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Escolhi os plantões, porque sei que o escuro 
da noite amedronta os enfermos.  

Escolhi estar presente na dor porque já estive 
muito perto do sofrimento.  

Escolhi servir ao próximo porque sei que todos 
nós um dia precisamos de ajuda. 

 Escolhi o branco porque quero transmitir paz.  
Escolhi estudar métodos de trabalho porque os 
livros são fonte saber. Escolhi ser Enfermeira 

porque amo e respeito à vida!  
Florence Nightgale. 
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RESUMO 
 
 

As Unidades de Terapia Intensiva são setores fechados no ambiente hospitalar, 
considerados traumatizantes devido a necessidade de aptidão para conviver com o 
processo de morte, vida, fragilidade e impotência humana. A Enfermagem atua vinte 
e quatro horas neste setor realizando o cuidado integral à pessoa doente e, em 
conjunto com equipe multidisciplinar, também confortando famílias. Este trabalho 
trata-se de uma pesquisa quantitativa, com o objetivo geral de identificar o uso de 
medicamentos controlados pela equipe de enfermagem de duas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), para o tratamento de doenças psicológicas. Os dados foram coletados 
por meio de questionários, nos meses de Fevereiro e Março de 2018, com os 52 
profissionais de enfermagem que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva de um 
hospital do meio oeste de Santa Catarina. Utilizou-se a análise estatística descritiva 
que evidenciou o perfil dos trabalhadores de enfermagem, medicamentos controlados 
utilizados, atividades que consideram estressantes e alternativas de como cuidam de 
sua saúde.  A maioria dos sujeitos são do gênero feminino (83%), o que corresponde 
à 43 participantes, e do gênero masculino 9 sujeitos (17%), com idade mais prevalente 
entre 26 a 35 anos em 62% dos sujeitos.  Os resultados apontam que a minoria 10% 
apresentam doenças psicológicas/psiquiátricas diagnosticadas, e 21% fazem uso de 
ansiolíticos e antidepressivos. Como atividade estressante dentro do setor a maioria 
19% citou relação médico e enfermagem, 15% transporte de pacientes, 13% alarmes. 
As atividades que utilizam para melhorar a saúde: 59% respondeu que utiliza 
caminhada e atividade física, 19% não faz atividade nenhuma e 10% utiliza uma 
alimentação saudável. Os resultados apontam que a instituição deve investir na 
promoção de saúde da equipe de enfermagem. Porém depende de cada indivíduo 
procurar diagnóstico correto antes de utilização de medicamentos controlados. 
 
 
Palavras chave: UTI, enfermagem, medicamentos controlados. 
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ABSTRACT 
 
 

The Intensive Care Units are closed sectors in the hospital environment, considered 
traumatic due to the need to be able to live with the process of death, life, fragility and 
human impotence. The Nursing works twenty four hours in this sector realizing the 
integral care to the sick person and, together with multidisciplinary team, also 
comforting families. This work is a quantitative research, with the general objective of 
identifying the use of drugs controlled by the nursing team of two Intensive Care Units 
(ICU) for the treatment of psychological diseases. The data were collected through 
questionnaires, in February and March 2018, with the 52 nursing professionals who 
work in the Intensive Care Units of a hospital in the Midwest of Santa Catarina. The 
descriptive statistical analysis was used, which showed the profile of nursing workers, 
controlled drugs used, activities that they consider stressful and alternatives of how 
they take care of their health. The majority of subjects were women (83%), 
corresponding to 43 participants, and men subjects (17%), with a prevalence of 26 to 
35 years of age in 62% of the subjects. The results indicate that the minority 10% 
present diagnosed psychological / psychiatric diseases, and 21% use anxiolytics and 
antidepressants. As a stressful activity within the sector the majority 19% cited medical 
and nursing relationship, 15% patient transportation, 13% alarms. The activities they 
use to improve health: 59% answered that they use walking and physical activities, 
19% do no activity at all and 10% use a healthy diet. The results indicate that the 
institution should invest in the health promotion of the nursing team. However, it is up 
to each individual to seek correct diagnosis before using controlled medications. 
 
 
Keywords: ICU, nursing, controlled medication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem como função atender pacientes 

potencialmente graves, que recebem monitoramento 24 horas pela equipe 

multiprofissional especializada, como a enfermagem, fisioterapia e médico.  Além de 

somar com equipamentos específicos e alta tecnologia. Conhecido por ser um setor 

traumatizante, tenso e agressivo. Contando com rotinas intensas, constantes riscos 

por contágio, exposição a raio X, ruídos intermitentes de monitores, bombas de 

infusão e ventiladores (RODRIGUES, 2012). 

A equipe da enfermagem que trabalha nestas unidades desempenha 

importantes funções no cuidado integral ao paciente grave, além de estar atenta a 

detalhes significativos para a evolução clínica do paciente. Neste ambiente, ocorrem 

emergências o todo tempo, continuamente os pacientes apresentam alterações 

hemodinâmicas, exigindo cuidados complexos, atenção e decisões corretas e 

imediatas da equipe (INOUE, 2009). 

No que se refere ao setor da UTI, existe um grande desgaste físico e psíquico 

devido à sobrecarga de trabalho, o que pode levar ao estresse, desfavorecendo as 

condições de trabalho. A fim de minimizar esse estresse, é comum observarmos que 

profissionais da equipe de enfermagem recorrem ao uso de terapia medicamentosa 

(VIEIRA, et al, 2013). 

Além disso por ser um setor fechado, pelas grandes jornadas de trabalho, pela 

responsabilidade profissional, sobrecarga auditiva dos inúmeros aparelhos e 

equipamentos tecnológicos de monitorização do paciente, cobranças de relatórios, 

eficiência, entre outros, podem ocasionar agravos físicos e mentais, como por 

exemplo, ansiedade e depressão nos trabalhadores da equipe da UTI, mas 

especificamente da enfermagem, já que esta, permanece em tempo integral ao lado 

do paciente (INOUE, 2009). 

A enfermagem representa a maior categoria de trabalhadores dentro das 

instituições de saúde, porém não tem obtido atenção dos gestores, no propósito de 

promoção, qualidade de vida e saúde, sendo expostos a sobrecargas psíquicas, 

químicas, mecânicas, físicas e fisiológicas (VIEIRA, et al, 2013).  

Uma das consequências de sobrecarga de funções sobre a enfermagem dentro 

da UTI é o uso de medicação controlada, que exige monitoramento também de efeitos 
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colaterais como: alterações na mente, físico e na conduta do profissional, trazendo 

riscos para quem utiliza e também para os que convivem com ela, interferindo 

diretamente em sua conduta e assistência prestada (VIEIRA, et al, 2013). 

A equipe de enfermagem está em contato constante com os pacientes e se 

expõe a muitas situações que comprometem sua saúde física, mental e emocional. 

Essa vulnerabilidade está associada ao índice de depressão, cansaço e doenças 

ocupacionais dos profissionais da saúde. Essa falta de mecanismos de resiliência, faz 

com que eles recorram a automedicação (DIAS, et al, 2011). 

Em relação a isso se fez a seguinte pergunta: Quais são os medicamentos 

controlados utilizados pela equipe de enfermagem em duas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) e as patologias psicológicas que os colaboradores apresentam? 

O longo período da mesma função, condições de trabalho inadequadas, falta 

de reconhecimento, acarreta muitos distúrbios psicológicos como a depressão, 

irritabilidade, desânimo, frustração, além de isolamento. Os profissionais da 

enfermagem tendem a se automedicar com base em seus próprios conhecimentos, 

utilizando de forma que amenizem seus transtornos psíquicos (VIEIRA, et al, 2013). 

Percebe-se que ocorre um grande estresse, por parte dos colaboradores, pois 

desempenham muitas funções, além do cuidado integral do paciente, como os banhos 

de leito, medicações, evoluções, transporte para exames, controle de balanço hídrico, 

existem muitas cobranças, necessidade de atenção redobrada, não admitindo o 

mínimo erro ou falha, é um ambiente tenso, ocorrem muitas intercorrências durante o 

plantão, muitas vezes não conseguindo desempenhar todos os objetivos que são 

traçados para o turno, com o tempo a equipe tende a sentir um grande cansaço físico 

e psicológico. 

A partir da experiência vivenciada pela autora atuando há dois anos e seis 

meses em uma Unidade de Terapia Intensiva, quando percebeu o estresse da equipe 

de enfermagem, e também a partir de sua vivência em busca equilíbrio emocional no 

trabalho, é que surgiu o interesse pelo estudo, pelo bem-estar dos profissionais de 

enfermagem e curiosidade em saber quais medicamentos controlados eram utilizados 

naquele setor. 

Ressalta-se que é atribuição dos Gestores Institucionais oferecer condições de 

trabalho garantindo a saúde do trabalhador para que este exerça suas funções com 

qualidade. Acredita-se que manter um ambiente de trabalho que proporcione 

qualidade de vida, um bom convívio entre a equipe multiprofissional, valorização 
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profissional, remuneração justa e jornadas de trabalhos adequadas, proporcionará 

satisfação ao colaborador com reflexo na qualidade da assistência prestada e 

segurança do paciente. 

O objetivo geral deste trabalho é identificar o uso de medicamentos controlados 

pela equipe de enfermagem de duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), para o 

tratamento de doenças psicológicas. 

Os objetivos específicos são: Identificar o perfil dos profissionais de 

enfermagem que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva em um hospital geral; 

Categorizar os medicamentos utilizados por profissionais de enfermagem que atuam 

na UTI para tratamento das patologias psicológicas; Identificar patologias psicológicas 

com diagnóstico confirmado dos profissionais de enfermagem que atuam nas duas 

Unidades de Terapia Intensiva; Descrever as atividades de enfermagem que os 

profissionais consideram como estressantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

  

2.1  Referencial Teórico 

 

2.1.1  Unidade De Terapia Intensiva (UTI) e a Enfermagem 

 

O surgimento das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) iniciou no século XX 

juntamente com a criação das salas de recuperação, onde os pacientes eram 

encaminhados após ser realizado uma neurocirurgia no Hospital Jonhns Hopkins. No 

Brasil foram implantadas na década de 70, inicialmente no hospital Sírio Libanês em 

São Paulo contando com dez leitos (TRANQUITELLI, 2007). 

Destinada para atender pacientes em estado agudo ou crítico, porém 

recuperável, sujeitos a instabilidade de funções vitais, que necessitem de assistência 

médica e de enfermagem especializada e permanente, equipamentos especiais de 

diagnóstico e tratamento, capazes de reproduzir as funções vitais do paciente, como, 

respiradores artificiais, máquina de hemodiálise. Somando com termômetro, oxímetro 

de pulso, eletrocardiógrafo, monitor de pressão arterial e monitor cardíaco 

(TRANQUITELLI, 2007). 

Cabe aqui diferenciação dos termos: Centro de Terapia Intensiva (CTI) e 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  Os Centros de Terapia Intensiva (CTI) são locais 

destinados a cuidar de pessoas com diversos agravos à saúde e em situações que 

necessitam de cuidado intensivo, não se limita em um caso específico de doença. 

Geralmente em hospitais de menor porte, exige uma equipe de profissionais médicos 

e enfermeiros qualificados para a assistência que ocorre 24 horas por dia 

(FERNANDES, et al, 2011). 

Diferentemente, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) atende pessoas com 

doenças semelhantes, como por exemplo: UTI cardiológica em que a equipe 

multiprofissional está qualificada para atendimento específico a estes casos 

(FERNANDES, et al, 2011). 

Em uma UTI é necessário uma equipe multidisciplinar, dentre elas a 

enfermagem representando a maior classe, primeiramente cita-se  o trabalho do 

enfermeiro que consiste na coordenação da equipe de enfermagem, conhecendo as 

tarefas e individualidades de cada integrante de sua equipe, é o profissional 
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responsável nas decisões, onde deve estar preparado para situações graves, 

devendo ter o conhecimento adequado desde a medicação a ser utilizada até o 

funcionamento dos aparelhos que fazem parte no setor (VARGAS, 2005). 

Suas funções estão ligadas em conhecer o histórico do cliente, realizar exame 

físico, aliando sua fundamentação teórica com o trabalho, desenvolvimento, iniciativa, 

habilidade. Onde é cobrado a atualização continua do profissional para poder 

solucionar problemas vivenciados de forma objetiva (GALVÃO, et al, 1998). 

Estes profissionais vivenciam a prestação de cuidados diretos ao paciente, 

onde existem uma sobrecarga de atividades desde a assistência até a parte 

burocrática. Onde é aceito o desafio de promover a organização do trabalho em 

equipe prestando um serviço de qualidade, onde atende as necessidades que os 

pacientes apresentam. (CHAVES, 1993). 

O enfermeiro deve buscar o histórico do paciente, realizar exame físico, 

executar o tratamento necessário, orientar o doente com a continuidade do seu 

tratamento. Também deve estar dotado de iniciativa, habilidade para ensinar, 

maturidade, emocional estável, aliando seu conhecimento técnico científico, domínio 

com tecnologia, humanização, individualização do cuidado e qualidade na sua 

assistência. Organizando e planejando as atividades durante seu turno, e também na 

prestação direta com cuidados de maios complexidade e exigências ao paciente 

(CAMELO, 2004). 

O trabalho do enfermeiro é caracterizado por atividades assistências e também 

gerenciais, onde suas tomadas de decisões estão ligadas entre a vida e a morte dos 

pacientes. Compreendendo que é de grande importância o desenvolvimento de seu 

cuidado, contribuindo para o uso correto de força, execução de tarefas, recursos 

materiais, procedimentos e práticas. O julgamento, pensamento crítico, análises, 

raciocínio lógico fazem parte do processo. Devendo ser adquirido conhecimento, para 

o processo gerencial, procura de alternativas, escolhas, implementação, cultura e 

avaliação (CAMELO, 2004). 

É função do enfermeiro estar realizando o dimensionamento da equipe da 

enfermagem, de maneira que atenda às necessidades de demanda dos cuidados que 

é exigido pelos pacientes, contribuindo com condições de trabalho favoráveis, para 

não correr riscos de adoecer os trabalhadores que diariamente estão envolvidas com 

situações estressantes. (CAMELO, 2004). 
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Uma ferramenta extremamente necessária dentro do setor é a comunicação, 

então à importância da liderança do enfermeiro é possuir competência comunicativa, 

organização, clareza em suas informações, tanto para sua equipe, como para o 

doente e seus familiares. Esse conjunto de habilidades envolvem compromisso, 

empatia e responsabilidade. (CAMELO, 2012). 

De fato, é um profissional que ocupa um papel de extrema importância, é o 

apoio para a equipe, desde a educação e capacitação, na coordenação do serviço da 

enfermagem, atuando na humanização e cuidado do cliente e também com a 

tecnologia ao seu favor. Dispondo de habilidades e competências que faz com que 

seu desempenho é eficaz e necessário na individualização dos cuidados (CHAVES, 

1993). 

Trabalhando junto com o enfermeiro existe o técnico de enfermagem, é o 

profissional que está mais perto do paciente, onde observa precocemente alterações 

do cliente, comunicando agilmente a equipe para que sejam realizadas as 

intervenções (OLIVEIRA, 2006). 

Suas ações consistem em: Manter o ambiente em ordem; Realizar o banho de 

leito no paciente; Administrar medicamentos prescritos; Realizar cuidados de 

enfermagem; Realizar curativos; Monitorar e registrar sinais vitais, atentando para 

alterações onde devem estar comunicando rapidamente; Realizar anotações e 

evoluções de enfermagem; Realizar controle hídrico; Acompanhar e orientar os 

familiares no horário de visitas; Realizar ações com o objetivo de prevenção de lesão 

por pressão; Auxiliar enfermeiro no transporte intra-hospitalar; Mensurar e anotar 

volume de drenos e registrar alterações; Seguir protocolos do setor; Auxílio para 

execução de procedimentos invasivos; Realizar aspiração endotraqueal; Passar 

plantão a beira do leito. De fato, um profissional insubstituível que desempenha 

funções necessárias para o cuidado integral do paciente (OLIVEIRA, 2006). 

 

2.1.2 Doenças Psicológicas/Psiquiátricas que acometem trabalhadores da equipe de 

Enfermagem 

 

As atividades cotidianas do profissional de enfermagem são reconhecidamente 

estressantes, seja pelo baixo reconhecimento salarial, extensa carga horária entre 
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outros fatores que levam o trabalhador a adoecer. Alguns transtornos mentais comuns 

são descritos na literatura como prevalentes na enfermagem.  Cita-se alguns a seguir:  

 

 

2.1.3 Ansiedade 

 

A ansiedade é um sentimento com características de desconforto, tensão, 

medo, por algo ainda não conhecido. É um acontecimento adaptativo com diferentes 

situações. Condição emocional onde causa preocupação excessiva, angústia, 

inquietação e pessimismo (GUIMARÃES, et al, 2015) 

Ansiedade gera sensação de perigo, seus sintomas físicos consistem em 

hiperatividade, movimentos precipitados, agitação. Surgem pensamentos de 

desgraças que ainda não ocorreram, sentindo-se ameaçado e reprimido (BATISTA, 

2005). 

Os transtornos de ansiedade são patologias psiquiátricas, encontradas com 

frequência na população geral. No Brasil sua prevalência é elevada, considerado o 

principal problema de saúde mental em grandes centros urbanos (BOTEGA, 2012). 

A ansiedade é uma reação comum do organismo quando surge de maneira 

sucinta, mas quando surge de maneira exagerada é considerada patológica, podendo 

ser diferenciada a ansiedade patológica e ansiedade normalmente através de alguns 

critérios em relação a situações estressantes como por exemplo: (BOTEGA, 2012). 

Autonomia: A ansiedade acontece sem causa conhecida, ou se existe algum 

estímulo a reação é desproporcional  

Intensidade: É elevada, e associada com alto nível de sofrimento ou com baixa 

capacidade de tolerá-lo 

Duração: Pode ser recorrente ou persistente. 

Comportamento: É um comportamento disfuncional, mal adaptativo, 

apresentando prejuízo global do funcionamento  

A participação do neurotransmissor inibitório ácido gama-aminobutírico (GABA) 

com a ansiedade foi identificado a partir do estudo do mecanismo de ação ansiolítica 

dos benzodiazepínicos. Onde ligam-se a receptores específicos do Sistema Nervoso 

Central e destacam as ações pós-sinápticas do GABA, elevando a afinidade dos 

receptores do tipo GABA pelo neurotransmissor (BOTEGA, 2012). 
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Também tem participação na ansiedade o sistema noradrenérgico. Os 

neurônios noradrenérgicos do locus ceruleus apresentam projeções para o cérebro 

todo, com isso a estimulação do elétrica promove estado semelhante ao da 

ansiedade. A ação da noradrenalina é mediada pelos receptores alfa ¹ e beta¹, pós-

sinápticos e alfa² pré-sináptico, onde realiza suas funções como autor receptor 

mediando a inibição pré-sináptica da liberação de noradrenalina. Então agonistas alfa 

²-noradrenérgicos como a clonidina apresentam efeito ansiolítico por reduzir os 

disparos desses neurônios (BOTEGA, 2012, p.413). 

O início da ação ansiolítica dos antidepressivos serotonérgicos acontecem 

após 10 dias de uso contínuo, apontando para a hipótese de processos adaptativos 

neuronais e receptores, semelhantes ao que ocorre com o efeito antidepressivo 

(BOTEGA, 2012). 

Nos sintomas físicos incluem-se: Aflição abdominal, calafrios, aumento do 

peristaltismo, boca seca, contratura, cefaleia, dores precordiais, fadiga fácil, mialgia, 

dispneia, taquicardia, palidez, náusea, tremores, respiração curta, micção frequente, 

tonturas, sensação de fraqueza, sufocação, tensão muscular (BOTEGA, 2012). 

Sintomas psíquicos: Desrealização, apreensão, inquietação, dificuldade de 

concentração, hipervigilância, insônia, insegurança, irritabilidade, sensação de 

estranheza, mal-estar indefinido, preocupações exageradas, sensação de opressão e 

desconforto, tensão, medo difuso e impreciso, nervosismo (BOTEGA, 2012). 

A ansiedade muitas vezes requer farmacoterapia, psicoterapia e técnicas 

psicoeducativas. O conjunto dessas diferentes opções terapêuticas são o que 

influenciam para adesão terapêutica (COELHO, 2006). 

A psicoterapia cognitivo-comportamental está indicada para alguns doentes 

que apresentam também perturbação de pânico onde são necessárias as técnicas 

psicoeducativas (COELHO, 2006). 

O objetivo do tratamento tem em conta a remissão que, consiste no 

desaparecimento dos sintomas e a reabilitação psicossocial. O tratamento dura 

aproximadamente doze meses. Exige psicoterapia, farmacoterapia, auto-ajuda, 

promoção da adesão terapêutica e ajuste terapêutico (COELHO, 2006). 

A terapia medicamentosa é a utilização de beonzodiazepínicos, buspirona e 

antidepressivos. Geralmente iniciados em doses baixas durando mais tempo o 

tratamento. Devendo ter em mente que seus efeitos aparecem após de três a quatro 

semanas (COELHO, 2006). 
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A psicoterapia cognitivo-comportamental é eficaz, contudo o custo é elevado e 

comorbidade e a natureza são variáveis, tornando essa opção terapêutica pouco 

procurada. Sua utilização tende a produzir excelentes resultados (COELHO, 2006). 

 

2.1.4 Estresse 

 

O fisiologista canadense Hans Selye implementou o termo “stress” em 1936, 

no ramo da saúde para incluir como a resposta geral e inesperada do organismo 

quando ocorre um estressor ou uma situação estressante (MARGIS, et al, 2003). 

Este termo é caracterizado quando o estado gerado pela percepção de 

estímulos que provocam excitação emocional, e ao perturbarem a homeostasia, causa 

um processo de adaptação caracterizado pelo aumento de adrenalina onde é induzido 

diversas manifestações sistêmicas, como distúrbios fisiológicos e psicológicos. O 

termo estressor se define um evento ou estímulo que provoca ou conduz ao estresse 

(MARGIS, et al, 2003). 

O estresse pode ser definido como uma reação psicofisiológica complexa, 

provocada por eventos bioquímicos, junto com estressores ou desafios de origens 

variadas. Essa reação ocorre quando o organismo tende a se defender ou resistir a 

alterações de sua homeostasia interna. Quando em excesso, o estresse pode 

ocasionar consequências para o indivíduo, comprometendo suas relações familiares, 

profissionais e sociais (PAULINO, et al, 2009) 

A resolução ao estresse é resultado da interação, das características da pessoa 

e o processo do meio, ou seja, a desarmonia entre o meio externo, interno e a 

percepção do indivíduo quanto sua resposta. Esta resposta ao estressor abrange 

aspectos cognitivos, fisiológicos e comportamentais (MARGIS, et al, 2003). 

O estresse pode diferenciar-se em termos de intensidade e duração em relação 

ao estado de tensão do indivíduo (MARRAS, VELOSO, 2012). 

O estresse agudo é aquele em que a ameaça real ou percebida é considerada 

extrema, existindo uma fase de alarme acentuada por parte do indivíduo. As reações 

fisiológica, psicológica e comportamental são intensas, em frente ao agente agressor 

(MARRAS, VELOSO, 2012). 
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O estresse crônico é quando o estado de resistência se prolonga por um longo 

período de duração. É decorrente de um estado prolongado e constante de 

preocupação, ansiedade e alerta (MARRAS, VELOSO, 2012). 

Os sintomas de estresse psicológico geralmente caracterizam-se por: 

ansiedade, nervosismo, angústia, preocupação em excesso, medo, tontura, irritação, 

impaciência, desorganização, cometer mais erros que o habitual, sensação de perda 

de controle e esquecimentos (TANGANELLI, LIPP, 2002). 

Alguns sintomas físicos do estresse são caracterizados por: problemas 

cardíacos, gastrintestinais, imunidade baixa, alergias, insônia, asma, mãos frias e 

suadas, tensão muscular, cefaleia, problemas dermatológicos, queda de cabelo, 

postura curvada, fadiga crônica, esgotamento, aumento ou perda de peso 

(TANGANELLI, LIPP, 2002). 

As intervenções mais eficazes são a psicoterapia, terapias alternativas como 

meditação, yoga, heike, práticas de relaxamento, atividades físicas, alimentação 

adequada e tratamentos farmacológicos como última escolha, é indicado o uso de 

calmantes e antidepressivos (MURTA, TRÓCCOLI, 2009). 

 

2.1.5 Depressão 

 

A depressão é um transtorno afetivo ou do humor, onde envolve funções 

orgânicas, pensamento e humor, é caracterizado pelos sentimentos de tristeza, 

ansiedade, baixa autoestima, culpa, distúrbios do sono e do apetite, dificuldade de 

concentração, fadiga entre outros sintomas, podendo durar semanas, meses e até 

mesmo anos. Podendo ter como origem o consumo de drogas, condição clínica, 

eventos estressantes, além de outras causas desconhecidas (PAULINO, et al, 2009). 

Pode ocorrer em diferentes quadros clínicos, seus sintomas incluem a alteração 

de humor, e cognitivas, psicomotoras e vegetativas. Como doença a depressão 

recebe como classificações: transtorno depressivo maior, menor, distimia, depressão 

integrante do transtorno bipolar e outros quadros patológicos (PAULINO, et al, 2009). 

Na psiquiatria a depressão é definida como um transtorno mental caracterizado 

pelo desânimo, essa redução do humor acompanhada pela diminuição na atividade 

geral e na energia do indivíduo, conhecido pela anedonia, é a incapacidade de 

apreciar o que antes lhe dava prazer. Também gera sensação de cansaço e muitas 



23 

 

vezes apresenta ansiedade em grau maior ou menor, redução da libido, do apetite, 

abandono das atividades rotineiras, falta de sono, visão negativa de si mesmo, e ao 

seu futuro, retardo psicomotor, pessimismo, preocupações, com o avanço da doença 

podem aparecer ideias de suicídio (PAULINO, et al, 2009). 

Sua causa não é totalmente esclarecida, estudos apontam que está 

relacionada com eventos bioquímicos, ligados a neurotransmissão monoaminérgica, 

onde reduz os níveis de aminas biogênicas, como a noradrenalina e a serotonina em 

regiões específicas do cérebro (PAULINO, et al, 2009). 

Para ter o diagnóstico correto de depressão é realizado várias etapas como: 

anamnese detalhada, tanto com o paciente como também com familiares, exame 

psiquiátrico minucioso, exame clínico geral, avaliação neurológica, identificação de 

efeitos adversos de medicamentos, exames laboratoriais e de neuroimagem. Também 

a investigação de queixas como baixa auto-estima, tendência autodepreciativa, 

alterações no sono e do apetite (GOBBI, 2002). 

Descrevendo os sintomas relacionados ao estado de humor são os mais 

comuns: irritabilidade, tristeza, desânimo, sentimento de inutilidade e abandono, 

retraimento social, anedonia, desinteresse, ideias autodepreciativas, de morte e 

tentativas de suicídio (GOBBI, 2002). 

Em relação aos sintomas Neurovegetativos temos: Inapetência, perca de peso, 

distúrbio do sono, falta de energia, lentargia psicomotora, inquietação, hipocontrida e 

dores inespecíficas (GOBBI, 2002). 

Sintomas cognitivos: Dificuldade de concentração, lentificação do raciocínio 

(GOBBI, 2002). 

Sintomas psicóticos: Ideias paranoides, delírios de ruína, morte e alucinações 

mandativas de suicídio (GOBBI, 2002). 

As medicações antidepressivas apresentam vários efeitos, além de 

proporcionar a melhora da depressão. Muitos deles podem tratar a depressão, porém 

podem aumentar o risco cardiovascular, como os tricíclicos e seus efeitos na pressão 

arterial, frequência cardíaca e condução do impulso elétrico (HUMES, 2005). 

É sempre valido a procura da psicologia e também psicoterapia para a 

depressão juntamente associada ao tratamento medicamentoso. A psicoterapia 

melhora a compreensão da patologia, facilitando a aceitação de tratamentos 

propostos. Os efeitos da psicoterapia sobre o humor são evidentes, melhorando o 

ânimo e a vontade de viver. Após o diagnóstico correto de depressão está indicado o 
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tratamento medicamentoso mesmo havendo possibilidade psicoterápica 

concomitante (HUMES, 2005). 

 

2.1.6  Síndrome de Burnout 

 

Burnout considerada como a síndrome da desistência, onde o indivíduo deixa 

de investir no seu trabalho e nas relações afetivas incapacitando de desenvolver-se 

emocionalmente com o mesmo. O termo burnout, foi empregado na década de 70 

pelo psicólogo clínico Freudenberger, no entanto também existe a hipótese de apenas 

ter nomeado um sentimento que já existia (ABREU, et al, 2002). 

Segundo Cherniss a síndrome de Burnout é a adaptação que resulta em efeitos 

negativos para o indivíduo e seu local de trabalho. Considerada uma consequência 

de uma tentativa de adaptação, onde não foi possível lidar com o estresse no ambiente 

de trabalho (ABREU, et al, 2002). 

A mais influente definição da doença foi desenvolvida por Maslach e Jackson 

em 1986, onde a definição conta com três componentes: exaustão emocional, 

despersonalização e redução da realização pessoal (ABREU, et al, 2002). 

Essa exaustão emocional caracterizada pelo sentimento extremamente forte 

de tensão emocional que resulta uma sensação de esgotamento, falta de energia, e 

de recursos emocionais para conciliar as rotinas da pratica profissional e representa 

a dimensão individual da síndrome. A despersonalização é a causa do 

desenvolvimento de sentimentos e atitudes negativas, em torno das pessoas que 

entram em contato direto com o profissional, em sua demanda e objetivo de trabalho. 

Primeiramente é um fator de proteção, que resulta no risco de desumanização, 

constituindo a dimensão interpessoal de burnout. A falta de realização pessoal no 

trabalho, identifica uma tendência que afeta as habilidades interpessoais interligada 

com a prática profissional. Onde se inclui diretamente na forma de atendimento e 

contato com as pessoas usuárias do trabalho, e influenciando em suas organizações. 

Essa síndrome faz com que o trabalhador perca o sentido da sua relação com o 

trabalho, influenciando esse indivíduo com que as coisas não se tornem importantes, 

não realizando o mínimo esforço, onde lhe parece inútil. A Síndrome de Burnout tem 

ligação negativa com a saúde, satisfação profissional, qualidade de vida e bem-estar 

psicológico (ABREU, et al, 2002). 
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O processo da síndrome surge com excessivos e prolongados níveis de 

estresse no trabalho, para conclusão de seu diagnóstico existem quatro concepções 

teóricas baseadas na possível etiologia da síndrome que pode ser: clínica, 

sociopsicológica, organizacional, social-histórica. A mais usada nos estudos 

atualmente é a concepção sociopsicológica (TENG, et al, 2007). 

Em relação à exaustão emocional os sintomas são: sentimento de que os 

problemas que lhes são apresentados são muito maiores do que os recursos de que 

dispões para resolver. Falta de esperança, crença de que seus objetivos no trabalho 

não serão alcançados, sentimento que o trabalho exige muito de si mesmo, baixa 

auto-estima profissional no qual apresenta impotência e insuficiência, cansaço, falta 

de energia, pouca importância dada ao trabalho, pouca ou nenhuma motivação, 

sentimento de desgaste e esforço ao lidar com pessoas de sua clientela (CARLOTTO, 

2002). 

A despersonalização: Sentimento de lidar com sua clientela como se fossem 

objetos, distanciamento emocional, sentimento de insensibilidade para com os 

problemas, adoção de atitudes mecânicas e burocráticas, atritos com colegas, evita-

se o contato físico e emocional com colegas, ausência de confiança em relação a 

colegas e clientes (CARLOTTO, 2002). 

O tratamento da Síndrome de Burnout é a inclusão de medicamentos 

antidepressivos e psicoterapia, aliando com atividades que auxiliam o alívio dos 

sintomas como: atividade física como caminhadas, academia, pilates, ter momentos 

de lazer, reorganizar o trabalho de maneira que possa diminuir as horas de trabalho, 

aumentar o convívio com os amigos, fazer atividades relaxantes como dançar, ir ao 

cinema (CARLOTTO, 2002). 

 

2.1.7 Medicações Psicotrópicas 

 

Em relação ao uso de medicamentos, um estudo realizado publicado em 2014, 

observou maior prevalência do consumo de psicofármacos entre técnicos de 

enfermagem. E os principais motivos apontados foram a depressão, ansiedade e 

insônia.  A falta de conhecimento sobre as características dos medicamentos e 

tratamento também foram observadas neste estudo. Desta forma, descreve-se a 
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seguir alguns alguns psicofármacos usados no tratamento de depressão, ansiedade 

e outros transtornos mentais comuns (SCHNEIDER, AZAMBUJA; 2014). 

As medicações psicotrópicas atuam no Sistema Nervoso Central (SNC), 

causando alterações de humor, comportamento e cognição, podendo levar a 

dependência. Combatem os transtornos mentais, como a ansiedade, agitação, 

depressão, angústia, insônia entre outros, também são chamados de sedativos ou 

tranquilizantes. (DIAS, et al, 2011). 

O Sistema Nervoso Central (SNC), é composto por bilhões de células 

interligadas, surgindo uma complexa rede de comunicação. As células responsáveis 

pelo processamento das informações, são chamadas de neurônios, onde essas 

células não são continuamente ligadas, onde o espaço que existe é denominado fenda 

sináptica que é o que os separa. Na fenda sináptica é onde ocorre a 

neurotransmissão, que é a troca de informações entre os neurônios (CARLINI, et al, 

2001). 

Os neurotransmissores mais importantes são: acetilcolina, dopamina, 

serotonina, noradrenalina, GABA e glutamato. São distribuídas de maneira 

heterogênea no Sistema Nervoso Central, onde cada sistema que elas atuam 

recebem o nome de neutrotransmissor envolvido como por exemplo: Sistema 

colinérgico, dopaminérgico etc (CARLINI, et al, 2001). 

A utilização dessas medicações provocam dependência e está associada com 

queda no rendimento do usuário, como diminuição da memória, atenção, força 

muscular e potência sexual. São classificados em: Depressores da atividade do SNC, 

estimulantes do SNC e perturbadores do SNC. (DIAS, et al, 2011). 

 

2.1.8 Classificação das Medicações Psicotrópicas 

 

2.1.8.1 Depressores da atividade do SNC 

 
 

Essas substâncias diminuem a atividade do cérebro, deprimindo seu 

funcionamento, deixando o usuário letárgico, desinteressado, sonolento. Exemplo: 

álcool, hipnóticos ou soníferos, que são os barbitúricos, alguns benzodiazepínicos, e 

ansiolíticos. Principais drogas que pertencem a essa classe são os 
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benzodiazepínicos. Também os Opiáceos ou narcóticos que tem como função aliviar 

dor e provocar sonolência, como a morfina, codeínas, heroínas, meperidina. Inclui-se 

também inalantes ou solventes, que são colas, tintas e removedores (CARLINI, et al, 

2001). 

 

2.1.8.2 Estimulantes do SNC 

 

São substâncias que aumentam a atividade do cérebro, estimulando seu 

funcionamento, tem como objetivo apresentar agitação e sem sono no usuário. São 

os anorexígenos que diminuem a fome, por exemplo as anfetaminas onde destacam-

se a cocaína, nicotina, cafeína entre outras (DIAS, et al, 2011). 

 

2.1.8.3 Perturbadores no SNC 

As substâncias que modificam qualitativamente a atividade cerebral, causando 

perturbação, distorção do seu funcionamento, fazendo com o que o usuário perceba 

as coisas de maneira deformada. Geralmente de origem vegetal que tem como 

exemplos: mescalina (cacto mexicano), maconha, psilocibina (alguns cogumelos), lírio 

(trombeteira, saia branca ou zabumba) (DIAS, et al, 2011). 

 

2.1.9 Benzodiazepínicos 

 

São medicações que tem como propriedade agir quase que exclusivamente 

sobre a ansiedade e tensão, sendo denominados ansiolíticos. Estão entre os 

medicamentos mais utilizados no mundo (DIAS, et al, 2011). 

Os benzodiazepínicos têm nomes químicos que terminam geralmente com o 

sufixo pam como por exemplo: Diazepam, lorazepam, flunitrazepam (DIAS, et al, 

2011). 

Quando usados por muitos meses seguidos, nota-se que o usuário se torna 

dependente. Quando não o utiliza o indivíduo apresenta irritabilidade, insônia, 

sudorese, algia generalizada, em casos extremos pode apresentar convulsão. Se as 
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doses iniciais já forem grandes, a dependência pode ocorrer mais rapidamente (DIAS, 

et al, 2011). 

Esses medicamentos são controlados pelo Ministério da Saúde, onde só é 

vendido se apresentado uma receita especial pelo médico, onde a mesma fica retida 

para posterior controle (DIAS, et al, 2011). 

Atuam no sistema de neutrotransmissão gabaérgico, facilitando a ação do 

GABA. Esse neurotransmissor é inibitório, provocando um efeito depressor. Seu efeito 

é tranquilizar, provocar sono e relaxar (DIAS, et al, 2011). 

 Os ansiolíticos produzem uma depressão da atividade do sono, caracterizado 

pela diminuição da ansiedade, indução do sono, relaxamento muscular e redução do 

estado de alerta (CARLINI, et al, 2001). 

Contraindicado o uso combinado com álcool, onde seus efeitos serão 

aumentados, podendo levar o usuário ao estado de coma. Nos seus efeitos também 

incluem, dificuldade para o processo de aprendizagem e memória. Prejudicial para 

pessoas que utilizam (DIAS, et al, 2011). 

Raramente uma pessoa vai entrar em coma ou morrer devido ao uso de um 

benzodiazepínico. Porém com o uso combinado com álcool, a intoxicação se torna 

grave. Onde existe uma grande diminuição da atividade do SNC, podendo levar ao 

estado de coma (CARLINI, et al, 2001). 

Quanto ao seu efeito tóxico, o uso por gestantes pode causar lesões ou defeitos 

físicos no feto, devido ao seu poder teratogênico (DIAS, et al, 2011). 

 

 

2.1.10 Antidepressivos 

 

2.1.10.1 Inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRSs)  

 

Criados em 1980, este grupo de ISRSs, simbolizou grande evolução, através 

de sua eficácia terapêutica e aos efeitos adversos menos agressivos, ao serem 

comparados aos de antidepressivos tricíclicos e aos inibidores de monoaminoxidase. 

Neste grupo incluem-se a fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopram e 

escitalopram (ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 
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Seu mecanismo de ação consiste na recaptação da neurotransmissão 

serotonérgica (ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 

Agitação psicomotora e elevação da ansiedade acontecem nos primeiros dias 

de uso de antidepressivos, podendo levar a descontinuidade do tratamento. Devendo 

ser utilizado em doses menores do que as preconizadas, podendo ser aumentadas as 

doses gradativamente (BOTEGA, 2012). 

Pode ocorrer ciclagem maníaca principalmente com uso de fluoxetina. Na 

vigência de um episódio depressivo em usuários com transtorno bipolar, onde existe 

necessidade de uso de antidepressivo, precisa-se evitar a prescrição sem o uso 

concomitante de um estabilizador de humor.  A insônia acontece em cerca de 14% de 

pessoas que utilizam fluoxetina, onde é indicada ser prescrita pela manhã (BOTEGA, 

2012). 

A síndrome serotonérgica representa um quadro grave e pouco diagnosticado 

nos serviços de emergência. É caracterizado por uma reação tóxica resultante da 

superestimulação de receptores do tipo 5-HT no tronco cerebral e na medula espinhal. 

Essa síndrome acontece geralmente quando associada a antidepressivos com ação 

serotonérgica. O grupo de risco são idosos e em hepatopatas (BOTEGA, 2012). 

Seus sintomas são: confusão, ansiedade, inquietação, sintomas maníacos, 

agitação, tremor, mioclonia, rigidez, clono, sudorese, midríase, náusea, diarreia, 

taquicardia, hipertermia, hipertensão, taquipneia. O sintoma tem uma melhora rápida 

com a imediata retirada dessas substâncias (BOTEGA, 2012). 

O uso de ISRSs relacionado com o aumento do risco de sangramento 

gastrintestinal já foi comprovada. A liberação de serotonina do interior das plaquetas 

estio mula a sua agregação, uma importante etapa no processo de coagulação. 

Entretanto, como não existe uma produção de serotonina no interior da plaqueta, onde 

sua captação é a partir do plasma para que os níveis intravasculares necessários 

sejam atingidos. Os ISRSs também impedem a receptação de serotonina das 

plaquetas, são aptos a inibir o processo de agregação. Esse efeito é semelhante à 

dos anti-inflamatórios não esteroidais em doses baixas. O risco de sangramento 

gastrintestinal é maior em usuários que apresentam plaquetopenia, doenças na 

coagulação e uso contínuo de AINE (BOTEGA, 2012). 

A maioria das pessoas que utilizam ISRSs perdem peso, porém até um terço 

podem estar ganhando peso com o seu uso prolongado, a fluoxetina pode ser usada 

como inibidor de apetite, porém esta função vem sendo questionada. Citalopram e 
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paroxetina são os medicamentos que podem provocar ganho de peso (BOTEGA, 

2012).  

Entre 16.3 a 75% de pessoas que utilizam, apresentam diminuição da libido, 

acompanhado por anorgasmia, ejaculação retardada e impotência (BOTEGA, 2012, 

p.620). 

Os ISRSs são mais confiáveis e seguros comparados a outros antidepressivos 

em superdoses em especial quando tomados isoladamente (BOTEGA, 2012). 

Quando acontece uma super dosagem do medicamento podem ocorrer: 

Agitação psicomotora, tremores, insônia, náusea, vômitos, taquicardia, raramente 

apresentam convulsões. Rebaixamento do nível de consciência e alterações do ECG 

apenas ocorrem em doses extremamente altas. O tratamento indicado é a lavagem 

gástrica e indução de vômito, sendo necessária a observação rigorosa de sinais vitais. 

Se a intoxicação for por fluoxetina deve-se manter a pessoa em observação de 24 a 

48 horas devido as meia-vida longa (ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 

Os ISRSs apresentam o mesmo mecanismo de ação, porém as diferenças 

entre as estruturas moleculares fazem com que os diferentes compostos apresentem 

perfis farmacocinéticos variados. Todos os ISRSs apresentam alta ligação proteica 

(fluvoxamina e citalopram em menor grau). A única que apresenta metabólito com 

atividade clínica significativa é a fluoxetina. A meia-vida prolongada da fluoxetina e da 

norfluoxetina e o tempo necessário para se atingir o estado de equilíbrio apresentam 

um significado clínico, como por exemplo a maior latência para o início da ação 

antidepressiva (MORENO, 1999).  

 As concentrações plasmáticas de sertralina e citalopram são proporcionais as 

doses administradas, o que não acontece com fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina, 

devido farmacocinética não linear. Estes ISRSs diminuem seu metabolismo por ação 

inibitória dose-dependente das isoenzimas do citocromo P450, o que apresenta 

aumentos na dose administrada de fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina levam a 

elevações desproporcionais nos níveis plasmáticos, meias-vidas e também efeitos 

colaterais (MORENO, 1999). 

 São rapidamente absorvidos, sofrendo menos efeito do metabolismo de 

primeira passagem, ligando-se fortemente a proteínas plasmáticas, deslocando-se a 

outras drogas da ligação proteica, aumentando nível plasmático. Metabolizados 

primariamente pelo fígado, e podem comprometer o metabolismo de outras drogas 

metabolizadas por este sistema. Fluoxetina e paroxetina diminuem o seu metabolismo 
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com o tempo. O pico plasmático da sertralina aumenta em cerca de 30% quando é 

ingerido com alimentos, ocasionado pela redução do metabolismo de primeira 

passagem (MORENO, 1999). 

 

2.1.10.2 Antidepressivos Tricíclicos (ADTs) 

 

Esse grupo de antidepressivos conformam um grupo que causam várias 

reações adversas. O seu índice terapêutico é baixo, caracterizando por ser 

potencialmente letais, devendo então não serem prescritos quando se considera o 

risco de suicídio alto, exemplos: Amitriptilina, Clomipramina, Desipramina, Imipramina, 

Nortriptilina, Doxepina (ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 

Mecanismo de ação: No nível pré-sináptico ocorre um bloqueio neuronal da 

receptação de aminas biogênicas, predominantemente noradrenalina e serotonina, 

em menor proporção dopamina (BOTEGA, 2012). 

No nível pós-sináptico, existe um potente antagonismo em receptores 

colinérgicos, muscarínicos, histaminérgicos e alfa¹, provocando reações adversas 

(BOTEGA, 2012). 

Os ADTs podem levar a episódios maníacos, principalmente em pessoas com 

transtorno bipolar tipo 1. Já em pessoas com transtornos de pânico podem ter 

elevação da ansiedade no início do tratamento (BOTEGA, 2012). 

Os efeitos anticolinérgicos estão relacionados ao bloqueio pós-sináptico 

muscarínico. Mesmo em doses baixas são comuns, em geral suportáveis. Incluindo 

boca seca, visão turva, taquicardia, vertigens, retenção urinária, constipação intestinal 

e prejuízo da memória (BOTEGA, 2012). 

Quadro clínico: Confusão mental, alucinações, desorientação e agitação 

psicomotora. Quando suspenso a medicação a melhora surge em poucos dias 

(BOTEGA, 2012). 

Hipotensão ortostática: Aproximadamente 10% das pessoas que utilizam 

suspendem o uso devido a este sintoma. Em idosos podem causar quedas e 

consequentemente fraturas (BOTEGA, 2012). 

Arritmias: ocorre alterações no ECG em cerca de 20% dos usuários, 

provocando prolongamento do intervalo QT, alargamento do complexo QRS, 
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diminuição da amplitude da onda T, arritmias ventriculares e supraventriculares 

(BOTEGA, 2012). 

Em pessoas com distúrbios de condução preexistente, como por exemplo, 

bloqueio atrioventricular ou bloqueios de ramo, especificamente esquerdo, pode haver 

agravamento do quadro do risco de morte súbita. Também na condição de bradicardia 

ou em uso de fármacos que reduzem a frequência cardíaca ou que possam ocasionar 

hipocalemia (BOTEGA, 2012). 

Imipramina e amitriptilina são os fármacos hipotensores. Recomendável 

realizar ECG antes de iniciar o tratamento (BOTEGA, 2012). 

Alteração do sono: podem ocasionar sedação, principalmente a amitriptilina, 

usuários de ADTs devem evitar dirigir ou operar máquinas (BOTEGA, 2012). 

Convulsões: pode acontecer com qualquer ADT, sendo mais comum com 

clomipramina e maprotilina (BOTEGA, 2012). 

O ganho de peso é um efeito comum que pode levar a suspensão do 

tratamento. Acontece devido ao bloqueio de receptores histamínicos tipo2. Dieta 

hipocalórica e atividades físicas diariamente devem ser prescritas (BOTEGA, 2012). 

 A diminuição da libido, retardo ou inibição ejaculatória, anorgasmia, ocorrendo 

principalmente com ADTs serotonérgicos como a clomipramina (BOTEGA, 2012). 

A síndrome de abstinência ocorre em pessoas com uso prolongado e em altas 

doses de ADTs 150mg ou mais. Quando é interrompido bruscamente o uso da 

medicação, os sintomas surgem cerca de 48 horas após a última dose utilizada 

(BOTEGA, 2012). 

Os sintomas são: Tonturas, parestesias, instabilidade da marcha, sensações 

de choque, dificuldade de concentração, alterações visuais, insônia, pesadelos, 

irritabilidade alterações de humor, náusea, vômito, cefaleia, mialgia e fadiga 

(BOTEGA, 2012). 

O uso abusivo deste medicamento é considerado uma das mais letais 

emergências psiquiátricas. Devendo haver intervenção rápida e incisiva, uma grande 

parte de usuários morrem a caminho do hospital ou nas primeiras 24 horas de sua 

ingestão. Doses agudas superiores a 1g são extremamente tóxicas podendo ser 

fatais. Distúrbios cardíacos, como taquicardia, fibrilação atrial, fibrilação ventricular e 

bloqueio atrioventricular ou intraventricular são as causas mais frequentes de óbito 

(ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 
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Manifestações clínicas de intoxicação são agitação temporária, confusão, 

midríase, hipotensão, taquicardia, retardo na condução cardíaca, diminuição da 

motilidade intestinal e retenção urinária. Alterações laboratoriais incluem, acidose 

metabólica, hipoxemia, aumento dos níveis séricos superiores a 1mg/mL são 

considerados graves (ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 

Durante as primeiras 24 horas o paciente tem maior probabilidade de evoluir 

para depressão respiratória e também do Sistema Nervoso Central, podendo chegar 

ao estado de coma (ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 

Em relação a farmacocinética, são bem absorvidos pelo trato gastrintestinal, 

metabolizados a grande maioria em 55% a 80% pelo efeito de primeira passagem, o 

pico plasmático é atingido rapidamente entre 1 a 3 horas por aminas terciárias como 

por exemplo a amitriptilina do que com aminas secundárias como a disipramina e 

nortriptilina que levam de 4 a 8 horas para atingir. São altamente lipofílicos, 

apresentando concentração no miocárdio e em tecidos cerebrais, ligando-se a 

proteínas plasmáticas e sofrem metabolismo primariamente hepático. Grande maioria 

dos ADTs apresentam farmacocinética linear, onde mudanças nas doses levam a 

alteração proporcional no nível plasmático. A vida média de eliminação pode variar 

(amitriptilina de 10 a 46 horas, imipramina de 4 a 34 horas, clomipramina de 17 a 17 

horas e nortriptilina de 13 a 88 horas, o estado de equilíbrio é atingido em cerca de 5 

dias. A farmacocinética pode variar entre gêneros e a concentração pode estar 

diminuindo antes da menstruação (MORENO, 1999). 

Pode ser utilizado durante a gestação, mas evitando durante o primeiro 

trimestre. Não existem relatos de associação significativa entre ADTs e malformações 

congênitas descritos até o momento (MORENO, 1999). 

Mulheres no período da amamentação podem tomar ADTs, preferencialmente 

a imipramina e amitriptilina, também nortriptilina e clomipramina. Evitando a 

maprotilina devido sua meia-vida longa (MORENO, 1999). 

 

2.1.10.3 Inibidores da Monoaminoxidade (IMAOs) 

 

São antidepressivos que inibem a ação da enzima monoaminoxidade, 

causando a elevação da concentração de neurotransmissores do SNC e na cadeia 

simpática. É uma enzima amplamente distribuída no organismo, com maior 
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concentração no fígado, SNC e no trato gastrintestinal, responsável pelo metabolismo 

da tiramina ingerida, são eles: Fenelzina, Iproniazida, Isocarboxazida, Harmalina, 

Nialamida, Tranilcipromina (ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 

A tranilcipromina, um IMAO Não seletivo irreversível, bloqueia esse 

metabolismo podendo causar crises hipertensivas. A moclobeminda é um inibidor 

reversível e seletivo da MAO-A que não ocasiona crises hipertensivas (BOTEGA, 

2012, p.623). 

Suas reações adversas são pouco frequentes, porém é uma das complicações 

mais graves e potencialmente fatal. Provocada pelo uso de IMAO não seletivo, ocorre 

quando existe uma interação com fármacos simpaticomiméticos ou com alimentos 

ricos em tiramina (BOTEGA, 2012). 

Tratamento: é a retirada da medicação imediata e administração de anti-

hipertensivo. Geralmente Nifedipino 10 mg, outro fármaco alternativo é Fentolamina 5 

mg, administração IV lenta (BOTEGA, 2012). 

A reação adversa mais comum é a hipotensão postural, onde é revertida com 

a diminuição da dose e o aumento no aporte de sal. Ganho de peso, libido diminuída, 

diarreia, edema de membros inferiores e insônia (BOTEGA, 2012). 

Sua intoxicação ocorre após 12 horas após ingestão do medicamento, com pico 

até 24 horas (BOTEGA, 2012). 

Quadro clínico: Agitação, instabilidade autonômica, inquietação, mioclonias, 

tremores, confusão mental e até coma (ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 

Tratamento: Esvaziamento gástrico, com utilização de carvão ativado, 

manutenção dos níveis de pressão e hidreletrolíticos. Convulsão é rara, mas é 

utilizado diazepam 10 mg IV.No caso de arritmias é recomendável o uso de lidocaína, 

e se houver hipertensão, é utilizado fentolamina (ROMEIRO, BARREIRO, 2002). 

Esses medicamentos são bem absorvidos pelo trato gastrintestinal, onde 

sofrem biotransformação hepática rápida por oxidação e possivelmente possui 

metabólitos ativos. O início do pico de ação é entre 7 a 10 dias com doses adequadas, 

mas pode levar de 4 a 8 semanas para apresentar o efeito terapêutico pleno. O pico 

de concentração plasmática é de 3 a 5 horas para isocarboxazida, 2 a 4 para fenelzina 

e 1 a 3,5 para tranilcipromina (MORENO, 1999). 
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1   Tipo de Pesquisa  

 

 Trata-se de uma pesquisa quantitativa que segundo Marconi e Lakatos (2011) 

apud Richardson et al (1999:70) p.269:   

                                                                                                                                                                                 
“ Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 
às mais complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão 
etc”. 

           

2.2.2 População 

 

A população é composta por 52 profissionais de enfermagem: 8 enfermeiros 

assistenciais, 1 enfermeiro coordenador, 41 técnicos de enfermagem e 2 auxiliares de 

enfermagem que trabalham em Unidades de Terapia Intensiva. 

Pretendeu-se abordar todos os profissionais do local da pesquisa para 

participar do estudo. 

 

2.2.4 Local da Pesquisa   

                     

Trata-se de um hospital com abrangência regional localizado no meio oeste de 

Santa Catarina, com atendimento geral, que segundo o Ministério da Saúde é um 

Hospital destinado a prestação de atendimento nas especialidades básicas 

(Ginecologia, obstetrícia, pediatria, cirurgia geral). Conta atualmente com duas 

Unidades de Terapia Intensiva, referências em neurocirurgia e ortopedia dispondo de 

10 leitos cada uma delas, com funcionamento de 24 horas. No período matutino e 

vespertino a equipe de cada uma das UTIs é formada por 6 técnicos de enfermagem, 

1 enfermeiro, 1 médico, 1 fisioterapeuta cada turno. No período noturno a equipe é 

composta por 6 técnicos de enfermagem, 1 enfermeiro e 1 médico.  

A Unidade de Terapia Intensiva S. R. tem uma estrutura antiga, conta com 10 

leitos, o box é separado por uma parede, fechados somente nas laterais. Contam com 
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camas eletrônicas, monitor, ventilador e bombas de infusão onde são colocadas em 

suportes convencionais, contam com armários para a guarda dos pertences do 

paciente e materiais de assistência de enfermagem. 

A Unidade de Terapia Intensiva S. M. possui uma estrutura nova, inaugurada 

em 2016, conta com tecnologia de ponta, camas eletrônicas, estativa para acoplagem 

de monitor, ventilador e bombas de infusão, armário para guardar pertences do 

paciente e materiais de aspiração. Cada box conta com uma pia para lavagem das 

mãos com água quente e fria, através de sensor, todos são fechados, contando com 

persianas podendo ser fechadas ao realizar procedimentos que possam estar 

expondo o paciente. Existem dois postos de enfermagem no interior da unidade porém 

não dão acesso aos últimos leitos, onde os profissionais precisam estar se deslocando 

em frente ao box para observar o paciente. 

Em ambas as Unidades de Terapia Intensiva, existe a mesma rotina. No 

período da manhã são realizados os banhos de leito em todos os pacientes, curativos, 

transporte para exames de imagem, como tomografia, encaminhados para centro 

cirúrgico. Pacientes estáveis são acomodados na poltrona durante a manhã, além de 

medicações de horário, higiene oral, aspiração de tubo orotraqueal e traqueostomia, 

mudança de decúbito, organização do setor. 

Durante a tarde são realizados procedimentos como: troca de equipos e 

medicações de manutenção, as altas hospitalares, transporte de pacientes para 

realizar exames de imagem, e para procedimentos, realizam medicações de horário, 

os pacientes que estão acomodados na poltrona retornam ao leito; aspiração de tubo 

orotraqueal e traqueostomia, mudança de decúbito, organização do setor são funções 

de todos os períodos. 

Durante a noite são realizadas as medicações de horário, higiene íntima 

quando necessário, aspiração orotraqueal e traqueostomia, mudança de decúbito. 

 

2.2.5 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados aconteceu em Fevereiro e Março de 2018 em que o 

pesquisador foi até as Unidades de Terapia Intensiva e abordou os sujeitos de forma 

individual e em local que manteve o sigilo das informações. 
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Primeiramente o pesquisador realizou uma conversa individual com o 

profissional da enfermagem, sujeito de estudo, onde foi explicado os objetivos da 

pesquisa. Após foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

em duas vias, uma ficou com o sujeito da pesquisa e outra via com o pesquisador.  

Em seguida foi entregue o questionário composto por perguntas abertas e 

fechadas (APÊNDICE A) em que constam perguntas a respeito da categorização 

profissional, gênero, faixa etária, patologias psicológicas diagnosticadas, 

medicamentos em uso e atividades laborais que consideram estressantes. O 

questionário foi recolhido pelo pesquisador no final do turno ou logo após o 

preenchimento individual.  

 O projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em 

Seres Humanos na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, atendendo a resolução 

nº 466 de 12 de Dezembro de 2012, sob número de protocolo: 80305117.5.000.5593. 

 

2.2.6 Análise de Dados 

 

Os dados foram analisados de acordo com estatística descritiva e apresentados 

por meio de gráficos.  

  

 Os procedimentos estatísticos permitem que o pesquisador resuma, 
organize, interprete e comunique a informação numérica. As estatísticas são 
classificadas como descritivas ou inferências. A estatística descritiva é usada 
para descrever e sintetizar os dados. As médias e porcentagens são 
exemplos de estatística descritiva. Quando esses índices são calculados com 
os dados de uma população são denominados parâmetros. Um índice 
descritivo de uma amostra é uma estatística. A maior parte das questões 
científicas é sobre parâmetros; os pesquisadores fazem cálculos estatísticos 
para estimá-los (POLIT, et al, 2004 p. 312).  
 

 

2.3 Análise dos Dados, Resultados e Discussões 

 
 

A análise dos dados acontece dos 52 questionários respondidos e entregues. 

Inicialmente, era previsto coletar dados de 57 sujeitos, o que não foi possível em 
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virtude da ausência de alguns funcionários, devido a férias durante a coleta das 

pesquisas, atestado médico, licença maternidade e equipes incompletas. 

Foram necessárias 20 visitas a UTI S. M. e UTI S. R. para alcançar o objetivo 

da coleta de dados. Existiram intercorrências durante a coleta dados como: a 

admissão de pacientes, faltas inesperadas, trocas com colegas de outro turno e folgas 

que prejudicaram a coleta de dados imediata sendo necessário retorno em outro 

momento. 

 

A seguir serão apresentados os dados relacionados a identificação profissional. 

 

O gráfico a baixo demonstra o gênero dos sujeitos do estudo 

 

Gráfico 1- Relação gênero dos sujeitos do estudo 

 

Fonte: Gois, 2018. 

Ao analisar o gráfico constatamos que 83% dos participantes, ou seja 43 

sujeitos são do gênero feminino e 17% correspondente a 9 sujeitos, são do sexo 

masculino. 
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Pesquisa realizada em 2011 pelo COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) 

demonstrou que 87,24% dos profissionais brasileiros são no sexo feminino e 12,76% 

do sexo masculino (COFEN, 2011). 

Dentro da profissão de enfermagem é predominante o gênero feminino onde 

existe uma relação histórica, entre esse predomínio e o cuidado considerado a 

atividade referencial da profissão. A divisão de tarefas dos grupos primitivos 

contemplou a mulher como a responsável pelo cuidado com os filhos, idosos e 

doentes. Nurse tem origem no latim nutrix, que significa “mãe que cria” (DONOSO, 

2000). 

  

Gráfico 2- Idade dos sujeitos do estudo 

 

Fonte: Gois, 2018. 

             Ao observar o gráfico constata-se que idade dos trabalhadores de 

enfermagem de 26 a 30 anos corresponde a 31% (16 sujeitos) 31 a 35 anos 31% (16 

sujeitos), menos de 25 anos 27% (14 sujeitos), 36 a 40 anos 9% (5 sujeitos), 41 a 45 

anos 2% (1 sujeito). 

           Considerando a soma das duas categorias de idade mais prevalente constou-

se que, 62% estão entre idade de 26 e 35 ou seja adultos jovens em idade produtiva. 
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Gráfico 3- Categoria de enfermagem 

 

Fonte: Gois, 2018. 

Ao analisarmos o gráfico observou que as categorias de enfermagem nas duas 

UTIs são compostas por 79% de técnicos de enfermagem (41 sujeitos) 17% 

enfermeiros (9 sujeitos) e 4% auxiliares de enfermagem (2 sujeitos).  

Segundo a Resolução nº 7, 24 de Fevereiro de 2010,  Art 14 a equipe de 

trabalhadores de enfermagem deve ser legalmente habilitada, levando em 

consideração a demanda da unidade, precisando para atuação no mínimo dos 

seguintes profissionais: Um médico diarista para cada dez leitos, com título de 

especialista em Medicina Intensiva; Enfermeiros assistenciais no mínimo um para 

cada oito leitos ou fração, em cada turno; Fisioterapeutas no mínimo um para cada 

dez leitos, em todos os turnos, matutino, vespertino e noturno. Técnicos de 

enfermagem no mínimo um para cada dois leitos em cada turno, dispondo de um 

técnico de enfermagem por UTI para realizar serviços de apoio para cada turno; 

Auxiliares administrativos, no mínimo um exclusivo da UTI; Funcionários para serviços 

de higienização, desinfecção em cada turno (RDC Nº 7/2010). 

           De acordo com a RDC acima citada, o hospital de estudo necessita de 16 

enfermeiros, (7 enfermeiros a mais) e 48 técnicos de enfermagem (7 técnicos de 

enfermagem a mais) para atender os requisitos da resolução, além de não poder 
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integrar o auxiliar de enfermagem, onde os mesmos não são incluídos na demanda 

dos profissionais necessários para atuação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Para assegurar a qualidade do cuidado de enfermagem dentro da UTI, é 

essencial ater-se não apenas à qualificação, mas também à quantificação dos 

trabalhadores, para o melhor desempenho das atividades legalmente previstas. 

Demonstrando que, o número apropriado de profissionais da equipe é indispensável 

para o cuidado de melhor qualidade, além de fazer parte da estrutura do serviço, que 

colabora para a conquista ou manutenção de condições benéficas no ambiente de 

trabalho. A adequação quantitativa de profissionais da enfermagem pode proporcionar 

menor ocorrência de agravos à saúde dos trabalhadores, devido à diminuição de 

sobrecarga de trabalho, onde por consequência diminuí riscos aos pacientes (INOUE, 

et al 2009). 

         

Gráfico 4- Especialização na área da saúde dos enfermeiros que atuam em UTI 

 

Fonte: Gois, 2018. 

           Na questão de especialização na área 67% possuem (6 sujeitos) e 33% não 

possuem (3 sujeitos), as especializações citadas pelos sujeitos do estudo foram: UTI, 

Urgência e Emergência, Enfermagem do trabalho. 
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           De acordo com o Ministério da Saúde, a Unidade de Terapia Intensiva é um 

ambiente de grande especialização e tecnologia, reconhecido como um espaço 

laboral reservado a profissionais da saúde, com uma equipe multidisciplinar 

possuidores de alto aporte de conhecimentos, habilidades e agilidade para 

realizações de procedimentos. Esses profissionais necessitam de muito preparo, onde 

invariavelmente, encontram-se diante de situações, cujas decisões estão entre a vida 

ou a morte dos pacientes (INOUE, et al, 2009). 

           A complexidade do setor da UTI exige uma equipe preparada, onde requer 

conhecimento específico e habilidade para tomar decisões rápidas. A importância de 

uma especialidade é evidente, porém nem sempre é a realidade. É um direito do 

profissional da enfermagem e dever da instituição da saúde a investir em seu 

desenvolvimento (NISHIYAMA, et al, 2002). 

         Para atuação do enfermeiro na UTI é necessário um programa de educação 

continuada, onde é indispensável que a teoria e a prática sejam elementos integrados 

para assegurar uma prática clínica fundamentada em evidências que facilita dar 

suporte ao desenvolvimento de procedimentos de enfermagem na UTI (SANTOS, et 

al, 2010). 

 

Gráfico 5- Tempo de atuação no setor da UTI 

 

Fonte: Gois, 2018. 
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           O presente gráfico constatou-se que, 44% trabalham de 1 ano a 3 anos dentro 

do setor o que corresponde a 23 sujeitos, 25% trabalham de 3 anos a 5 anos (13 

sujeitos), 21% menos de 1 ano (11 sujeitos), 10% de 5 a 10 anos (5 sujeitos).  

          A grande maioria da equipe de enfermagem (36 sujeitos, 69%) trabalham de 1 

a 5 anos, o que demonstra que são trabalhadores experientes que exercem seus 

trabalhos a muito tempo. 

          Os agravos de longos anos atuando em UTI onde é considerado um setor tenso, 

traumatizante e agressivo, decorrente de rotina de trabalho intenso, riscos constantes 

a equipe de enfermagem, por contágio, exposição a raio X, acidentes 

perfurocortantes, somando com ruídos intermitentes de monitores, bombas de 

infusão, ventiladores (OLIVEIRA, et al, 2006). 

Pesquisa demonstrou que trabalhadores de enfermagem que exercem suas 

atividades por longos anos dentro de um setor fechado, pode levar um elevado nível 

de estresse causando no trabalhador a Síndrome de Burnout, principalmente em 

profissionais que desenvolvem atividades que exigem altíssimo grau de contato com 

as pessoas. Os principais fatores que contribuem para o aparecimento do estresse 

são as demandas requeridas pela assistência, falta de material, longa jornada e 

sobrecarga de trabalho, precariedade nas condições para exercer suas atividades 

(OLIVEIRA, et al, 2006). 

         Estudo desenvolvido na Turquia demonstrou que enfermeiros que atuam em UTI 

a muitos anos, apresentam altos índices de lesões musculoesqueléticas e são 

expostos a riscos ergonômicos, uma totalidade de 95,9% dos enfermeiros referem dor 

muscoloesquelética em membros inferiores, costas, ombros e pescoços (SILVA, 

2015). 

Pesquisas confirmaram que a realização diária de radiografias no leito dos 

pacientes na UTI, não expõe somente o paciente, mas também a equipe de 

enfermagem que permanece próximo ao local do procedimento. Recebendo 

constantemente pequenas doses de radiação que se acumulam com o passar dos 

anos, provocando efeitos indesejáveis, onde os mesmos não recebem proteção, e 

monitoração regular da radiação que está exposto (SILVA, 2015). 
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Gráfico 6- Turno de trabalho 

 

Fonte: Gois, 2018. 

             Ao observar o gráfico concluiu-se que, metade dos funcionários 50% (26 

sujeitos) trabalham no período noturno, 25% no período matutino (13 sujeitos), 23% 

no período vespertino (12 sujeitos), e 1 funcionário que trabalha 8 horas (coordenador 

das UTIs), manhã e tarde o que corresponde a 2% dos funcionários. 

           O objetivo do setor da UTI é realizar atendimentos de pacientes graves, que 

necessitam de assistência, monitorização e cuidados 24 horas, necessitando da 

equipe de enfermagem em todos os turnos, para prevenir complicações e desenvolver 

cuidados de qualidade, devendo ser dimensionada de acordo com a gravidade e 

necessidade dos pacientes, um dimensionamento adequado é um determinante na 

qualidade do cuidado (VERSA, 2011). 

 O dimensionamento da equipe de enfermagem, é fundamentado para um 

planejamento quantitativo e qualitativo, para promover cuidados que garantem 

qualidade aos pacientes (INOUE, 2008). 

 

Os gráficos abaixo demonstram os dados da pesquisa: 
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Gráfico 7- Doenças psicológicas/psiquiátricas diagnosticadas na Equipe de  

Enfermagem na UTI 

 

Fonte: Gois, 2018. 

             No gráfico acima constatou-se que, 90% não apresentam, ou não buscaram 

consultas para diagnósticos de doenças psicológicas ou psiquiátricas, onde 

corresponde a 47 dos funcionários. 4 % apresentam ansiedade (2 sujeitos). 2% 

apresentam estresse ocupacional (1 sujeito), 2% ansiedade e TOC (1 sujeito), 2% 

ansiedade e depressão associadas (1 sujeito). 

           Especialmente no ambiente de Unidades de Terapia Intensiva, o desgaste 

físico e psíquico somando com a sobrecarga de trabalho é um causador de estresse, 

afetando as condições de trabalho. A gravidade dos pacientes, e as altas taxas de 

mortalidade, pode ocasionar instabilidade psicoemocional e sofrimento no profissional 

de enfermagem. A falta de reconhecimento e as cobranças a qual o trabalhador de 

enfermagem é submetido, juntamente com a responsabilidade exigida, contribuem 

para o surgimento de estresse e depressão (VIEIRA, et al, 2009).  

            Profissionais que trabalham em ambientes críticos, podem apresentar mais 

chances de sofrimento psíquico, em relação a complexidade de ações e o estresse 

gerado durante a sua realização (GOMES, et al, 2006). 

            O trabalho da equipe de enfermagem é caracterizado por instabilidades, 

incertezas, variabilidade de situações e ocorrências. O que exige elevado nível de 
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conhecimento, habilidades e competências, além de controle psicomotor, cognitivo e 

afetivo, o que pode gerar crises sociais e esgotamento. As sobrecargas de funções 

ameaçam a integridade de sua saúde, as tensões acumuladas sobre a parte psíquica 

podem evoluir para um quadro de patogenia (COUTO, 2008). 

Doenças e sentimentos como a depressão, hostilidade e a ansiedade são 

frequentemente encontrados em enfermeiros que atuam em UTI, resultado de 

experiências contínuas com a morte e situações de extrema gravidade, exigindo 

conhecimento especializado e destreza para realização de procedimentos em 

situações de emergência. Estudos relataram ocorrência de distúrbios psiquiátricos em 

enfermeiros de UTI, como resultado de estresse dentro do ambiente de trabalho 

(PEREIRA, 1997). 

O estresse afeta o desempenho profissional, ocasionando ao trabalhador da 

equipe de enfermagem diminuição da percepção e bloqueio na concentração, 

ocasionadas por excesso de tarefas complexas que necessitam de decisão rápida, 

carga horária elevada, déficit de profissionais de enfermagem e como consequência 

sobrecarga de atividades (LEITÃO, et al, 2008). 

 

Gráfico 8- Uso de Medicamentos Controlados pela Equipe de Enfermagem na 
UTI 

 

Fonte: Gois, 2018. 
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 Ao analisar o gráfico observou-se que a relação ao uso de medicação 

controlada 79% não utiliza (41 sujeitos), 15% fazem uso de ansiolíticos (8 sujeitos), 

4% fazem uso de antidepressivos (2 sujeitos), associação de antidepressivo e 

ansiolítico 2% (1 sujeito). Totalizando 21% de sujeitos que usam medicação 

controlada. 

           O trabalhador de enfermagem está constantemente exposto a tensão em suas 

rotinas, sobrecarga de trabalho e a necessidade de se manter desperto. O consumo 

de substâncias psicoativas tem o objetivo de minimizar a tensão, estresse, ansiedade 

e incentiva o trabalhador a utilizar para conseguir desempenhar suas funções diárias 

com qualidade (MARTINS, et al, 2007). 

            O ritmo acelerado de vida e no ambiente de trabalho, exige cada vez mais dos 

trabalhadores, além da carga de horária excessiva, ambiente laboral de enorme 

estresse, onde exige extrema atenção podem influenciar o consumo de medicamentos 

controlados pela equipe de enfermagem. Os profissionais de saúde estão sob pressão 

a todo momento, vivenciam situações de estresse relacionado a situações de 

emergências. Existe também o acesso fácil a substâncias psicoativas, o que pode 

levar a automedicação para poder lidar com insônia, estresse, ansiedade e depressão 

(BEZERRA, NASCIMENTO, RODRIGUES. 2012). 

             Especificamente em hospitais e setores fechados, apontam que a equipe de 

enfermagem, estão expostos ao consumo de medicamentos controlados. Justifica-se 

por esses profissionais ficarem duplamente expostos aos agravos a saúde, em 

dimensões física e psíquica, somando com condições precárias de trabalho e 

enfrentamento das dificuldades cotidianas (BEZERRA, NASCIMENTO, RODRIGUES. 

2012). 

               Nas UTIs o nível de complexidade dos pacientes é maior do que em relação 

a outros setores, enfrentando grandes desafios, devido a responsabilidade de cuidar 

de pacientes graves, rotineiramente vivenciam sofrimento humano, presenciam 

diariamente procedimentos invasivos e intercorrências, necessitando de atualização 

contínua sobre as tecnologias que o setor oferece (BEZERRA, NASCIMENTO, 

RODRIGUES. 2012). 

 

            Os gráficos 9 e 10 descrevem as respostas dos sujeitos que responderam 

afirmativamente para a questão anterior: 
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Gráfico 9- Tempo de utilização de medicação controlada pela equipe de 
enfermagem na UTI 

 

Fonte: Gois, 2018. 

Ao analisar o gráfico observou-se que, 37% fazem uso de 3 a 5 anos (4 

sujeitos), 27% fazem uso a menos de um ano (3 sujeitos), 27% fazem uso de 1 ano a 

3 anos (3 sujeitos), 9% fazem uso de 5 a 10 anos (1 sujeito). 

Um grande agravo de uso por longos períodos de medicamentos controlados é 

a dependência que a substância causa. Quando é interrompido o uso do 

medicamento, ocorrem sintomas de abstinência, considerado um indício de 

agravamento do quadro clínico, o que leva a restituir o uso. No período em que não 

foi utilizado o medicamento o indivíduo desenvolve uma tolerância aos efeitos 

farmacológicos, como consequência é necessário aumentar a dose, continuando o 

processo de dependência (LARANJEIRA, 2013). 
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Gráfico 10- Uso de medicamentos controlados antes de trabalhar do setor da 
UTI 

 

Fonte: Gois, 2018. 

Ao analisar o gráfico observou- se que 55% passou a utilizar medicamentos 

controlados após iniciar o trabalho na UTI (6 sujeitos) e 45% já fazia uso antes (5 

sujeitos).  

A necessidade de utilizar medicamentos controlados é resultado de vários 

fatores como por exemplo: estresse a longo prazo, herança genética, cansaço mental. 

Mas surge a questão de um alerta para instituição investigar, o funcionário pode ter 

adoecido após iniciar seus trabalhos dentro do setor da UTI, necessitando estar 

fazendo uso de medicamentos controlados. 

Profissionais que trabalham em ambiente crítico como é o caso do setor da UTI, 

apresentam mais chances de sofrimento psíquico, em consideração a complexidade 

de ações realizadas gerando estresse, adoecendo e expondo a necessidade do uso 

de medicamentos controlados com objetivo de melhora da sua saúde mental para que 

sua assistência seja de qualidade (GOMES, et al, 2006). 
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Gráfico 11- Atividades que a equipe de enfermagem considera estressante 

 

Fonte: Gois, 2018. 

          Sobre o gráfico a cima, 19% o que corresponde a 10 sujeitos, consideram 

estressante a relação médico enfermagem; 15% ( 8 sujeitos) considera o transporte 

de pacientes para Centro Cirúrgico e realização de exames; 13% ( 7 sujeitos) relata 

os alarmes de bombas de infusão, monitores e ventiladores; Uma atividade que exige 

tempo, esforço físico, atenção é sentar paciente na poltrona 11% (6 sujeitos), 

consideram uma atividade estressante; Cuidado com paciente extremamente grave 

9% ( 5 sujeitos); Conflito entre funcionários acaba desmotivando e desunindo toda a 

equipe o que acarreta estresse 9% (5 sujeitos);  Sobrecarga de funções 8% (4 sujeitos) 

onde relatam desempenhar atividades que não são de sua competência; Horário de 

visita 6% (3 sujeitos), no período vespertino a equipe de enfermagem precisa parar 

com suas rotinas, e dedicar o tempo para atender as visitas onde precisam ser 

acompanhadas; Pacientes agitados 6% (3 indivíduos) consideram como estressantes 

estarem dando assistência; Coordenar a equipe 4% (2 indivíduos) citaram como uma 

dificuldade, devido à falta de comprometimento de alguns. 

           A arte do cuidar, é umas das mais belas e também a mais difícil, lidar com 

pessoas, sofrimento do próximo, conflitos, subordinação gera sentimentos de 

impotência, resignação, compaixão, levando ao estresse (SANTOS, et al, 2010).  
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           Devido aos fatores do setor da UTI ser um ambiente extremamente seco, 

fechado, refrigerado, apresentando iluminação artificial, ruídos intermitentes, inter-

relacionamento constante entre pessoas da mesma equipe durante longos períodos, 

bem como, cobranças excessivas de segurança, respeito e responsabilidade com os 

pacientes em estado de dor e probabilidade alta de falecimento. Indicadores que 

certamente, podem resultar em clima de trabalho exaustivo, tenso e estressante, 

provocando desmotivação e conflito entre a equipe multiprofissional (PEREIRA,1999). 

           A UTI não se limita em um serviço com equipamentos especiais, implica uma 

atitude da equipe que ali desempenha suas funções. O essencial é o relacionamento 

interpessoal, o contexto em que os recursos humanos impostos, ofereçam ao paciente 

e família, uma segurança e um apoio emocional, aliado a uma atitude orientada para 

aproveitamento dos recursos tecnológicos existentes (MIYADAHIRA, et al, 1999). 

           Dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a enfermagem precisa 

manter um relacionamento entre profissionais da mesma área, porém também é 

necessário a relação com outras equipes como a equipe de fisioterapia, de nutrição, 

médica, onde esse convívio nem sempre é pacífico, existe sempre queixas de várias 

partes. Na enfermagem além das queixas entre a própria equipe, surge também sobre 

a equipe médica, como a subserviência (bajulação; pessoa que cumpre regras ou 

ordens de modo humilhante, característica de quem se dispõe a atender as vontades 

de outros) realidade que infelizmente ocorre dentro do ambiente hospitalar e a pouca 

valorização do profissional enfermeiro, falta de reconhecimento tanto pela equipe 

médica quanto por outros profissionais da saúde (WAGNER, et al, 2009).  

O trabalho na saúde também é a escuta, uma interação pacífica entre 

profissionais é determinante no resultado da qualidade assistencial. A incorporação 

de novidades tecnológicas é constante, e os novos processos decisórios refletem na 

concretização de responsabilidade tecnocientífica, humanística, social e ética dos 

cuidados, tratamentos e acompanhamentos na saúde pela equipe multiprofissional 

(CECCIM, et al, 2004). 

Uma atividade importante, que exige atenção, preparo, podendo ser com ou 

sem sucesso é o transporte de paciente grave, onde o mesmo é baseado na tríade: 

estabilização de sistema cardiovascular e respiratório, equipamentos como monitores, 

ventiladores, medicações, acessórios, pensando também nas intercorrências 

possíveis. A equipe para o transporte deve ser composta por 1 médico, 1 técnico de 

enfermagem e 1 fisioterapeuta. Os materiais devem ser levados junto como: máscara 
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e bolsa para ventilação manual, tubos orotraqueais, laringoscópio e lâmina, monitor 

de transporte, verificar sinais vitais antes e depois do destino, drogas (noradrenalina, 

adrenalina, atropina, amiodarona, midazolam), seringas e agulhas, luvas de 

procedimentos e estéreis. Procedimento arriscado que envolve uma equipe 

multiprofissional, exigindo todo cuidado, atenção, responsabilidade e preparo para 

possíveis intercorrências (JAPIASSÚ, 2005). 

  Um causador de estresse na enfermagem dentro da UTI são os alarmes dos 

equipamentos, considerados fonte de desgaste e irritação para a equipe de 

enfermagem, apesar da necessidade da tecnologia para a melhor assistência, onde 

chamam a atenção para alterações hemodinâmicas e os sinais vitais do paciente, mas 

por sua vez um ambiente ruidoso é estressante, pois os mesmos aumentam a 

ansiedade e atrapalham a concentração (ARAÚJO, et al, 2011). 

 As exposições em níveis elevados ou não de ruídos por longos períodos podem 

comprometer o sistema auditivo (LEITÃO, et al, 2008). 

 

Gráfico 12- De que maneira a equipe da enfermagem cuida da sua saúde 

 

Fonte: Gois, 2018. 

Ao analisar o gráfico observou-se que, a maioria 59% (31 sujeitos) fazem 

caminhada e atividade física, 19% não fazem (10 sujeitos), alimentação saudável 10% 

(5 sujeitos), academia 2% (1 sujeito), energização 2% (1 sujeito), sexo 2% (1 sujeito), 

0��19%

10%

2%

2%

2% 2%
2% 2%

abcdefbgbh bidjdgbgk lmndab

QHI @XY@POSOPCLI

CBOJ@QWCGHI

CPCL@JOC

@Q@RUOoCGHI

X@pI

PIJYCQ^OC LC SCJqBOCr JIJ@QWIX
DE LAZER

@XYIRW@X

JCXXCU@J



53 

 

companhia da família 2% (1 sujeito), esportes 2% (1 sujeito), e massagem 2% (1 

sujeito). 

Existem profissionais de enfermagem que apesar de enfrentarem conflitos no 

seu cotidiano ocupacional, colocam os princípios éticos da enfermagem e promoção 

da saúde como prioridade, utilizando outros meios como uma válvula de escape 

referente as pressões do trabalho como: ter um bom relacionamento familiar, 

amoroso, lazer, amizades, estudos, praticar esportes entre outros (DIAS, et al, 2011). 

O lazer tem um papel de extrema importância como um meio alternativo para o 

relaxamento e alívio de contratempos advindos do cotidiano do trabalhador seja 

profissional ou pessoal. As funções do lazer são: descanso, divertimento e o 

desenvolvimento da personalidade, contribuindo para a saúde física e mental. 

Um meio para contribuição da melhora da saúde é a atividade física 

considerado qualquer movimento corporal com gasto energético acima dos níveis de 

repouso como por exemplo, caminhar, praticar esportes, dançar etc. Estudos 

epidemiológicos demonstram que a prática regular de atividade física está associada 

a mortalidade reduzida, e uma melhor qualidade de vida (ARAÚJO, 2000).  

 Infelizmente ainda é constatado o sedentarismo, identificado como a não 

participação em atividades físicas em momentos de lazer. Pesquisa do IBGE (2015) 

mostrou que 41,2% dos homens adultos e 50,4% das mulheres estão sedentários, 

onde a maioria referia a falta de tempo como principal motivo para se manter 

fisicamente inativas (IBGE, 2015). 

           Uma boa forma de manter-se com a saúde em dia é a alimentação saudável 

que tem por base o reconhecimento de que um ótimo nível de saúde depende da 

nutrição, requisitos básicos para a promoção e proteção do organismo, possibilitando 

o crescimento e desenvolvimento, com qualidade de vida (ALVES, JAIME, 2014). 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo foi possível identificar o perfil da equipe de enfermagem, 83% dos 

sujeitos do gênero feminino e 17% masculino. 62% com idades entre 26 e 35 anos, 

ou seja, uma equipe de jovens trabalhadores de enfermagem. Como esperado a 

maioria 79% são técnicos de enfermagem, 17% enfermeiros e 4% de auxiliares de 

enfermagem, em dissonância com a RDC 07/2010. 69% trabalham de 1 a 5 anos e 

somente 21% está desempenhando suas funções a menos de 1 ano.  

 Em relação aos enfermeiros é gratificante observar que a maioria que 

representam 67% já possui alguma especialização, o que acrescenta ainda mais seus 

conhecimentos e habilidades para atuar na UTI.  

Na questão sobre o uso de medicação controlada, 21% relataram que utilizam 

para tratamento de ansiedade, depressão e TOC. Em relação ao número de quem 

realmente respondeu que possui doença psicológica/psiquiátrica se identificam 10% 

dos sujeitos, demonstrando que não possuem diagnóstico adequado para o uso 

desses medicamentos. Um agravo dentro do setor foi o fato de 55% dos sujeitos 

iniciarem o uso de medicamentos controlados após começar a trabalhar dentro da 

UTI. 

Quando questionados sobre as atividades consideradas estressantes, surgiram 

vários relatos, porém os que mais se destacaram foram: 19% citou a relação médico 

e enfermagem, é necessário que as equipes trabalhem juntas de maneira pacífica e 

amigável, quando há conflitos gera estresse por parte dos trabalhadores, reduzindo a 

qualidade nos serviços prestados; 15% o transporte de pacientes para exames de 

imagens e centro cirúrgico, atividade que exige preparo, esforço físico e agilidade; 

13% alarmes de monitores, ventiladores e bombas de infusão.   

Sobre maneiras de cuidar da saúde, 59% citaram que praticam atividade física 

e caminhada, 19% responderam que não fazem nenhuma atividade para melhorar 

sua condição. O sedentarismo, não ter momentos de lazer, não fazer uma alimentação 

saudável, pode adoecer o trabalhador. 

Concluindo, este estudo proporcionou uma maior aproximação com as equipes 

que atuam nestas UTIs, e após a aplicação do questionário, oportunizou uma 

conversa com os profissionais sobre promoção da saúde mental do trabalhador. Foi 
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possível ampliar os conhecimentos sobre os temas: medicamentos controlados, as 

doenças psicológicas mais prevalentes na saúde e a saúde do trabalhador. 

 Acredita-se que este estudo estará contribuindo ao direcionar ações para 

prevenir adoecimento mental na equipe de enfermagem, ao demonstrar os principais 

fatores que adoecem o funcionário. As instituições devem ampliar discussões acerca 

da relação trabalho e saúde, avaliando fatores de risco aos quais os trabalhadores 

estão submetidos. Em virtude do contexto sócio, econômico e político do país e dos 

reflexos nas políticas de saúde, especificamente no SUS, é necessário cada vez mais 

que os gestores das instituições de saúde voltem seu olhar à saúde do trabalhador 

como investimento institucional, e à enfermagem de modo específico nas instituições 

hospitalares pois, como mencionado no desenvolvimento deste estudo, constituem a 

maior força de trabalho.  
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APÊNDICES 

  

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 

Data: _____/_____/______ 

Dados de identificação: 

1. Gênero: (  ) Feminino   (  ) Masculino 
 

2. Idade: (  ) Menos de 25 anos    (  ) 26 a 30 anos  (  ) 31 a 35 anos 

 (  ) 36 a 40 anos             (  ) 41 a 45 anos  (  ) 46 a 50 anos 

 (  ) 51 anos ou mais 

3. Qual categoria da enfermagem você pertence? 

          (  ) Enfermeiro/a.     (  ) Técnico de Enfermagem   (  ) Auxiliar de Enfermagem. 

 

4. Possui algum curso de especialização na área? 

          (  ) Sim. Qual?_______________________          (   ) Não. 

 

5. A quanto tempo trabalha em UTIs? 

         (  ) Menos de 1 ano   (  ) De 1 ano à 3 anos  (  ) De 3 anos à 5 anos  

         (  ) De 5 anos à 10 anos  (  ) Acima de 10 anos 

 

6. Qual é o turno que trabalha? 

         (  ) Manhã   (  ) Tarde  (   ) Noite 

 

Dados da pesquisa: 

 

7. Você tem alguma doença psicológica/psiquiátrica diagnosticada? 

         (    ) Não  (     ) Sim. Qual: _________________________________________. 
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8. Utiliza algum medicamento controlado? 

       (  ) Não  (  )Sim, Se sim, assinale a classe do medicamento 

           (  ) Antidepressivo   (  ) Ansiolítico   (  ) Indutores do Sono  (  ) Outros:    

     

9. Há quantos anos faz uso de medicação controlada? 

       (  ) Não utilizo  (  ) Menos de 1 ano  (  ) De 1 ano à 3 anos 

      (  ) De 3 anos à 5 anos  (  ) De 5 anos à 10 anos (  ) Acima de 10 anos 

 

10. Começou a utilizar os medicamentos controlados antes de trabalhar na 
Unidade de Terapia Intensiva? 

        (  ) Sim   (  ) Não 

 

11. Quais as atividades que você exerce na UTI que considera estressantes? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

12.  De que outras maneiras você cuida de sua saúde? Assinale ou descreva 
quantas achar necessário: 

(  ) Caminhada/atividade física (  ) Psicoterapia (  ) Reiki. 

(  ) Outros. Quais:_____________________________________________________ 
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO DE PESQUISA 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES 

ENVOLVIDAS 

            Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das 

instituições envolvidas no projeto de pesquisa intitulado "USO DE MEDICAÇÕES 

CONTROLADAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA (UTI)" declaram estarem cientes e de acordo com seu desenvolvimento 

nos termos propostos, lembrando aos pesquisadores que no desenvolvimento do 

referido projeto de pesquisa, serão cumpridos os termos da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos 

pesquisadores ao local da pesquisa e a manipulação dos dados de questionários 

entregues a enfermeiros e técnicos de enfermagem de Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI), será autorizado somente após a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO 

do Comitê de Ética em pesquisa em Seres Humanos da UNIARP.  Esta instituição 

está ciente de suas corresponsabilidades como instituição coparticipante do presente 

projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar 

dos participantes da pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária 

para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

 

Local/Setor onde a pesquisa será realizada: Associação Franco Brasileira Hospital 
Maicé. 
 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 Caçador (SC) 15 de Novembro de 2017 

                   

_________________________________________ 
Ass: Pesquisador responsável (Orientador) 

 
____________________________________________ 

Ass: do responsável pela Instituição (de origem) 
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__________________________________________________ 

Ass: Responsável de outra instituição 
Nome: 
Cargo: 
Instituição: 
Número de Telefone: 
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Ãvu©¬ �v Æ¬·v·ÃÄ©v·Ã¬ �ÄÚuv v vÆ�suvÆÄ�¬ – Maiores de Idade   
 

  
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe 
(CEP-UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi 
criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 
integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 
pesquisas dentro de padrões éticos.  
  

¨� Ä�~}��Å�§{æÌ� �� Ò®�Ê~�� �~ Ò~�äÉ��{  
Ã��Éz� �� Ò®�Ê~�o: MEDICAMENTOS CONTROLADOS: USO PELA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

ß®~{ �� Æ�}¯~§��~}��� {Þ�~  
ÆÉ®��� v}Å~®�{Â~�  
·Þ�~®� �~ �{®��§��{}�~� }� §~}�®�� ¶¾  ·Þ�~®� ���{z �~ �{®��§��{}�~�� ¶¾  
Ò{�®�§�}{��® �{ �~�äÉ��{�  
Ä}����É�æÌ� �}�~ �~®ç ®~{z�È{��� s���§�{æÌ� è®{}§� t®{��z~�®{ Ç�����{z ©{�§â  
·��~ ��� �~�äÉ��{��®~� ~ §�z{»�®{��®~�� ©{®�z�{ s}{äÉ�~z� Ë���x �{|{}~ Æ{®z{ t�®�zz~  

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. 

O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 

estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, 

mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.  

  
£� Ä�~}��Å�§{æÌ� �� Ò{®��§��{}�~ �{
Pesquisa  
·��~�  Data de nascimento:  
v}�~®~æ��  
Ã~z~Å�}~�  v-mail:  

 
¢� Ä�~}��Å�§{æÌ� �� Ò~�äÉ��{��® u~���}�ç�~z  
·��~� �{|{}~ Æ{®z{ Borille  
Ò®�Å���Ì�� v}Å~®�~�®{  ·� �� u~Â���®� }� Æ�}�~z¯�� ¤¡µ£¥¡  
v}�~®~æ�� uÉ{ u�� �~ «{}~�®� £¥ � t{�®®� �vu  
Ã~z~Å�}~� Î¥ Ï  ¡¨££¡¢  v-mail: dborille.db@gmail.com  
 

  
1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são):  
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- OBJETIVO GERAL: Identificar os medicamentos controlados para o tratamento de 

doenças psicológicas da equipe da enfermagem de duas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI).  

  

- Objetivos Específicos:   

• Identificar o perfil dos profissionais de enfermagem que atuam nas Unidades 

de Terapia Intensiva em um hospital geral;  

• Categorizar os medicamentos utilizados por profissionais de enfermagem que 

atuam na  

UTI para tratamento das patologias psicológicas;  

• Identificar patologias psicológicas com diagnóstico confirmado dos 

profissionais de enfermagem que atuam nas duas Unidades de Terapia 

Intensiva;  

• Descrever as atividades de enfermagem que os profissionais consideram 

como estressantes  

  

2. O procedimento para coleta de dados:   

  

A coleta de dados acontecerá em fevereiro e março de 2018 em que o 

pesquisador irá até as Unidades de Terapia Intensiva e abordará os sujeitos de forma 

individual e em local que mantenha o sigilo das informações.  

Primeiramente o pesquisador realizará uma conversa individual com o 

profissional da enfermagem, sujeito de estudo, onde serão explicandos os objetivos 

da pesquisa. Após será entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) em duas vias, uma ficará com o sujeito da pesquisa e outra via ficará com o 

pesquisador.   

Em seguida será entregue o questionário composto por perguntas abertas e 

fechadas em que constam perguntas a respeito da categorização profissional, 

gênero, faixa etária, patologias psicológicas diagnosticadas, medicamentos em uso 

e atividades laborais que consideram estressantes. O questionário será recolhido 

pelo pesquisador no final do turno ou logo após o preenchimento individual.   
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3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):   

  

Através desta pesquisa é possível identificar quais são as patologias 

psicológicas/psiquiátricas, e medicamentos em uso do profissional de enfermagem, 

onde estará contribuindo para realização de um planejamento da saúde desse 

indivíduo.  

  

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):   

  

O participante poderá sentir-se desconfortável em responder algumas questões que 

poderão influenciar no seu emocional, por se tratar de uma pesquisa em que a coleta 

de informações acontece por meio de questionário com preenchimento individual; 

você poderá recusar-se em participar da pesquisa a qualquer momento caso sinta-

se afetado. A sua participação neste estudo é voluntária. Você tem a liberdade de se 

recusar a participar do estudo, ou, se aceitar, retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso afete seu trabalho.  

  

5. Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do 

estudo. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação na pesquisa a qualquer momento, seja por motivo de 

constrangimento e ou outros motivos.  

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. O pesquisador irá tratar a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para 

você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua 

participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado 

(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Este consentimento 

está impresso e assinado em duas vias, uma cópia será fornecida a você e a outra 

ficará com o pesquisador (es) responsável(eis).  
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6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.  

  

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será 

disponibilizado nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você 

sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como 

responsável.  

  

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. 

Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.   

  

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus 

dados pessoais não sejam mencionados.  

  

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-

UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone 

(049) 3561-6200, sempre que entender necessário obter informações ou 

esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo.  

  

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) 

parcial (is) e final (is) desta pesquisa.  

    

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às 

dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento 

em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse.  

  

Caçador (SC) 15 de Novembro de 2018.  

 


