A farmacologia do sevoflurano define que a 

CAM (Concentração Alveolar Mínima) média 
em crianças até 12 meses de idade é de 3,2%; as 
crianças de 1 a 12 anos de idade apresentam o 
valor de CAM de 2,5% e de 12 anos em diante já 
se aplica a CAM necessária para a manutenção 

18da anestesia em adultos, que é em média de 2% . 
Neste trabalho foi empregada indução com 
sevoflurano a 8% associado ao óxido nitroso a 
66%, sendo que a concentração necessária para 
manter um bom plano anestésico variou de 2,5 a 
3%. Na literatura, há menções a várias formas de 
ventilação, desde controlada até assistida ou 
espontânea. Neste estudo optou-se pela 
v e n t i l a ç ã o  e s p o n t â n e a - a s s i s t i d a ,  e m 

10,17,18consonância a vários autores , com fluxo de 
gases frescos no acesso proximal, devido ao fato 
das cirurgias serem relativamente rápidas e as 
crianças estarem sendo continuamente 
monitoradas quanto à pressão expirada de gás 
carbônico (ETCO ), com a respiração sendo 2

assistida para manter a ETCO  abaixo de 2

50mmHg. Evitou-se o uso de relaxantes 
musculares que pudessem acarretar transtornos 
na recuperação das crianças, acrescentando 
outro fator de confusão diagnóstica ao já 

complexo mosaico clínico da agitação ao 
despertar e por vezes demandar ainda o emprego 
de outras drogas para neutralizá-los, com suas 
consequentes ações colaterais. 

Para este ensaio clínico, as crianças foram 
distribuídas pelos dois grupos (clonidina e 
controle) aleatoriamente, resultando disto 30 
pacientes para cada grupo assim distribuídas: 
No grupo clonidina 18 do sexo masculino (60%) 
e 12 do sexo feminino (40%) e no grupo controle 
17 do sexo masculino (57%) e 13 do sexo 
feminino (43%), havendo uma predominância 
masculina, embora na literatura não haja 
diferença entre índices de agitação ao despertar 

18,19determinados pelo gênero . As cirurgias 
estudadas neste trabalho foram todas de 
tonsilectomias, não tendo sido registrada 
nenhuma complicação inerente ao ato cirúrgico, 
tanto no decorrer como ao término do mesmo, 
sendo o tempo médio de duração das cirurgias 
de 39,1 ± 8,8 minutos para o grupo clonidina e 
de 38,2 ± 6,8 minutos para o grupo controle, 
uma distribuição homogênea por terem sido as 
cirurgias realizadas pelos mesmos profissionais, 
ao contrário de outras publicações em que as 
equipes cirúrgicas são múltiplas e pouca atenção 
é dada à duração dos atos cirúrgicos. 

Quanto à sedação, as crianças que receberam 
clonidina apresentaram-se mais sedadas na 
chegada e também na presença dos pais na 
SRPA. O efeito sedativo da clonidina ocorre por 
sua  in t e ração  com recep to res  a l f a -2 
adrenérgicos localizados no "lócus coerulleus", 
causando um decréscimo na atividade nor-
adrenérgica, evidenciado por alterações no 
eletroencefalograma, com aumento nos estágios 
I e II do sono, bem como influindo no curso do 
sono REM. A ativação dos receptores alfa-2 
dessa área produz supressão de sua atividade, 
resultando em aumento da atividade de 
interneurônios inibitórios, como o da via do 
ácido gama-aminobutírico, o que determina 
depressão do sistema nervoso central. Além 
disto, a modulação pelos alfa-2 agonistas pode 
ser encontrada em vários outros sistemas 
neurotransmissores,  incluindo as vias 
serotoninérgicas e este mecanismo parece ser 

11,19
uma causa adicional da ansiólise . Devido ao 
maior grau de sedação inicial das crianças no 
grupo que recebeu clonidina, o tempo de 
permanência na SRPA foi mais prolongado. 
Quando se utiliza doses maiores de clonidina (5 
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µg .kg-1 ) ,  a s  c r i anças  ap resen tam-se 
11

excessivamente sonolentas no pós-operatório , 
s e m  q u a l q u e r  t i p o  d e  d e p r e s s ã o 
cardiocirculatória ou respiratória, evidenciando 
a boa margem de segurança terapêutica da 
droga. 

1 7Malviya et  a l .  (2006)  publ icaram 
interessante trabalho no qual entrevistam os pais 
de 59 crianças submetidas ao uso de clonidina 
como droga adjuvante ao sevoflurano em 
anestesias para cirurgias otorrinolaringológicas 
minimamente invasivas (miringotomia para 
colocação de tubos de ventilação), relatando a 
absoluta unanimidade na aceitação do tempo 
aumentado de permanência na SRPA, pois as 
crianças não apresentaram ansiedade, ao 
contrár io,  permaneceram tranquilas  e 
cooperativas. Para avaliação da dor pós-
operatória optou-se pela escala de CHEOPS, 
pois é a que melhor se adapta à faixa etária 

7estudada . Tal escala foi aplicada em três 
momentos: na chegada à SRPA, na presença dos 
pais e na alta da unidade de recuperação, sendo 
administrado o tramadol no momento em que a 
dor fosse igual ou superior a quatro. 

Praticamente todas as crianças apresentaram 
valores que indicavam a administração do 
analgésico de resgate, mostrando que a 
terapêutica iniciada na sala de cirurgia foi 
insuficiente para proporcionar um estado de 
analgesia aceitável na chegada à SRPA. Mesmo 
sendo necessária a complementação com drogas 
analgésicas no pós-operatório imediato, as 
crianças que receberam clonidina apresentaram 
valores significativamente menores dos escores 
de dor em relação ao controle no momento da 
chegada à SRPA, provavelmente devido ao 
efeito analgésico que esta droga exerce através 
de sua ação nas vias descendentes inibitórias 
nor-adrenérgicas, levando à analgesia mediada 

20
pela liberação de nor-adrenalina . 

O papel exato da dor na etiologia da agitação 
ao despertar permanece desconhecido. Alguns 
autores acreditam que a analgesia adequada 

4
reduz a incidência desta complicação , outros 
têm demonstrado que a agitação ocorre mesmo 
a p ó s  p r o c e d i m e n t o s  e m  q u e  n ã o  h á 

21possibilidade de ocorrer dor , no entanto parece 
ser um consenso afirmar que a dor, quando 
presente, deve ser considerada como um dos 
principais fatores contribuintes para a 
ocorrência da agitação após anestesia em 

crianças,  devendo sempre ser tratada. 
Finalmente, as crianças foram avaliadas quanto 
à possível agitação presente nos três momentos 
já citados. Para tal, empregou-se a escala PAED, 

8introduzida por Sikich e Lerman (2004) , com 
confiabilidade e validade aprovadas por Mayer 

22(2006) . Tal escala avalia rigorosamente as 
atitudes das crianças, atribuindo escores que, 
quanto maiores, indicam maior grau de 
agitação, sendo 20 o escore máximo atingível. 
Como os próprios autores não delimitaram o 
escore definidor de agitação, empregou-se neste 
trabalho o escore 10 como fator definidor de 
agitação, possibilitando a comparabilidade, já 
que a grande maioria dos trabalhos sobre 
agitação em crianças passou a usar essa escala e 
eles mesmos identificam algumas limitações, 
incluindo o maior dilema que é separar a 
agitação ao despertar, dos sintomas referentes à 
dor pós-operatória, daí a recomendação para o 
uso de escalas de dor e tratamento analgésico 
eficaz. 

Os valores obtidos nos três momentos foram: 
na chegada à SRPA 7 (4-9) para o grupo 
clonidina e 9 (8-10) para o grupo controle, 
evidenciando diferença significante com valor 
de p=0,003, ou seja, as crianças do grupo 
controle apresentaram-se mais agitadas. Ainda 
na SRPA, mas agora com a presença dos pais, os 
resultados foram homogêneos: 5 (3-6,75) para o 
grupo clonidina e 5 (4-6) para o grupo controle. 
Embora inúmeros trabalhos tenham avaliado o 
efeito da presença dos pais na qualidade da 
recuperação da anestesia, não existe um 
consenso na literatura a respeito de ser este 
evento um fator atenuante, adjuvante ou mesmo 
um fator causal independente para a ocorrência 
de agitação pós-operatória ou se isto constitui 
apenas um viés, não se observando relação entre 
os fatores psicossociais e comportamentais 
quando comparados à ocorrência de agitação no 

23
período de despertar anestésico . 

Há grande variação nos índices de agitação 
obtidos na literatura, o que pode ser explicado 
pela variedade de escalas de agitação e dor 
empregadas pelos mais diversos autores pelo 
mundo, causando discrepâncias quanto aos 
resultados obtidos e dificuldades para 
comparação. O surgimento da escala PAED para 
conferir escores de agitação surgida em 2004 
uniformizou um pouco este mosaico de 
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r e s u l t a d o s ,  m a s  m e s m o  p r o c u r a n d o 
comparabilidade com trabalhos empregando a 
mesma escala, há diferenças, pois os próprios 
autores reconhecem a dificuldade de separar o 
componente doloroso do de agitação pura e 
s imp les ,  dev ido  à  sub je t iv idade  das 
observações. 

24Recente metanálise , incluindo 37 ensaios 
clínicos de prevenção farmacológica da 
agitação ao despertar, dos quais 10 usaram alfa-
2 agonistas, concluiu que os mesmos parecem 
ser eficazes na prevenção da agitação, porém 
destes apenas seis estudaram a clonidina, os 
demais estudaram a dexmedetomidina, e apenas 
dois dos ensaios estudando a clonidina 
utilizaram a Escala PAED. 

Estudo realizado por Aono et al. mostrou 
incidência de 40% de agitação emergencial em 
crianças em idade pré-escolar, submetidas a 
cirurgias otorrinolaringológicas, anestesiadas 

5
com sevoflurano . Picard et al., estudaram 
comparativamente o sevoflurano e o propofol 
como anestésicos para pacientes pediátricos, 
obtendo um índice de 46% de agitação com o 

25emprego de sevoflurano . Voepel-Lewis et al., 
realizando um estudo em unidade de cuidados 
pós-operatórios de pacientes pediátricos após 
anestesia com sevoflurano, obtiveram um índice 

26
de 20% de fenômenos agitativos . 

Cohen et al., em estudo comparativo entre o 
sevoflurano e o desflurano, associados ao 
fentanil, em anestesias de crianças, obtiveram 

2718% de agitação com o uso do sevoflurano . 
Lapin et al. encontraram um índice de 57% de 
agitação pós-operatória em crianças em idade 
pré-escolar submetidas à anestesia com 

3
sevoflurano . No presente estudo, das 60 
crianças estudadas, obteve-se um total de 13 
(21%) com quadro de franca agitação, 
considerando como nível de definição de 
agitação, um escore PAED de 10, enquanto os 
trabalhos citados estabeleçam o escore definidor 
como sendo de 9 a 11. Das 13 crianças que se 
apresentaram com quadro de franca agitação, 10 
eram do grupo controle e três do grupo 
clonidina. 

Apesar de ser um tema complexo, pouco 
estudado e com grande variedade de fatores 
causais e interpretativos, este estudo apontou 

uma redução da incidência de agitação pós-
operatória nas crianças que receberam 2 µg.kg-1 
de clonidina no intraoperatório. Tal redução foi 
mais pronunciada no momento da admissão das 
crianças na SRPA. 
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que sustentam uma ampliação no conteúdo curricular escolar 

e na abordagem terapêutica

Neurosciences and learning: medical-pedagogical evidences of neuroplasticity
 that support an expansion in school curriculum content and therapeutic approach.
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RESUMO

Os cuidados com o desenvolvimento dos 

sentidos e percepções são fundamentais para a 

plena integração neuromotora e o pensar 

emergente na infância. O conteúdo médico-

pedagógico ampliado pela antroposofia, 

apresenta procedimentos/indicações de 

ensino/aprendizado coerentes com a evolução 

do  i nd iv íduo  ou  l e i s  b iog rá f i ca s  do 

desenvolvimento da criança. Dados estes 

conhecimentos, o presente trabalho traz a 

descr ição  dos  sent idos  e  habi l idades 

perceptivas, categorizadas em físicas ou 

inferiores, intermediárias e superiores. São 

apresentadas evidências científicas encontradas 

na literatura, que correlacionam as funções 

orgânicas dos sistemas neurofuncionais à 

aquisição das habilidades perceptivas. Tais 

evidências foram obtidas a partir de estudos com 

o  emprego de  técnicas  avançadas  de 

neuroimagem, eletrofisiologia, biologia celular, 

molecular e comportamental, que comprovam a 

existência de uma neuroplasticidade do sistema 

nervoso central. Com base nestes estudos e na 

observação fenomenológica do crescimento das 

sinapses e o desenvolvimento neuromotor, com 

progressivas manifestações das habilidades 

cognitivas, evidencia-se a importância da 

abordagem antroposófica médico-pedagógica 

no desenvolvimento dos sentidos.
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ensino/aprendizado, abrangendo a elaboração 

curricular e a abordagem terapêutica coerentes 

com os marcos aquisitivos evolutivos (leis 
1-3biográficas do desenvolvimento) da criança . 

Desta maneira, é possível propor uma 

sistematização dessa abordagem com base nas 

seguintes teorias: 

Perspectiva Genética: 
41) Sociogênese: Internalização (Vygotsky)  – 

A construção mental no esquema sensoriomotor 

progress ivamente  va i  levando a  uma 

transformação perceptiva gestual, simultânea à 

conversão da fala e à atividade prática. 
5Disponibilidade psicomotora (Wallon)  - Uma 

resposta do aparelho psicomotor, que progride 

mediante os estímulos e situações externas; 

2) Psicogênese: Representação interna (Jean 
6Piaget)  – As primeiras relações das crianças são 

o ponto de partida da interiorização de suas 

ações em imagens/funções simbólicas. 

Perspectiva ampliada:

3)  Ant roposof ia :  Desenvolv imento 

Constitucional (R. Steiner) - Evolução gradual 

pelo andar, falar e pensar, emancipando a 

cognição humana. Está estruturada no amor, 
3veracidade, clareza e determinação .

O grande entendimento das bases neurais do 

comportamento, a partir da década de 1990, nos 

motiva a contribuir para o estabelecimento das 

aplicações aos cuidados com os sentidos e 

percepções, dando ênfase à velocidade de 

crescimento das sinapses, bem como ao 

desenvolvimento neurossensorial global 

(desenvolvimento e integração funcional - 

sistema neurofuncional complexo). Toma-se 

como base a observação fenomenológica de 

transformação das camadas corticais, a 

integração dos núcleos, as vias e tratos neurais 

em sincronia com a aquisição de habilidades 

neuromotoras. Inicialmente ocorre o pico de 

desenvolvimento no córtex visual primário (3 a 

4  m e s e s  d e  i d a d e ) ,  s e g u i d o  p e l o 

desenvolvimento do giro frontal médio (até os 4 

anos), com progressiva manifestação de funções 

 ABSTRACT

Caring for the development of the senses and 

perceptions are the key to full neuromotor 

integration and emerging thinking in childhood. 

The medical-pedagogical content amplified by 

anthroposophy,  provides procedures / 

instructions for teaching / learning consistent 

with the evolution of the individual or 

biographical laws of child development. Given 

this knowledge, this work provides a description 

of the senses and perceptive abilities, 

categorized into physical or lower, intermediate 

and superior. The authors present evidences in 

the literature that correlates physiological 

functions of neurofunctional systems to the 

acquisition of perceptual skills. Such evidence 

was obtained from studies with the use of 

advanced neuroimaging, electrophysiology, cell 

biology, molecular and behavioral, that prove 

the existence of central nervous system 

plasticity. Based on these studies and the 

phenomenological observation of the growth of 

synapses and neuromotor development, with 

progressive manifestations of cognitive 

abilities, the importance of anthroposophic 

medical -pedagogical  approach in  the 

development of the senses is highlighted. 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta uma revisão 

bibliográfica voltada para a aplicação prático-

vivencial dos cuidados com o desenvolvimento 

dos sentidos e percepções, promovendo uma 

“performance” para a plena integração 

neuromotora e das funções do pensar 

emergentes na infância. Esta visão abarca a 

cognição em sua perspectiva genética: o 

desenvolvimento social (sociogênese) e o 

funcional-psicológico (psicogênese). 

No conteúdo médico-pedagógico ampliado 

pela perspectiva antroposófica, são encontrados 

o s  p r o c e d i m e n t o s / i n d i c a ç õ e s  d e 
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mentais executivas e a reorganização do córtex 

pré-frontal e temporoparietal, sincronizando as 

funções linguístico-comunicativas (função 

r e g u l a d o r a  d o  c o m p o r t a m e n t o  e  d o 

aprendizado), até o amadurecimento biológico 

(Figura 1).

35
Neurociências e aprendizado: evidências médico-pedagógicas da neuroplasticidade... - Maurício Martins Baldissin  & cols.

No córtex frontal, o desenvolvimento da 

substância cinzenta ocorre até a idade de 30 

anos, enquanto o volume da substância branca 

cerebral continua a aumentar até os 60 anos de 
7idade . A performance do sistema nervoso 

maduro relaciona-se com a interconexão precisa 

de alguns milhões de neurônios, construída 

durante o desenvolvimento embrionário e pós-

natal. Na fase embrionária, a formação do tubo 

neural ocorre entre a terceira e a quarta semanas. 

A proliferação celular se inicia marcadamente na 

fase fetal, em uma etapa cronológica estimada 

entre o segundo e o terceiro mês gestacional. Os 

mecanismos de migração neuronal têm início no 

terceiro, ocorrem até o quinto mês gestacional e 

a sua organização apresenta diferenciação, 

crescimento dos axônios e dendritos, formação 

das sinapses, morte neuronal seletiva e retração 

axônica até o início da vida adulta. 

A mielinização medular e encefálica tem 

início no meio do desenvolvimento fetal. Nos 

tratos espinhais medulares ela ocorre na porção 

cervical, se estende a níveis inferiores, atingindo 

neste período as raízes eferentes ventrais (quarto 

mês gestacional) e posteriormente as aferentes 

dorsais. Os cones de crescimento em neurônios 

eferentes periféricos podem guiar a projeção 

correta dos axônios, completando sua maturação 

aos 3 anos de idade. No encéfalo, este processo 

se inicia nos pares de nervos cranianos (nas 

aferências trigeminais e na divisão coclear do 

nervo vestibulococlear), bem como nas porções 

mesencefál icas  e  da medula  oblonga. 

Progressivamente, no diencéfalo, este processo 

organização do sistema nervoso - diferenciação neuronal, crescimento de axônios e 
dendritos, formação de sinapses, morte neuronal seletiva e retração axônica **

 Figura 1: Diagrama representativo das principais etapas de desenvolvimento biológico do sistema nervoso. 
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é  c o n t í n u o  p o r  a n o s ,  a o  l o n g o  d o 

d e s e n v o l v i m e n t o  p ó s - n a t a l .  P a r a  o 

estabelecimento de um padrão funcional do 

sistema nervoso em seus componentes 

encefálico, medular e periférico, muitos 

neurônios morrem durante o curso normal do 

desenvolvimento biológico, resultando na perda 

de até  metade dos neurônios gerados 

inicialmente. Este processo é conhecido como 
8morte neuronal programada . 

O sistema neurofuncional (SNF) apresenta-

se como uma função orgânica na qual as redes de 

neurônios interconexos de maneira complexa 

(neuroplasticidade) em regiões cerebrais têm 

contribuições específicas, modulando a 
8,9sinalização para processamento perceptivo . 

Funcionalmente, estes neurônios organizam-se 

em circuitos convergentes e divergentes, 

estabelecendo processos excitatórios e 

inibitórios comunicativos e simultâneos, de 

acordo com a potencialização da informação, 

levando às bases do comportamento, memória e 

aprendizado. Em cada região cerebral há uma 

contribuição específica no processamento da 

informação, levada a cabo por operações 

mentais organizadas da seguinte forma: 

1- Rede de neurônios interconexos atuando 

simultaneamente em série e em paralelo; 

2- Rede de neurônios de diferentes funções 

complexas, pertencentes a vários sistemas 

funcionais parcialmente superpostos; 

3- Em decorrência de uma lesão em uma 

única região constatam-se múltiplos transtornos 

nas operações mentais; 

4-  Operações básicas para o processamento 

de informações ou comportamentos podem ser 

alteradas por lesões de diferentes regiões da rede 

neural, de acordo com a idade em que o 

i n d i v í d u o  f o i  a c o m e t i d o  e  a  e t a p a 

correspondente de desenvolvimento do sistema 
8nervoso . A Figura 2 apresenta as principais 

estruturas anatômicas que constituem o SNF. 
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Figura 2: Diagrama representativo das principais estruturas anatômicas cerebrais que constituem o sistema neurofuncional. 

Tronco cerebral e
diencéfalo (vigília
e estados afetivos)

Região temporo-
parieto-occipital
(recebe, processa e
armazena)

L o b o s  f r o n t a i s
(programam, regulam
e verificam a atividade
mental)

O tronco cerebral, constituído por bulbo, 
ponte e mesencéfalo, contém os núcleos dos 
nervos cranianos. Alguns destes núcleos 
recebem informações da pele e dos músculos da 
cabeça e grande parte da informação dos 

seguintes sentidos: audição, equilíbrio e paladar. 
No diencéfalo está localizado o tálamo, que 
processa a maior parte das informações que 
chegam ao córtex cerebral, e o hipotálamo, que 
atua na regulação da função endócrina e da 
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integração autonômica. Outros núcleos 
controlam a inferência para os músculos da 
face, pescoço e olhos. 

A difusa formação reticular no tronco 
cerebral é importante na determinação dos 
níveis de vigília e de alerta. A região temporal 
está também relacionada à audição, memória, 
aprendizagem, emoções, enquanto a região 
parietal relaciona-se à percepção somática e a 
região occipital à visão. O córtex frontal, por 
sua vez, está relacionado à programação e 
regulação da atividade mental. As várias redes 
de neurônios pertencentes aos vários sistemas 
têm suas funções integradas, possibilitando a 
detecção, processamento e resposta a estímulos 
sensoriais complexos.

OBJETIVOS

Através de uma revisão da literatura, este 
trabalho tem por objetivo alertar para os 
cuidados com a cognição como função 
emergente na criança, que deve receber o 
estímulo adequado em suas diferentes etapas 
evolutivas, respeitando cada estágio de seu 
desenvolvimento e produzindo melhor resposta 
imunológica e menor manifestação de doenças 
alérgicas crônicas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do presente estudo, 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 
livros e nas bases de dados BIREME (BVS) e 
PUBMED, de maneira a buscar evidências 
científicas da existência de uma correlação 
entre o desenvolvimento do sistema nervoso e o 
d e s e n v o l v i m e n t o  n e u r o s s e n s o r i a l , 
evidenciando a importância do método 
antroposófico no aprendizado. Tais evidências 
têm sido observadas a partir de estudos com o 
e m p r e g o  d e  t é c n i c a s  a v a n ç a d a s  e m 
neuroimagem (principalmente a ressonância 
magnética estrutural e funcional), em 
eletrofisiologia, bem como em biologia celular, 
molecular  e  comportamenta l .  Para  o 
desenvolvimento de uma visão global do 

assunto, nos desbloqueamos dos métodos de 
abordagem celular e sistêmico neuronais. 

Foram otimizados conceitos das funções 
psicológicas superiores ou mentais, associando-
as ao desenvolvimento neuromotor em seu 
caráter constitucional, com amadurecimento 
biológico e espelhamento evolutivo psíquico em 
suas diferentes etapas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Aprendizado e o Desenvolvimento dos 
Sentidos e Percepções devem ocorrer em fases 
da vida, verdadeiros marcos neurológicos. 

De uma forma geral, até os 7 anos de idade, 
amadurecem ou potencializam o tato, o sistema 
nervoso autônomo (vital), o movimento e o 
equilíbrio. O tato propicia a autopercepção na 
fronteira corporal por meio do toque e é algo que 
poderia ser definido como segurança emocional 
ou confiança existencial por meio do contato. 
Nesta frente, parece ser uma indicação de bons 
procedimentos de rotina, a alternância de 
períodos de solidão e de proteção, o contato 
corporal carinhoso e a entrega tranquila a si 
mesmo; o saber soltar parece tão importante 
quanto o carregar no colo. Estudos utilizando 
ressonância magnética funcional mostram que, 
mediante estimulação tátil e auditiva, pacientes 
em estado de mínima consciência (coma) 
apresentam ativação (integração de toda a 
resposta neurossensorial) semelhante à de 
indivíduos sadios.Tais pacientes, contudo, não 
apresentam ativação cortical mediante a 
estimulação auditiva com narrativas sem 

10conteúdo linguístico . Várias linhas de pesquisa 
(imagem, neuroimunologia, entre outras) estão 
sendo desenvolvidas acerca deste tema. Aqui 
estamos no território do que poderia ser 
chamado de aconchego, vivência de harmonia, 
sensação de que os processos vitais estão 
relacionados entre si. Rotina e indicação de bons 
procedimentos: o transcurso rítmico do dia, a 
disposição de vida plena de confiança, a 
vivência dos momentos, isto é, de disposições 
relacionadas entre si, como por exemplo a 
alegria às refeições. Foram realizados estudos 
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de ressonância magnética funcional nos quais os 
indivíduos normais e com esquizofrenia foram 
submetidos a questões cujas respostas eram sim 
ou não, referindo-se às suas percepções e 
habilidades físicas e intelectuais, visando à 
avaliação da consciência sobre a integração dos 
sentidos. Constatou-se, nos indivíduos normais, 
a presença de ativações no córtex medial pré-
frontal e no córtex cingulado posterior. Em 
indivíduos com esquizofrenia, tais ativações são 

11
menos intensas ou ausentes . Existem 
evidências da vitalidade/funcionabilidade dos 
trajetos das vias neurais pelo colículo superior 
(tronco cerebral/integração auditivo-visual) 
para campos receptivos corticais, em um 
sistema neurofuncional que multiplica as 
respostas visuais, auditivas e outros estímulos 
sensoriais dentro dos ritmos vitais e da atividade 

12lúdica .
O Movimento propicia a percepção do 

próprio movimento e o sentimento de 
autodomínio em consequência do controle da 
execução de movimentos. Rotina e indicação de 
bons procedimentos: permitir que as próprias 
crianças se tornem ativas, arrumar o quarto 
delas de tal modo que tudo possa ser tocado e 
que possibilite a brincadeira livre; efetuar 
sequências de movimentos que façam sentido. 
Estudos apontam para a existência, em 
articulações e músculos, de proprioceptores 
sensíveis à angulação dos membros e da coluna, 
diminuindo o risco de ocorrência de lesões. 
I nd iv íduos  que  não  ap re sen t am t a i s 
proprioceptores ativos na coluna lombar têm o 
ângulo-limite de torso-flexão aumentado, 
estando assim mais susceptíveis a injúrias, 
apresentando menor otimização do movimento 

13
no aprendizado .

O Equilíbrio propicia a vivência da 
estabilidade, compensação, pontos de repouso e 
autoconfiança. Rotina e indicação de bons 
procedimentos: brincadeiras de movimento, 
balançar, andar com pernas-de-pau, saltar e 
outros; calma e segurança ao lidar com a 
criança; como adulto, almejar um equilíbrio 
interior. Estudos do sentido do equilíbrio 
apontam para a existência, em músculos e 

tendões, de proprioceptores específicos que 
constantemente enviam sinais ao córtex motor, 
somatossensorial e parietal, para controle da 
orientação do corpo. A exposição do feto ao 
álcool durante a gestação prejudica o 
desenvolvimento destes receptores, fazendo 
com que a criança tenha dificuldades na 

14
identificação de seu centro de gravidade . Isso 
faz com que ela apresente maior número de 
quedas em relação àquelas que não foram 
expostas ao álcool na gestação, sendo 
prejudicados os processos de aprendizado e 
interação social. 

De uma forma geral, até os 14 anos de idade, 
o Olfato propicia a vinculação com a substância 
aromática. Rotina e indicação de bons 
procedimentos: procurar experiências olfativas 
diferenciadas em plantas, alimentos, na cidade e 
no campo.  Estudos e le t rof is iológicos 
demonstram que a capacidade de discriminação 
de odores é maior em crianças nos quatro 
primeiros anos, sendo uma importante fonte de 
conhecimento acerca do ambiente, alimentos, 

16meio social e outros . Em um experimento, 
abelhas foram treinadas a associar determinado 
odor floral à presença de açúcar. Fora do 
ambiente de reclusão, elas continuam a fazer tal 
associação, sendo ainda o aprendizado 

17
transmitido a outras abelhas não reclusas . 
Pode-se relacionar como fator de integração e 
transmissão de aprendizado entre as crianças no 
ambiente escolar e vida social.

O Paladar propicia a percepção dos sabores 
doce, azedo, salgado e amargo; junto ao sentido 
do olfato, composições diferenciadas de sabor. 
Rotina e indicação de bons procedimentos: 
salientar o sabor próprio dos alimentos pelo 
modo de preparo; ter "gosto" ao julgar pessoas e 
coisas; arrumar o ambiente respeitando a 
estética. Na drosophila, células gustativas que 
contêm receptores  Gr5a ou Gr6a são 
r e s p o n s á v e i s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p e l a 
aproximação ou afastamento de um objeto, 

15planta ou animal . A investigação dos substratos 
celulares responsáveis por tais comportamentos 
mostra que os receptores Gr5a respondem a 
compostos doces, enquanto os receptores Gr6a 
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respondem a compostos amargos. No humano, 
esta habilidade no desenvolvimento infantil 
relaciona-se ao senso estético no aprendizado.

 A Visão propicia a vivência de luz e cor. 
Rotina e indicação de bons procedimentos: 
chamar a atenção para as diferenças sutis de cor 
na natureza, mostrando o próprio interesse; 
combinar as cores dos trajes e do mobiliário 
doméstico. Estudos de ressonância magnética 
funcional avaliaram a existência de grupos de 
neurônios sensíveis a diferentes cores no 
cérebro de indivíduos saudáveis. Verificou-se a 
ativação de diferentes porções da área V1 do 
córtex visual, mediante a visualização de 
diferentes cores ou diferentes intensidades de 

18
uma mesma cor . A vivência da cor não está 
relacionada exclusivamente com a composição 
de comprimentos de onda da luz refletida pelo 
objeto, sendo também um efeito (por exemplo: 
efeito estético/moral de Goethe) da integração 
do seu conceito, área V4, fenômeno psicofísico 

19,20
de Semir Zeki . 

A Termorregulação propicia as vivências de 
calor e frio. Rotina e indicação de bons 
procedimentos: cuidar do organismo calórico 
por meio de vestimentas adequadas à idade; 
espalhar calor anímico e espiritual. Estudos de 
biologia molecular mostraram a existência de 
proteínas de choque térmico (heatshock 
proteins), proteínas funcionais cujas expressões 
aumentam em resposta a variações de 
temperatura ou outras condições adversas, 
como por exemplo o estresse. O aumento da 
temperatura corporal com o emprego de um 
banho de água quente em ratos submetidos a 
uma dieta rica em gorduras leva ao aumento da 
expressão da proteína (estruturação do 
organismo - no caso humano - o eu/self) de 
choque térmico 72 (HSP72), que protegeu o 
músculo esquelético dos animais contra a 

21resistência à insulina . 
De uma forma geral, até os 21 anos de idade a  

Audição propicia vivências sonoras e a 
exploração do espaço anímico interior. O 
reconhecimento da própria fala é importante 
para trazer à consciência a existência do eu. 
Rotina e indicação de bons procedimentos: 

contar e ler histórias, ajustando a velocidade da 
fala à capacidade de compreensão da criança; 
cantar e fazer música. Estudos de ressonância 
magnética funcional aplicando o modelo de 
automonitoração verbal mostram que a audição 
de frases solicitando a realização de tarefas, gera 
maior ativação no córtex temporal quando ditas 
com a voz do próprio indivíduo, do que quando 

22
ditas por outros . 

A Palavra propicia a vivência da Gestalt e da 
f i s ionomia  (sent ido da  Gesta l t  ou  da 
configuração) até à compreensão da estrutura 

23fonética de uma palavra . Rotina e indicação de 
bons procedimentos: entonação cordial, 
calorosa; atitude exterior por meio de gestos e 
linguagem corporal; cuidar da concordância 
entre a vivência interior e as expressões, para que 
não surjam impressões inverídicas; desenvolver 
um senso para a manifestação individual. 
Estudos de ressonância magnética funcional 
demonstram que estímulos emocionais geram 
ativação no córtex cingulado posterior. Esta 
região é fortemente ativada mediante a leitura de 
palavras relacionadas à dor ou ao prazer, 
enquanto a amígdala apresenta um pico de 
ativação mediante a leitura de palavras 

24relacionadas à dor e catástrofes . 
O Pensamento propicia a compreensão direta 

do sentido de uma concatenação de idéias. 
Rotina e indicação de bons procedimentos: 
cultivo da veracidade e da exatidão; relacionar as 
coisas e os processos entre si; vivenciar as 
relações do meio circundante. Estudos 
utilizando ressonância magnética funcional têm 
reforçado a importância do treinamento mental 
até mesmo para a realização de tarefas motoras 
simples, como movimentar sequencialmente os 
dedos das mãos. Indivíduos submetidos ao 
treino mental cometeram menos erros na 
realização desta tarefa, quando comparados 
àqueles que realizaram somente o treinamento 
motor. Além disso, os indivíduos submetidos ao 
treinamento mental apresentaram maior 
ativação no córtex motor no momento da 

25realização da tarefa motora .
O Eu do Outro propicia experimentar a 

essência  do ser,  a  v ivência  di re ta  da 

39
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configuração do caráter de outra pessoa. Rotina 
e indicação de bons procedimentos: captar e 
sentir a pessoa de referência amorosa; sentir o 
amor recíproco entre os adultos e para com a 
criança; cultivar encontros e visitas, além de ter 
uma verdadeira percepção do outro. Estudos de 
neuroimagem estrutural e funcional têm sido 
utilizados para investigar as bases da 
personalidade em indivíduos sadios e 
acometidos por doenças. Alterações no trato 
interpessoal e na visão do outro ser são 
comumente vistas em pacientes que apresentam 
doenças neurodegenerativas, como a demência 
frontotemporal, demência semântica e doença 
de Alzheimer. 

Aplicando a técnica de morfometria baseada 
em voxel a imagens estruturais de ressonância 
magnética, obteve-se uma correlação entre o 
grau de atrofia no córtex frontotemporal (perda 
da característica evolutiva de sobrevivência 

organizada na morfometria cortical) e alterações 
no trato interpessoal e percepção do eu do 

2 6
out ro .  Além de  es tudos  c l ín icos  de 
neuro imagem,  mecanismos  e  funções 
especializadas nos hemisférios cerebrais direito 
e esquerdo já são confirmados por estudos 
biológicos comportamentais e sociais, que se 
revelam como ganhos evolutivos para o 
reconhecimento do organismo do eu do outro e 
suas implicações na criação ou construção de 

8,27-30soluções da vida em comum . 
A Figura 3 apresenta uma representação 

temporal da potencialização dos sentidos em 
função do amadurecimento biológico. Além das 
evidências apresentadas anteriormente, há 
estudos relatando que crianças que recebem 
cuidados e estímulos que respeitam seu estágio 
de desenvolvimento (biografia), apresentam 
melhor resposta imunológica e menor 

31manifestação de doenças alérgicas crônicas , 
melhorando o rendimento do aprendizado. 
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Figura 3. Representação da potencialização dos sentidos em função do amadurecimento biológico. 

Perspectivas Médicas, 24(3): 33-42, set./dez. 2013. DOI: 10.6006/perspectmed.20130304.5431171170



CONCLUSÕES

O s  a v a n ç o s  d a  c o m p u t a ç ã o  e  d a 
neuroimagem, bem como de métodos de 
pesquisa em biologia celular e comportamental, 
possibilitam atualmente a compreensão da 
importância com os cuidados da cognição como 
função emergente na criança, que deve, 
portanto, receber o estímulo adequado em suas 
diferentes etapas evolutivas. 

Para o desenvolvimento de uma visão global 
do assunto, nos desbloqueamos dos métodos de 
abordagem celular e sistêmico-neuronais e 
foram otimizados conceitos da psicologia do 
desenvolvimento infantil (aprendizado), 
ampliados pelo conceito de integração dos 
sentidos e percepções do método biográfico 
antroposófico. 
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Estressores na atividade de enfermeiros no centro cirúrgico: 
vulnerabilidade ao burnout.

Stressors in the activity of nurses in the surgical center: vulnerability to burnout

Palavras-chave: estresse ocupacional; equipe de enfermagem; centro cirúrgico hospitalar.
Key words: burnout; nursing team; surgery department; hospital.

1Fernanda Ferreira Santiago Sanchez

 ABSTRACT 

This bibliography integrative approach has 

the purpose of evidence the stressors on a 

surgical center and analyzes its relationships 

between the nurse's occupational stresses. On 

the investigation websites “Lilacs” and “Scielo” 

were found 28 pages about the theme, on 

“Medline” 3 page, on “Capes Database”: 80 

pages and 3 articles by manual investigation. 

They were included 14 researches according to 

the inclusion and exclusion. The investigation 

shows that nurses of the surgical center often 

experience excessive stress situations caused by 

natural organization stress, work relationships 

and, besides typical characteristics of this work.

INTRODUÇÃO

Constantemente o enfermeiro hospitalar 

vivencia situações de estresse no trabalho. 

Situações que causam estresse no trabalho são 

denominadas de estressores ocupacionais. 

“A palavra estresse com esse sentido designa 

o total de todos os efeitos não - específicos de 

fatores (atividade normal, drogas, etc.) que 

podem agir sobre o corpo. Esses agentes são 

denominados estressores quando tratamos de 
1

sua característica de causar estresse” .
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RESUMO

Esta pesquisa bibliográfica de abordagem 
integrativa tem como objetivo identificar os 
estressores ocupacionais para o enfermeiro em 
centro cirúrgico. Nos sites de busca “Lilacs” e 
“Scielo” foram encontradas 28 páginas sobre o 
assunto; no “Medline” 3 páginas, no “Banco de 
Teses Capes” 80 páginas e 3 artigos por busca 
manual. Foram incluídas 14 pesquisas segundo 
os pressupostos de inclusão e exclusão. Os 
estudos mostram que frequentemente os 
enfermeiros do centro cirúrgico vivenciam 
situações de estresse ocasionado por estressores 
de natureza organizacional, relações no 
trabalho, além de características do trabalho.
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 “[...] Estímulo ou agente estressor é um 

elemento que vem a interferir no equilíbrio 

homeostático do organismo, ou tem a ver com as 
2

demandas que ele sofre” .

 “[...] a reação do stress pode ocorrer frente a 

estressores inerentes negativos, como no caso 

de dor, fome, frio ou calor excessivo, etc... ou 

em virtude da interpretação que se dá ao evento 
3

desafiador [...]” .

O burnout é entendido e mais bem aceito no 

meio científico como exposição continua e 

excessiva do trabalhador com os estressores 

laborais. Portanto, é de vital importância que os 

enfermeiros do centro cirúrgico (CC) saibam 

quais são os principais estressores ocupacionais 

no processo do seu trabalho. No Brasil, o 

decreto 3.048 de 6 de maio de 1999 da 
4Previdência Social , reconhece a síndrome de 

burnout no anexo II- Agentes patogênicos 

causadores de doenças profissionais ou do 

trabalho (Grupo V da CID-10). 

No entanto, características pessoais e sociais 

também podem ser  favoráveis  para o 
2surgimento de burnout . 

A pesquisa apresenta como pergunta 

nor teadora :  Quais  são  os  es t ressores 

ocupacionais no centro cirúrgico capazes de 

gerar estresse nos enfermeiros? 

Acredita-se que o enfermeiro do CC, 

conhecedor dos principais estressores 

ocupacionais nesse local de trabalho, busca por 

medidas pessoais ao estresse (coping) e 

soluções junto à instituição hospitalar, 

prevenindo assim a síndrome.

OBJETIVO

Abordar os estressores ocupacionais para os 

enfermeiros no centro cirúrgico.

MÉTODO

Trata-se de pesquisa bibliográfica com 

abordagem integrativa, que fundamenta o rigor 

dos métodos aplicados, resultados, dentre 
5outros . Assim a pesquisa apresenta as etapas:

— No primeiro momento, a elaboração da 

pergunta norteadora e a busca dos descritores 

em ciências da saúde (DeCs), demonstrado na 

Tabela 1. 

—  N o  s e g u n d o  m o m e n t o  f o r a m 

estabelecidos os critérios de inclusão e 

exclusão: 

· Critérios de Inclusão: pesquisas 

originais e preferencialmente completas 

publicadas no período de 1990-2012, uma vez 

que o estresse ocupacional nos enfermeiros 

passou a protagonizar-se no meio científico a 
6partir da década de 90 ; Limite adulto, devido à 

população pesquisada ter como faixa etária 

maior que 18 anos; Artigos e livros que 

contemplassem os fatores estressores no centro 

cirúrgico e sua relação com o estresse e/ou 

burnout no enfermeiro. 

 Critérios de exclusão: Artigos de revisões 

integrativas e sistemáticas com ou sem meta-

análise.  

— No terceiro momento - A coleta de dados: 

  Busca de artigos, demonstrado na Tabela 1.

 Busca de periódicos documentados de 

enfermagem e livros. 

— Aplicação do instrumento de coleta de 
7dados .

     

RESULTADOS

Nas bases de dados eletrônicas foram 

encontrados 121 artigos segundo o limite, 

descritores e ano (Tabela 1).
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Foram identificadas 14 pesquisas que 
atenderam aos pressupostos dos critérios de 
inclusão e exclusão (Ilustração 1), das quais, 3 

eram pesquisas quanti- qualitativas (Quadro 1), 
6 quantitativas ou com abordagem quantitativa 
(Quadro 2), 5 qualitativas (Quadro3).
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DISCUSSÃO

O s  e s t u d o s  t ê m  d e m o n s t r a d o  q u e 

frequentemente os enfermeiros do Centro 

Cirúrgico (CC) vivenciam situações de estresse 

ocasionado, em sua maior parte, por estressores 

de natureza organizacional, relações no 

trabalho, características do trabalho. No que se 

diz respeito ao âmbito organizacional, chamou a 

atenção a prevalência da escassez de 

enfermeiros, a conduta da equipe médica e do 

anestesista com os enfermeiros, assim como a 

ba ixa  r emuneração  e  au tonomia  dos 

enfermeiros por demanda e sobrecarga de 

trabalho, além da realização de atividades 

burocráticas; a escassez de recursos financeiros 

ocasionando na inadequação de rede elétrica, 

escassez de tubulação de gases anestésicos e de 

equipamentos e materiais, o que pode 

comprometer a qualidade do serviço prestado e 

a segurança do paciente/profissionais ali 

presentes. 
22

Além disso, outros estudos  verificaram que 

há uma tendência de grande ênfase na estética 

em alguns hospitais quanto à boa avaliação do 

cliente, onde muitas vezes é desconsiderado as 

condições adequadas de infraestrutura 

hospitalar, podendo-se, assim, dizer de hospitais 

shopping. 
23-27Resultados parecidos foram encontrados , 

onde  os  e s t r e s so res :  r e l ac ionamento 

i n t e r p e s s o a l ,  e s c a s s e z  d e 

equ ipamen tos /ma te r i a i s  e  equ ipe  de 

enfermagem, desrespeito da equipe médica, 

plantão noturno, tempo e velocidade na 

r e a l i z a ç ã o  d e  u m a  t a r e f a ,  u s o  d e 

desenvolvimento de habilidades, baixa 

autonomia para a tomada de decisões, 

comumente ocasionaram níveis de estresse 

moderado a alto nos enfermeiros do CC.

No que se refere à sobrecarga de trabalho em 

atividades burocráticas e provisão/previsão de 

materiais e equipamentos, sabe-se que 

constantemente esses fatores contribuem para a 

menor permanência do enfermeiro do CC com o 

paciente, o que foi verificado em algumas 

pesquisas8,10,12,17.
9,16

Alguns autores  encontraram relação da 

sobrecarga de trabalho com carga horária acima 

de 30 horas semanais, escassez de profissionais 
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e conteúdo do trabalho, com acidentes 

perfurocortantes com enfermeiros, auxiliares e 

técnicos de enfermagem no CC e em outros 

setores fechados e abertos  do hospital. 
1 5Um autor  re la ta  que  a  equipe  de 

enfermagem geralmente soluciona problemas 

q u e  m u i t a s  v e z e s  n ã o  s ã o  d e  s u a s 

responsabilidades, como por exemplo realizar o 

serviço de maqueiro, essas atribuições são por 

consequência da falta de recursos humanos, 

entre outros, o que também contribui para a 

sobrecarga de trabalho.

Foram encontrados resultados semelhantes 
28

em pesquisas  nos Estados Unidos, onde o 

baixo clima organizacional e sobrecarga de 

trabalho estavam associados a duas vezes mais 

chances de acidentes e quase acidentes com 

p e r f u r o  c o r t a n t e s  c o m  e n f e r m e i r o s , 

independentemente do setor hospitalar.
29

Cabe dizer que autores  notificaram que em 

hospitais norte americanos os pacientes eram 

duas vezes mais satisfeitos com a assistência de 

enfermagem quando os enfermeiros também 

avaliavam o clima organizacional satisfatório 

quanto à quantidade de profissionais, apoio 

administrativo e relacionamento pessoal com a 

equipe médica.

C h i a v e n n a t o  e x p l i c a  q u e  o  c l i m a 

organizacional é a qualidade do ambiente 

organizacional percebida por seus funcionários, 

podendo ser positiva, favorável e desfavorável 

ou até mesmo neutra, podendo influenciar na 

motivação, no desempenho e na satisfação de 
30seus funcionários . Pressupõe-se que os 

resultados encontrados em todas as pesquisas 

condizem com o baixo clima organizacional, 

pois foram desfavoráveis aos enfermeiros do 

CC.

Ainda mais preocupante foi que em uma 
8pesquisa , o CC foi o local de maior incidência 

de afastamentos por doenças mentais em 

profissionais enfermeiros, auxiliares e técnicos 

de enfermagem no período de 1995-2004, dos 

quais 18 enfermeiros afastados, 2 obtiveram 

diagnóstico de  esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e transtornos delirantes, 9 por 

transtornos do humor/afetivos, 7 por transtornos 

neuróticos relacionados ao estresse e 

transtornos somatiformes.

No que se diz respeito ao enfrentamento 
8individual ao estresse (coping), um autor  

constatou a diminuição do estresse nos 

enfermeiros do CC através do treinamento de 

controle de estresse. 

Corroborando, o estresse ocupacional 

quando contínuo e sem medidas individuais de 

enfrentamento (coping), contribui também para 

o surgimento do burnout.  

Sobre o método de estudo bibliográfico, tem-

se uma visão geral do estresse ocupacional nos 

enfermeiros do CC por decorrência de 

estressores laborais. Os estudos enfatizam 

q u a n t o  à  n e c e s s i d a d e  d e  m e d i d a s 

organizacionais em relação a esta condição. 

É importante destacar também que o presente 

estudo pode apresentar algumas limitações, uma 

vez que as investigações bibliográficas 

integrativas e sistemáticas não foram 

consideradas.   

De qualquer maneira, recomenda-se que 

sejam averiguadas as taxas de absenteísmo e o 

diagnóstico de burnout em enfermeiros do CC. 

Pode-se sugerir também como medida 

individual de enfrentamento ao estresse, a 

musicoterapia, a prática de atividades físicas, o 

lazer e outras atividades que tragam bem estar 

emocional.

CONCLUSÕES

No Centro Cirúrgico de hospitais particulares 

e  públ icos  podem exis t i r  es t ressores 

ocupacionais que favorecem o surgimento de 

burnout em enfermeiros e medidas individuais 

(coping) e institucionais de treinamento de 

controle ao estresse ocupacional devem ser 

tomadas, sendo fundamental também atentar-se 

quanto às relações de trabalho, ao clima 

organizacional e às características das 

atividades de rotina da enfermagem. 
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