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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) leitor(a) 

A Caminhos - revista online de divulgação científica do Centro Universitário para 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi, apresenta nesta edição seis artigos inéditos 
que abordam diversos temas relacionados a área da Saúde. 

No seu primeiro artigo, Adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica: 
uma proposta de intervenção, os autores têm como objetivo propor intervenções educativas 
para promover a adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica, em uma cidade do 
Paraná. Por meio de uma pesquisa-ação, os autores pretendem ainda identificar estratégias que 
contribuam para a construção de políticas públicas racionais e eficientes.

O objetivo do segundo artigo E quem cuida do cuidador?: a saúde mental em pauta, é  
refletir acerca da saúde mental de enfermeiros atuantes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
e a importância do profissional da psicologia nesse contexto. Para isso, as autoras realizaram 
uma busca e seleção de livros acadêmicos e artigos científicos, com posterior análise, e trazem 
considerações importantes sobre o tema.

Em seguida, o artigo Qualidade de vida e saúde mental dos trabalhadores: fatores 
determinantes e o impacto nas organizações trata da qualidade de vida no trabalho (QVT) e 
saúde mental (SM), evidenciando fatores preponderantes e determinantes destas temáticas e os 
reflexos no âmbito organizacional, a partir de um estudo bibliográfico.

No quarto artigo, Saúde mental e suicídio: pensando sistemicamente, as autoras tem 
como objetivo compreender qual a perspectiva da Abordagem Sistêmica acerca do suicídio e 
para isso, realizaram uma revisão bibliográfica em livros e artigos científicos indexados nos 
bancos de dados eletrônicos PubMed e SciELO.

 Na sequência, o artigo Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): 
possíveis intervenções terapêuticas, objetivou identificar as principais intervenções terapêuticas 
utilizadas em crianças com hipótese diagnóstica de TDAH, por meio de uma pesquisa 
exploratória em bases de dados. 

A resenha Intervenções parentais: é possível transportá-las de um país pata outro? 
discute um artigo recentemente publicado pela UNICEF®, no qual compara a possibilidade de 
“transportar” intervenções parentais de um país para o outro com a possibilidade de desenvolver 
estratégias localmente. A resenha tem como objetivo discutir e elucidar aspectos fundamentais 
como diferenças culturais, sociais e governamentais, custos e eficácia das intervenções propostas.

Por fim, a resenha Jogos de influência: embates entre escola e mídia, tem como um dos 
objetivos centrais demonstrar o poder e a relação entre escola e mídia. O artigo em questão, 
da psicóloga Luciana Lobo Miranda, retrata um pouco sobre suas pesquisas e desafios que ela 
encontrou na prática. 
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Certa de que a Revista Caminhos – Dossiê Saúde reúne uma coletânea de excelentes 
pesquisadores que buscam, através da mesma, compartilhar os resultados de suas pesquisas e 
construções, desejo a todos uma ótima leitura!

Caroline Drehmer Pilatti
Docente Titular da Disciplina de Análise do Comportamento – UNIDAVI

Discente do Curso de Doutorado em Psiquiatria - IPq - Prodip - USP
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ADESÃO AO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: UMA 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO1

Jorge Alberto Borrego Cabrera2

João Paulo Roberti Júnior3

Idonézia Collodel Benetti4

RESUMO
A hipertensão arterial sistêmica é considerada um problema de saúde pública que apresenta estreita relação com 
a diminuição da qualidade de vida de importante parcela da população, além de custo elevado para os cofres 
públicos. A baixa adesão ao tratamento medicamentoso é motivo de preocupação na atenção primária. O objetivo 
deste projeto é propor intervenções educativas para promover a adesão ao tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica. As intervenções têm características que se assemelham com a pesquisa-ação e foi planejada para um 
período de três meses. As etapas para sua execução serão: 1) diagnóstico; 2) concepção de um programa de 
intervenção educativa; 3) execução do projeto; 4) avaliação. O trabalho será realizado pelas agentes de saúde em 
grupos de moradia. Os critérios de inclusão envolverão pacientes com diagnóstico de HA e ausência de deficiência 
física ou mental que impeça a participação nas intervenções. Serão excluídos aqueles que apresentarem problemas 
de saúde e não possam participar do estudo, ou que vierem a óbito durante o programa. Haverá avaliação (antes 
e depois) do nível de conhecimento sobre a adesão ao tratamento. Espera-se que os trabalhos, além de aumentar 
o vínculo entre a comunidade e os pacientes, contribuam para diminuir a quantidade de internações decorrentes 
de complicações associadas á HA e promovam o hábito da alimentação saudável, da pratica regular de exercícios 
físicos e boa qualidade de vida, bem como contribua para outros trabalhos na elaboração e implementação de 
políticas públicas e de práticas de saúde mais eficientes para o controle da hipertensão arterial.

Palavras-chave: Hipertensão arterial sistêmica. Adesão ao Tratamento. Intervenção.

ABSTRACT 
Systemic arterial hypertension is considered a public health problem that is closely related to the decrease in the 
quality of life of an important part of the population, in addition to a high cost for public coffers. The low adherence 
to the drug treatment is cause for concern in primary care. The objective of this project is to propose educational 
interventions to promote adherence to the treatment of hypertension. The interventions have characteristics that 
resemble action research and are planned for a period of three months. The steps for its execution will be: 1) 
diagnosis; 2) design of an educational intervention program; 3) execution of the project; 4) evaluation. The work 
will be performed by health workers in housing groups. Inclusion criteria will involve patients diagnosed with AH 
and absence of physical or mental disability that impedes participation in the interventions. Those who present 
health problems and are unable to participate in the study or who die during the program will be excluded. There 
will be evaluation (before and after) of the level of knowledge about adherence to treatment. It is hoped that the 
work, in addition to increasing the link between the community and the patients, will contribute to decrease the 
amount of hospitalizations due to complications associated with hypertension and promote the habit of healthy 
eating, regular practice of physical exercises and good quality of Life, as well as contribute to other works in the 
elaboration and implementation of public policies and more efficient health practices for the control of arterial 
hypertension.

Key words: Systemic arterial hypertension. Treatment adherence. Intervention.

1 Artigo extraído do trabalho final resultante do Curso de Pós-Graduação no Curso de Especialização 
Multiprofissional na Atenção Básica.
2 Médico, Médico, acadêmico do Curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica na Universidade 
Federal de Santa Catarina.
3 Psicólogo, Mestre em Antropologia Social e Doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina.
4 Psicóloga, Mestre em Psicologia, Doutoranda em Saúde Coletiva na Universidade Federal de Santa Catarina e 
orientadora deste trabalho.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um mal silencioso, que afeta tantas pessoas 
adultas como jovens e pode ser conceituada como uma doença crônico-degenerativa de 
natureza multifatorial (SANTOS et al., 2013). Na grande maioria dos casos, é assintomática e 
compromete fundamentalmente o equilíbrio dos sistemas vasodilatadores e vasoconstritores, 
que mantêm o tônus vasomotor, o que leva a uma redução da luz dos vasos e danos aos órgãos 
por eles irrigados.

Na prática, a HAS é caracterizada pelo aumento dos níveis pressóricos acima do que 
é recomendado para uma determinada faixa etária. No mundo são 600 milhões de hipertensos 
(OMS, 2013). No Brasil, estima-se que haja 30 milhões de hipertensos, cerca de 30% da 
população adulta; entre as pessoas com mais de 60 anos, mais de 60% têm hipertensão (GOMES; 
SILVA; SANTOS, 2010)

A Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) estima que 5% de população brasileira 
com até 18 anos tenha hipertensão (3,5 milhões de crianças e adolescentes). É uma das doenças 
crônicas que tem consequências mais graves como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 
cerebral (hemorrágicos e isquêmicos), insuficiência cardíaca, miocardiopatias dilatadas, 
retinopatia hipertensiva e insuficiência renal.

No município investigado, no último mês, a procura pelos serviços de saúde e por 
consulta médica deu-se por queixas de dores provocadas no ambiente de trabalho (devido a 
serviços repetitivos), hipertensão e diabetes descompensadas (ou não tratada), gripes (no 
momento de epidemia) e suspeita de dengue. As principais causas de internações neste período 
incluem HAS descompensada, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) descompensada, 
acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio (IAM).

A enfermidade escolhida para ser investigada e trabalhada é a hipertensão arterial, já 
que as doenças do aparelho circulatório são as maiores causadoras de óbito no município de 
Castelo Branco. Ainda, justifica-se a elaboração deste projeto pela alta prevalência de casos de 
HAS na Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Presidente Castelo Branco. As necessidades 
de saúde da população requerem o aumento da qualidade de vida dos cidadãos. Esta localidade 
tem muitos pacientes idosos (mais de um 35% da população) e apresenta fatores de risco como 
obesidade, álcool, regime de alimentação não balanceada, tabagismo, sedentarismo, estresse e 
genética. Além disso, as crenças culturais da população que faz com que não venham à consulta 
médica, agravando as condições de saúde.

Então, esse estudo tem importância para controle e monitoramento dos pacientes 
hipertensos e diminuição dos casos de comorbidade (AVC, IAM). Também, porque na avaliação 
dos casos de hipertensos no município Presidente Castelo Branco ocorrem falhas, que podem 
ser diminuídas melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

A execução deste projeto vem ao encontro do trabalho realizado no município, já que é 
uma intervenção que está diretamente relacionada com a estratégia da saúde da família. Então, 
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é uma investigação oportuna, porque neste momento está em implantação a estratificação de 
risco dos pacientes hipertensos e sua aplicação poderá dar melhor andamento aos trabalhos, 
após esta estratificação e, além de dar suporte ao trabalho de estratificação, fará a aproximação 
entre a equipe de saúde e a comunidade, melhorando a avaliação e o monitoramento e, 
consequentemente, a adesão do paciente ao tratamento.

Após o diagnóstico situacional na área de abrangência da ESF no ano de 2014 
(levantamento efetuado a partir do planejamento e avaliação das ações de saúde), pode-
se constatar que a maioria dos pacientes hipertensos não toma a medicação corretamente, 
esquecendo-se dos horários e dosagens feitas para o controle da doença, aumentando a demanda 
de consultas emergentes pelo aumento da pressão arterial. Enfim, para o controle da HAS é 
preciso aliar o uso adequado dos medicamentos ao controle do peso, à atividade física regular, 
a algumas mudanças nos hábitos e na dieta, com tratamento medicamentoso, de acordo com a 
prescrição médica, para que se evitem sequelas.

Sem dúvidas, o foco deste estudo está em promover a adesão ao tratamento em pacientes 
hipertensos em acompanhamento no posto de saúde da família neste munícipio do estado do 
Paraná e, assim, identificar os problemas presentados pelos pacientes com relação à adesão ao 
tratamento farmacológico e não farmacológico.   Além disso, também é foco deste trabalho 
promover ações educativas para incentivar hábitos e estilos de vida adequados e, desta forma, 
melhorar a qualidade de vida na população em geral.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) tornou-se um problema de saúde pública pelo 
impacto econômico e ônus que acarreta ao sistema social e de saúde, refletindo na qualidade e 
expectativa de vida dos indivíduos. A prevenção de alterações irreversíveis no organismo exige 
controle continuado, além de ações individuais e coletivas.

No cenário brasileiro, há entre 15 a 30 milhões de indivíduos hipertensos, dos quais 
65% são idosos, 7% crianças e adolescentes e 25% negros; entretanto, em torno de 16 a 50% 
dos pacientes que iniciam o tratamento com anti-hipertensivos desistem da medicação no 
primeiro ano (SANTOS et al., 2013). Em Cuba, a hipertensão arterial atinge 1 200 000 pessoas 
maiores de 15 anos – 58 % em indivíduos maiores de 50 anos, sendo um problema de saúde 
pública (DELFÍN, 2013)

No cenário mundial, brasileiro e latino-americano, a HAS é uma condição clínica 
multifatorial caracterizada pelo nível elevado e sustentado da pressão arterial, associada 
frequentemente às alterações funcionais e/ou metabólicas em órgãos-alvo, com aumento do 
risco de eventos cardiovasculares, fatais ou não fatais (MALTA et al., 2009). Considerada 
também o principal fator de risco para complicações, como o acidente vascular encefálico, o 
infarto agudo do miocárdio e a doença renal crônica, a HAS pode ser definida como pressão 
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arterial sistólica maior ou igual a 140 mmhg e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 
mmhg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva (COSTA, 
2014).

De forma geral, as possíveis causas da HAS primária estão relacionadas às alterações no 
sistema nervoso autônomo, no metabolismo renina-angiotensina-aldosterona, na reabsorção de 
sódio renal e das variações genéticas. A HAS também pode ter influência da resistência insulínica, 
cujo padrão ouro de detecção é o método Homeostasis Model Assessment – HOMA (MALTA 
et al., 2009) Por sua vez, as causas secundárias da HAS estão relacionadas à feocromocitoma, 
síndrome de Cushing, hipertireoidismo e hipotireoidismo, doença renal crônica, distúrbios 
renovasculares, uso de anticoncepcionais orais, coartação da aorta, aldosteronismo primário, 
entre outros (MOTZER, 2005). 

No cenário brasileiro, os fatores de risco para a HAS relacionam-se à idade, sexo, cor 
da pele, excesso de peso, obesidade, ingestão de sal, consumo de álcool, sedentarismo, fatores 
sócios econômicos e genéticos. Em torno de 60% da prevalência da HAS ocorre acima de 65 
anos; é maior em homens até os 50 anos e, a partir desta idade, torna-se mais frequente em 
mulheres não brancas ((MALACHIAS et al., 2010)).

Em Cuba, os fatores de risco mais comuns são os mesmos do Brasil e estão associados à 
idade, excesso de peso, obesidade, ingestão de sal, entre outros. O excesso de peso e a gordura 
central acarretam maior risco para o aparecimento de HAS, bem como, a ingestão excessiva 
de sódio. O efeito hipotensor da restrição de sódio tem sido demonstrado em populações que 
utilizam dieta pobre em sal não foram constatados casos de HAS; verifica-se que o consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas está associado á ocorrência de HAS.

A atividade física também contribui para a redução das doenças cardiovasculares e 
da mortalidade, evidenciando a importância do combate ao sedentarismo. Fatores genéticos 
também interferem no desenvolvimento de HAS. Ainda, constatou-se maior prevalência de 
hipertensos entre os indivíduos de menor escolaridade (MALTA et al., 2009).

A doença da HAS, geralmente, é predominantemente assintomática e idiopática. O 
hipertenso pode sofrer demora no diagnóstico e até mesmo não aderir de modo contínuo ao 
tratamento. A avaliação dos níveis tensionais deve ser uma prática obrigatória e rotineira no 
atendimento do usuário (MALTA et al., 2009). O sistema de saúde brasileiro implementou 
ações preventivas para todos os indivíduos maiores de 15 anos, com políticas de aferição da 
pressão arterial, seja na pré-consulta ou nas visitas domiciliares. Aferir sucessivamente a pressão 
arterial em consultório pode melhorar o controle da hipertensão.

O avanço nas pesquisas farmacêuticas disponibiliza medicamentos de alta eficácia e 
segurança para o controle da hipertensão arterial e redução de suas complicações, ao diminuírem 
a ocorrência de efeitos adversos colaterais, proporcionar menor dosificação, maior tempo de 
vida média dos medicamentos (farmacocinética) e melhor proteção renal e cardiovascular. 
Entretanto, exigem adesão à terapêutica (ROCHA, 2001) .

O uso dos medicamentos anti-hipertensivos deve ter como objetivo não só reduzir a 
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pressão arterial, mas também prevenir eventos de natureza cardiovasculares, diminuindo a taxa 
de mortalidade. O tratamento não medicamentoso baseia-se na mudança de estilo de vida que 
envolve controle do peso, a diminuição da ingestão de álcool, a redução da ingestão de sódio, 
da gordura saturada e do colesterol, além da ingestão adequada de potássio, cálcio e magnésio; 
cessar o hábito de fumar, participar regularmente de programas de exercícios físicos e controlar 
o estresse, na medida do possível, são medidas importantes no tratamento da HAS.  O tratamento 
não farmacológico é um dos mais importantes para compensar o paciente.

A adesão ao tratamento é um fenômeno multidimensional, englobando o sistema 
e equipe de saúde, fatores relacionados ao tratamento, à doença, ao paciente e à condição 
socioeconômica (OMS, 2013). A adesão ao tratamento pode ser definida como um envolvimento 
amplo do paciente, de natureza ativa, voluntária e colaborativa gerando comportamentos que 
irão influenciar nos resultados terapêuticos e no controle da doença.

Os métodos empregados na avaliação da adesão ao tratamento são variados, sem que haja 
um consenso (DELFÍN, 2013). Entretanto, a influência da organização dos serviços, a integração 
e a interdisciplinaridade nas ações da equipe de saúde se mostram muito importantes (SANTOS 
et al., 2013).

A falta de adesão ao tratamento dificulta o sucesso terapêutico. Entre os fatores que 
dificultam a adesão ao tratamento, pesa o fato de que há vários tipos de comprimidos que os 
usuários devem utilizar diariamente (GOMES; SILVA; SANTOS, 2010). Os efeitos colaterais, 
como hipotensão, taquicardia, tontura, arritmia e tosse seca, também dificultam o tratamento.

O Ministério de Saúde implementou o programa Hiperdia, criado em março de 
2002, que engloba um plano de atenção à HAS e ao Diabetes Mellitus (DM), estabelecendo 
diretrizes para ampliar ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e controle dessas doenças, 
mediante reorganização do trabalho. Nas unidades realizam-se reuniões com as equipes de 
saúde, voltadas para hipertensos e diabéticos, onde os pacientes recebem orientação sobre 
suas doenças, compartilham suas dificuldades e recebem os medicamentos necessários ao 
tratamento, mensalmente. A principal meta das ações da equipe de saúde ao hipertenso é a 
adesão do indivíduo ao tratamento (SANTOS et al., 2013).

Muitos estudos clínicos demostram que a diminuição no número de medicamentos 
utilizados e da frequência das doses, preferencialmente em dose única, pode facilitar a adesão na 
abordagem da terapêutica farmacológica. A melhor adesão ao tratamento pode ser a simplificação 
do esquema terapêutico com a redução das doses diárias, com prescrição individualizada e 
estilo de vida saudável; a preferência dos pacientes por atividades rotineiras matinais reforçam 
a adesão ao tratamento (BLOCH; MELO; NOGUEIRA, 2008). Tem valor, também, a 
intervenção interdisciplinar, considerando-se a HAS como doença multicausal e multifatorial, 
exigindo diferentes abordagens em uma ação conjunta e integrada, com melhores chances de 
proporcionar maior número de informações que, por sua, vez propiciam atitudes afetivas no 
controle da doença (MALACHIAS et al., 2010).

A qualidade do atendimento da equipe de saúde e a satisfação do hipertenso com o 
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atendimento são fundamentais para a adesão ao tratamento. No acolhimento, realizado pelos 
membros da equipe de saúde, é necessário levar em consideração os sentimentos de estímulo, 
esperança, compreensão e respeito às inquietudes, aos sintomas e às limitações do paciente 
em seu processo de adaptação à doença (SANTOS et al., 2013). A qualidade do vínculo do 
profissional com o usuário, no estabelecimento da comunicação e relacionamento efetivos, visa 
a melhor adesão ao tratamento da HAS (BLOCH; MELO; NOGUEIRA, 2008).

A família também é de fundamental importância para que o tratamento da HAS alcance 
seus objetivos. A HAS pode gerar transformações na família, ao provocar limitações no estilo 
de vida de todos os elementos do núcleo familiar (COSTA, 2014). Visitas aos familiares e aos 
pacientes, em seu próprio ambiente, podem propiciar contato e desenvolvimento de atividades 
educativas, não só com o paciente, mas para a família, além de maior adesão ao tratamento e 
ao controle dos níveis tensionais nos pacientes, que percebem a família como apoio e suporte 
social.

A importância dos grupos educativos na mudança de estilo de vida, e no incentivo 
à adesão ao tratamento da HAS, facilita o acesso e o entendimento das informações, que 
contribuem para a prevenção e promoção da saúde (SANTOS et al., 2013). O comparecimento 
frequente à unidade básica de saúde (UBS) melhora a monitorização dos níveis pressóricos, 
a possibilidade de receber informações sobre a doença, podendo trazer maior motivação 
individual, contribuindo na adesão ao tratamento da HAS. Minimamente, uma consulta ao 
ano e medida arterial mensal mostrou melhor associação na adesão à atividade física e em 
modificações na dieta de hipertensos (SANTOS et al., 2013). 

3 MÉTODO

3.1 CONTEXTO

O município de Presidente Castelo Branco situa-se no estado do Paraná e no ano de 2014 
tinha, segundo o IBGE, 5000 habitantes. O município conta com um total de 1326 domicílios; 
deles 952 estão na zona urbana e 374 na zona rural.  O perfil social da comunidade apresenta 
2362 pessoas com renda per capita de até 1/2 salário mínimo e estão cadastradas em programas 
sociais de transferência de renda – 137 recebem os benefícios do programa bolsa família. Há 
ainda 32 famílias em situação de alta vulnerabilidade. Oito idosos e 22 pessoas com deficiência, 
com renda per capita até 1/4 do salário mínimo, recebem o beneficio de prestação continuada.

Quanto à alfabetização, 85% da população em idade escolar é alfabetizada, com 
escolaridade até o nono ano. As condições de moradia são boas, com sistema de agua que recebe 
tratamento de cloro, diariamente. A rede de serviços públicos de saúde atende a população 
urbana e rural de todo o município, no posto de saúde Presidente Castelo Branco, que dispõe 
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de serviços de pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermeira, sala de vacinas, odontologia e 
farmácia. O município dispõe, também, de um hospital municipal com atendimento 24 horas, 
com sala de urgência e emergência.

3.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS

Trata-se de um projeto de intervenção educativa, cujas características se assemelham 
com a pesquisa-ação, que designa qualquer estudo no qual se aprimora a prática pela oscilação 
entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-
se e avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática (TRIPP, 2005).

Executou-se o projeto no período de três meses, com início em setembro de 2015. Este 
projeto de intervenção consistiu em quatro etapas: 1) diagnóstico; 2) concepção de um programa 
de intervenção educativa; 3) execução do projeto; 4) avaliação. O trabalho será por grupos de 
moradia com as agentes de saúde atuando junto a sua comunidade delas. 

Os participantes eram todos os pacientes com diagnóstico de HAS selecionados por 
meio de dados da história clínica individual contida nos prontuários. Dessa forma, os critérios 
de inclusão envolverão o cadastro como paciente com diagnóstico de HA e a ausência de 
deficiência física ou mental que o impeça de participar da intervenção. Serão excluídos aqueles 
que, durante o período da intervenção, apresentarem problemas de saúde que os impeça de 
participar do estudo ou que vierem a óbito.

O plano de intervenção consistia na avaliação (antes e depois) do nível de conhecimento 
sobre a adesão ao tratamento em pacientes hipertensos, cadastrados na comunidade de Presidente 
Castelo Branco. A implementação do plano de intervenção e coleta dos dados, ocorrerá em 
etapas, vai ser por etapas - em cada mês serão repetidas 4 etapas, de modo que cada paciente, 
em diferentes meses, tenha o mesmo número e temas propostos para as intervenções. 

Os resultados foram analisados por meio do software estatístico Statistic Package for 
Social Science (SPSS 19). Serão apresentados por meio de tabelas de frequências comparativas 
de dados antes e depois do programa, a fim de averiguar se houve aumento do conhecimento 
sobre a HAS.

Etapa 1: investigação e diagnóstico
Nesta fase, realizou-se avaliações clínicas e exames laboratoriais, registrados em 

prontuário. Ainda, será avaliado o conhecimento em relação à doença, adesão ao tratamento 
e dificuldade com o tratamento. Esta investigação será realizada por meio de conversas com 
perguntas típicas nos moldes de uma anamnese.

Etapa 2: organização das atividades e ações educativas
Foi elaborado um plano de ensino para cada um dos temas geradores a serem trabalhados 
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com conteúdos relacionados à doença: características da patologia; reavaliação do tratamento 
farmacológico, importância deste tipo de tratamento, como evitar as complicações, importância 
dos exercícios físicos e da dieta adequada para hipertensão.

Para as intervenções e ações educativas, apesar de terem temas pré-definidos, serão 
levadas em consideração as necessidades de conhecimento identificadas na primeira etapa, a 
partir da avaliação do instrumento aplicado. As intervenções planejadas tratam de palestras, 
com participação interativa, onde os pacientes, com suas próprias experiências, construirão o 
conhecimento com ajuda da equipe de trabalho da UBS local.

Etapa 3: Execução do programa de intervenção educativa
Nesta fase, realizou-se sessões de trabalho com o apoio da equipe de saúde. A primeira 

sessão difere das sucessivas, pois seu objetivo é que os participantes saibam o funcionamento 
do grupo, as regras e como serão conduzidas as intervenções. Será enfatizada a importância da 
frequência regular, que permita a continuidade do programa, que acontecerá semanalmente no 
Hiperdia, com sede em locais próximos as agentes comunitárias de saúde, na mesma área onde 
ficam os pacientes. Na ocasião, será explicado o objetivo das intervenções. Essa etapa durou 
três meses – setembro/outubro, novembro e dezembro de 2015 –, com encontros semanais com 
os pacientes no Hiperdia, onde os grupos de hipertensos participarão das sessões de trabalho – 
intervenções educativas com cerca de duas horas de duração.

Etapa 4: Avaliação
A etapa avaliativa foi dividida em dois momentos: logo após a intervenção educativa 

e dois meses depois. Sendo assim, serão asseguradas todas as condições necessárias para que 
sejam avaliados os reais resultados do programa de intervenção. No processo de avaliação, 
poder-se-á observar o cumprimento dos objetivos propostos. Tudo será realizado no mesmo 
local onde forem feitas as sessões de trabalho. A Tabela 1 apresenta um cronograma de atividades 
para os três meses de intervenção.

Tabela 1 – Cronograma de atividades.
Distribuição das 
atividades

Intervenções Propostas – Cronograma e Atividades

Semana 1 Apresentação do projeto, avaliações clínicas, exames laboratoriais e anamneses (avaliação 
pré-intervenção). Reunião com a equipe de saúde.  

Semana 2 Procedimentos de intervenção e palestra sobre HAS – características clínicas, tratamento 
não farmacológico, mudanças de hábitos e estilo de vida –, diagnóstico da doença e suas 
complicações. Reunião com a equipe de saúde.

Semana 3 Reavaliação dos tratamentos farmacológicos, avaliação dos medicamentos utilizados – 
tempo de uso, farmacocinética e farmacodinâmica, tempo de vida media e relação custo-
benefício das medicações. Reunião com a equipe de saúde. 

Semana 4 Avaliação pós-teste e reavaliação dos resultados. Reunião com a equipe de saúde.
Fonte: acervo dos autores.
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3.3 CUIDADOS ÉTICOS E TRATAMENTO DOS DADOS

Considerando o que preconiza a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de 
Saúde sobre as pesquisas envolvendo seres humanos, os princípios éticos, como autonomia, 
beneficência, não maleficência e justiça, serão respeitados em todas as fases da execução deste 
projeto de intervenção (BRASIL, 2012). Os benefícios deste trabalho permitem identificar 
necessidades de aprendizagem para o paciente e implementação de soluções para garantir um 
clima de saúde apropriado. 

Esta proposta de intervenção foi enviada para o Comitê de Ética da Universidade 
Federal de Santa Catariana para avaliação. Os pacientes escolhidos como participantes deste 
trabalho, acometidos pela HAS, incluídos por critério de conveniência, assinarão o Termo de 
Consentimento Esclarecido – TCLE – autorizando o pesquisador a realizar os procedimentos 
previstos no método delineado para seu trabalho. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS 

A adesão ou o controle da HAS é um processo multifatorial e complexo, necessitando 
do esforço conjunto e harmônico dos vários saberes dos profissionais que compõem a equipe 
interdisciplinar que atende estes pacientes em nossa área de saúde. Espera-se que toda a equipe 
de profissionais de saúde do munícipio de Castelo Branco esteja envolvida com a prática 
das ações educativas proposta por este trabalho, procurando se aperfeiçoar, compreendendo 
cada vez mais as diretrizes que norteiam a abordagem da HAS, e buscando alternativas para 
aumentar a adesão do paciente às ações propostas pelo projeto, tornando o paciente ativo no 
processo terapêutico.  Ainda, espera-se dar mais visibilidade ao problema da HAS, utilizando 
uma abordagem educativa sistematizada.

Como o paciente não é apenas um ser hipertenso, um indivíduo isolado pronto para 
receber e assimilar automaticamente o que, supostamente, considera-se que seja o correto em 
termos técnicos, é desejável que a equipe execute as ações deste projeto de modo a trabalhar 
para um atendimento de excelência e fazer uma avaliação biopsicossocial adequada dos 
pacientes envolvidos. Já que a HAS tem causas multifatoriais, ambiciona-se que a equipe de 
saúde compreenda que o paciente está inserido em um contexto sociocultural e, portanto, possui 
suas peculiaridades.

Para isso é necessário respeitar as crenças dos pacientes, bem como seus costumes e 
percepções, não apenas a respeito da doença, mas também o que ele pensa sobre o profissional 
de saúde, do medicamento que ingere e que passa a fazer parte de seu cotidiano. Neste sentido, 
espera-se que este trabalho possa aumentar o vínculo entre os portadores de HAS e as unidades 
de saúde, fortalecendo os laços interpessoais entre os usuários, a comunidade e os profissionais 
da UBS investigada. Anseia-se que os profissionais de saúde ampliem suas percepções sobre o 
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homem e coloquem em prática no seu âmbito de trabalho ações que podem ser implantadas a 
partir desses resultados.

Ações terapêuticas não farmacológicas podem apresentar dificuldades na comprovação 
de sua efetividade real e principalmente em sua aderência em longo prazo por parte dos 
hipertensos, tornando os medicamentos a forma preferencial de tratamento, que por sua vez sofre 
a limitação devido aos efeitos adversos e ao custo. Além isso, com as intervenções propostas, 
espera-se promover a mudança de hábitos e estilo de vida dos hipertensos, com vistas a um 
cotidiano mais saudável.  

Porém, espera-se engajar mais de 90% dos pacientes hipertensos de nosso munícipio no 
autocuidado, aumentar em 80% o conhecimento sobre HAS da população em estudo, melhorar 
a adesão ao tratamento da HA, diminuir a quantidade de internações dos pacientes hipertensos, 
decorrentes de complicações associadas á HÁ, e promover uma alimentação saudável, exercícios 
físicos de forma regular e boa qualidade de vida.

A evolução silenciosa, idiopática e assintomática da HAS, influencia o abandono do 
tratamento. Então, como resultado, espera-se que o atendimento na USB tenha sempre em 
vista uma medida simples e eficiente: medir a pressão arterial de maneira rotineira em todas as 
consultas. Além disso, com as intervenções educativas, espera-se contribuir, de alguma forma, 
para esse novo cenário em que se enquadram as novas propostas para o controle da Hipertensão 
Arterial Sistêmica no âmbito da saúde pública e coletiva.

Assim, espera-se fortemente contribuir para que os gestores em saúde possam identificar 
os grupos mais vulneráveis à falta de adesão e, consequentemente, à falta de controle pressórico, 
a fim de subsidiar trabalhos na elaboração e implementação de políticas públicas racionais e 
de práticas de saúde mais eficientes para o controle da hipertensão arterial. Ao mesmo tempo, 
com nossa equipe de saúde e nossas intervenções educativas, espera subsidiar outras ações 
dentro desta perspectiva, para a população deste munícipio, estimulando novas investigações e 
alicerçando a construção de estratégias, visando à qualificação dos profissionais de saúde frente 
aos cuidados que os pacientes exigem.
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E QUEM CUIDA DO CUIDADOR?: A SAÚDE MENTAL EM PAUTA

Katia Gonçalves1

Cintia Adam2

RESUMO 
O ato de cuidar pode ter diversos significados e configurações. É possível compreender que todo ser humano nasce 
com a capacidade de cuidar do outro, contudo, nem sempre essa capacidade e habilidade é desenvolvida ao longo 
da vida. Em contrapartida, há quem se dedica por completo em cuidar do outro, podendo ser este um cuidado 
físico ou emocional. Cuidadores são, geralmente, familiares ou profisionais da saúde, dentre eles, os profissionais 
da enfermagem se destacam pela grande quantidade de funções que precisam exercer em sua rotina de trabalho. 
Estes, nem sempre possuem condições e preparo psicológico para lidarem com todas essas demandas, sendo 
necessário que despendam um tempo para cuidarem de si próprios, o que, na maioria dos casos pode não acontecer, 
visto a elevada carga horária de trabalho e a não disponibilidade de espaço para tal. Perante isso, é importante que 
seja disponibilizado apoio emocional para esses profissionais. Este trabalho tem como objetivo refletir acerca da 
saúde mental de enfermeiros atuantes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a importância do profissional da 
psicologia nesse contexto. Para isso, realizou-se a busca e seleção de livros acadêmicos e artigos científicos que 
pudessem explanar acerca do assunto. Se compreende que a psicologia possui um papel importante nesse processo 
de acolhimento e escuta dos profissionais da enfermagem, promovendo saúde mental e proporcionando um espaço 
individual ou grupal de compartilhamento de experiência.

Palavras-chave: Cuidador. Saúde. Psicologia.

ABSTRACT
The act of caring can have several meanings and config. It is possible to note that it is the whole world with an 
ability to care for the other, however, not always this ability and skill developed throughout life. On the other 
hand, there are those who dedicate themselves completely to taking care of the other, which may be physical or 
emotional care. Caregivers are usually family members or health professions, among them, nursing professionals 
are distinguished by the large number of functions they can perform in their work routine. They do not always 
have the psychological conditions and preparation to deal with all these demands, and they need to take time to 
take care of themselves, which in most cases can not be signaled, given a high workload and not Space available 
for this purpose. Given this, it is important that emotional support is available to these professionals. This work has 
as reflected objective on the mental health of nurses working in the Intensive Care Unit (ICU) and an importance 
of the professional of the psychology of the context. To do this, perform a search and selection of academic books 
and scientific articles that could explain on the subject. It is a special knowledge about the process of reception 
and education of nursing professionals, promoting mental health and providing an individual or group space for 
sharing experience.

Keywords: Caregiver. Health. Psychology.

1 INTRODUÇÃO

Dentro da área da saúde, o profissional da psicologia pode trabalhar em diversos locais. 
Um destes locais é o hospital, sendo que no mesmo, há várias possibilidades de atuação nos 
mais diversos setores privados e públicos. Uma dessas possibilidades é a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), onde pode-se trabalhar com os pacientes, familiares e com os profissionais. 

1 Acadêmica do curso de Psicologia do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 
UNIDAVI. E-mail: katia@unidavi.edu.br.
2 Professora Mestre do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI e 
coordenadora do curso de Psicologia e Clínica de Psicologia - NEAP. E-mail: cintia@unidavi.edu.br.
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De acordo com Kovács (2010), os profissionais da saúde, em contato com o sofrimento 
nas suas mais diversas maneiras, vivenciam conflitos sobre como se posicionar frente à dor, 
que nem sempre consegue aliviar. Precisam elaborar perdas de pacientes, o que é mais difícil 
quando morrem aqueles com que se estabeleceu vínculos mais forte. Este convívio com dor, 
perda e morte traz ao profissional a vivência de seus processos internos, sua fragilidade, 
vulnerabilidade, medos e incertezas, que nem sempre possuem um espaço para compartilhar. 

Desta forma, compreende-se que os profissionais da saúde encontram dificuldades 
diárias em sua atuação, que podem trazer consequências em sua capacidade de trabalho, bem-
estar emocional, qualidade de vida e em suas mais diversas relações. Os enfermeiros da UTI 
possuem diversas funções, que, normalmente, envolvem procedimentos técnicos, mas também 
são vistos como apoio aos pacientes, familiares e amigos. Essa posição, pode trazer uma carga 
emocional significativa, já que o mesmo está embasado com vários conhecimentos técnico-
científicos que dizem respeito às atribuições da enfermagem e não possuem preparos para todas 
as demandas emocionais que podem surgir a partir do convívio constante com os pacientes. 

Por isso, é importante que tenham um espaço de escuta, acolhimento e compartilhamento 
de suas vivências diárias, o que, nem sempre, é encontrado no cotidiano. 

De acordo com Pereira (2010), à medida que se valoriza a importância de proporcionar 
melhores condições de trabalho, também se começa a propor investigações que possam ajudar 
nesse processo de modificações necessárias para que essas condições de melhoria se instalem.

2 METODOLOGIA

 A pesquisa se caracteriza como exploratória, tem como objetivo refletir acerca da saúde 
mental de enfermeiros atuantes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a importância do 
profissional da psicologia nesse contexto, a partir da revisão bibliográfica narrativa. Realizou-
se a busca e seleção de livros acadêmicos e artigos científicos indexados nos bancos de dados 
eletrônicos SciELO e PubMed, entre os anos de 2003 e 2017. O levantamento se deu por 
meio das combinações das palavras-chave: Cheers; Caregiver; e Nurse; e suas respectivas em 
português. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo será realizada uma breve revisão da literatura acerca da psicologia da 
saúde, do ambiente hospitalar, das funções do enfermeiro e do psicólogo e também sobre a 
saúde mental de cuidadores. 
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2.1 SAÚDE PÚBLICA E PSICOLOGIA DA SAÚDE 
 
Conforme Cruz (2011), historicamente a saúde é um tema em destaque, e em conjunto, 

a forma de atuação dos profissionais na mesma. Existiram, dessa forma, várias visões acerca 
do processo saúde-doença, buscando explicá-lo. Na Antiguidade o modelo presente era o 
mágico-religioso, onde se compreendia que existia uma relação nas condições saúde-doença 
com deuses, espíritos e religião, e a partir disso poderiam ser explicados os adoecimentos. Já as 
medicinas chinesas e hindus, na mesma época, traziam a ideia de equilíbrio entre os humores 
que compõem o organismo humano e a partir do desequilíbrio dos mesmos, surgiam as doenças. 

Saúde é compreendida como o maior recurso para o desenvolvimento econômico, 
pessoal e social, além de ser um importante fator para a qualidade de vida (BRASIL, 1986). 
De acordo com Poubel (2014), a partir da Lei 8.080 publicada em 1990 saúde passa a ser um 
direito de todos e dever do Estado, tendo ela como condicionantes e determinantes o transporte, 
lazer, alimentação, educação, renda, trabalho e acesso a serviços essenciais. Deixando assim de 
ser compreendida como um completo bem-estar físico, social e mental, como era classificada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Um dos objetivos de toda essa reorganização é a 
substituição do modelo tradicional de atenção, tipicamente curativo e hospitalocêntrico, por um 
modelo de promoção de saúde. 

Na perspectiva do Conselho Federal de Psicologia (2011), a saúde é, portanto, uma 
construção multifatorial, que inclui, estilo de vida individual, influências sociais, fatores 
hereditários, sexo, idade, condições de habitação e trabalho, bem como culturais e ambientais. 
O bem-estar psicológico está relacionado com as vivências à percepção de controle sobre a vida, 
à liberdade de escolha, satisfação e autonomia. Esse é um conceito central para a superação do 
olhar biomédico, individualista e curativo. 

Segundo Hüning et al (2013), o Movimento Sanitário da década de 70 foi liderado por 
intelectuais, trabalhadores da saúde e população propôs uma mudança na lógica de assistência 
à saúde, que passa a ser pensada a partir de condições que apontam para a complexidade desse 
conceito. 

Pasche e Hennington (2006), afirmam que tal movimento alcançou consolidação na 8ª 
6  Conferência Nacional da Saúde em 1986, na qual representantes dos segmentos da sociedade 
civil discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. Essa significativa discussão gerou 
a garantia de saúde para todos na Constituição Brasileira, por meio de emenda popular. Foi 
a partir do art. 196 da Constituição Federal de 1988 que “a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. O Estado então é responsável em proteger o cidadão contra os riscos 
que ele se expõe e assegurar assistência em caso de doença ou agravo a saúde. 

O viés passou a ser a perspectiva de promoção de saúde, que diz respeito a todo o 
processo de capacitação dos indivíduos para atuar na melhora de sua qualidade de saúde e, por 
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consequência, de vida, de forma a incluir a participação social nesse processo. A promoção 
de saúde deve gerar condições de vida e trabalho estimulantes, agradáveis e satisfatórias. 
Ela vai além de cuidar da saúde, torna saúde prioritária, combinando diversas abordagens 
complementares. Além disso, deve-se remover obstáculos e adotar políticas públicas saudáveis 
nos setores que não são diretamente ligados à saúde (BRASIL, 1986). 

Pasche e Hennington (2000, apud CASTRO e MELO, 2006, p.27), afirmam que 
promover a saúde significa então recuperá-la como valor de uso e resgatá-la como instrumentos 
de preservação e de desenvolvimento da vida. Denota interferir nos estilos e modos de vida e 
na produção de políticas públicas que tomem em primeira mão o desenvolvimento do humano. 
Desenvolvimento para a saúde, entendida, então, como sinônimo de vida. 

2.2 UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

Conforme Silva (2007), a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente que tem 
uma equipe que está em permanente atenção e com muitos recursos tecnológicos. Baptista 
e Dias (2010), afirmam que a equipe deve ser formada por enfermeiro-chefe, auxiliares de 
enfermagem, fisioterapeuta, médico intensivista, psicólogo, nutricionista e assistente social. 
De acordo com Silva (2007), é essa equipe que possibilita as manobras necessárias para que se 
atendam às necessidades do paciente. 

De acordo com Baptista e Dias (2010), na UTI adulto podem vir pacientes do centro 
cirúrgico, especialidades (infectologia, ortopedia, clínica médica, obstetrícia, ginecologia, 
clínica cirúrgica, entre outras) e do pronto-socorro. Também pode ter procedência de outros 
hospitais que não possuem os recursos suficientes para o paciente. Contudo, mesmo apresentando 
demandas e diagnósticos diferenciados, todos merecem e devem receber cuidados especiais. 
Todos pacientes ficam restritos ao leito, sem acompanhantes, sendo que a alimentação e higiene 
são feitas no próprio leito. 

De acordo com Silva (2007), a maneira de organização da UTI precisa ser de uma forma 
que respeite o caráter terapêutico, facilitando a ação da equipe, e também, para não agravar o 
quadro clínico do paciente. 

A autora menciona a recomendação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
e descreve que a UTI deve possuir um ambiente que tenha acesso a luz natural para que o 
paciente consiga situar-se ao ciclo de dia e noite; iluminação individual e regulável para que 
possibilite ao paciente esquivar-se da luz intensa durante todo o tempo; ambiente tranquilo; 
presença de relógios e calendários e espaço físico com poltronas para os pacientes que podem 
deixar temporariamente o leito bem como para seus familiares. Também se recomenda que os 
pacientes possam visualizar a vegetação; tenha acesso a televisão, rádios, entre outros. 

De acordo com Silva (2007), quanto às necessidades do paciente, do ponto de vista 
clínico, salientam-se a importância de observar os aspectos básicos de humanização que são 
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relacionados aos seus direitos como cidadão e ser humano. Direito à informação e de ser ouvido, 
controle da dor, ambiente adequado para o sono, atenção às suas crenças, ao seu pudor, presença 
da família e cuidados paliativos. 

2.3 AMBIENTE HOSPITALAR E UTI: ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

De acordo com Massaroli et al. (2015), o trabalho da enfermagem na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) é muito complexo e envolve inúmeras necessidades para o desenvolvimento 
do cuidado. A difícil condição que se encontram os pacientes, a dinâmica entre a equipe e a 
utilização de inúmeras tecnologias, exigem que a equipe de enfermagem tenha conhecimentos 
de ordens diversas, de forma a potencializar a assistência prestada e aumentar os processos 
efetivos de trabalho e cuidado. 

Conforme Baptista e Dias (2010), a equipe de enfermagem tem a obrigação de ficar 
junto aos pacientes o tempo todo, sendo que este profissional é o elemento mais importante de 
assistência à saúde prestada à quem está na UTI. Pois, seu trabalho envolve observações e cuidados 
contínuos, como por exemplo, verificar temperatura, pressão, outros sinais vitais e também todos 
os aspectos importantes em cada diagnóstico. Além disso, ainda possui a função de conversar, 
orientar, acalmar e dar atenção aos pacientes, familiares e amigos.

2.4 PSICOLOGIA HOSPITALAR E O PAPEL DO PSICÓLOGO 

De acordo com Almeida e Malagris (2015), a psicologia da saúde tem como objetivo 
entender a função das variáveis psicológicas na manutenção da saúde e da doença. Os psicólogos 
da saúde realizam intervenções com o foco em prevenir doenças e auxiliar no manejo ou no 
enfrentamento das mesmas. 

Na compreensão de Ferreira Neto (2010), a psicologia indiscutivelmente apresenta-se e 
ganha espaço no SUS entrelaçada à área de saúde mental. Existem duas hipóteses que podem 
ser elencadas referente aos impasses que os psicólogos enfrentam na atuação no SUS, uma 
delas é exatamente a porta de entrada através da reforma psiquiátrica e a segunda, o modelo de 
formação universitário que privilegia a clínica privada. 

No século XIX, conforme o Conselho Federal de Psicologia (2011), iniciou-se a presença 
da psicologia nas instituições sociais, junto com a psiquiatria, porém, ainda ocorria de forma 
secundária, como à medicina e com o viés patologizante. Contudo, sentia-se a necessidade de 
uma psicologia mais comprometida com as mudanças sociais. O olhar do psicólogo volta-se e é 
capaz de compreender aspectos subjetivos que são construídos no processo social e, ao mesmo 
tempo, são fenômenos sociais. 

Ainda de acordo com o Conselho Federal de Psicologia (2011), esse olhar para o 
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compromisso social da psicologia também foi relevante para discussões no Brasil a respeito 
do fim dos manicômios (reforma psiquiátrica), compreendendo-se que os resultados para o 
tratamento não estavam em instituições, mas sim no convívio social, acabando com a exclusão 
e buscando a inserção desses pacientes no contexto social e familiar (CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA, 2011). 

Conforme Poubel (2014), o psicólogo juntamente com outros profissionais é parte 
integrante do Sistema Único de Saúde, que trabalha tanto no âmbito individual quanto coletivo, 
buscando a proteção, recuperação e promoção de saúde. 

Deste modo, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia (2011), sua atuação está 
pautada no trabalho com equipes multidisciplinares, desenvolvendo atividades tanto individuais 
quanto em grupos sociais. Seu objetivo nesse campo é a não alienação do paciente no processo 
saúde-doença, não exclusão de seu ambiente social, já que a vida social do mesmo é importante 
no processo de recuperação. 

Conforme Simonetti (2004), a psicologia hospitalar pode ser compreendida como um 
campo de atuação que envolve o entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em meio 
ao adoecimento. Ou seja, não trata apenas das doenças com causas psíquicas, conhecidas como 
“psicossomáticas”, mas também dos aspectos psicológicos de toda e qualquer doença, já que se 
compreende que toda doença está repleta de subjetividade. 

De acordo com Simonetti (2004), esse campo de atuação da psicologia vem se 
desenvolvendo a fim de trazer um novo paradigma epistemológico que busca uma visão mais 
complexa do indivíduo e a articulação de inúmeras formas de conhecimentos. No Brasil, é 
perceptível que as instituições de saúde são um campo de atuação para os psicólogos, sendo 
observado um aumento no interesse e inserção nessa área. Esse crescimento diz respeito à 
necessidade de entender e intervir no processo saúde/doença. 

Segundo Almeida e Malagris (2015), a grande maioria dos psicólogos da saúde trabalham 
em hospitais, clínicas e em universidades. Na atuação clínico, podem oferecer atendimento à 
pacientes com dificuldades em relação à condição de doente. Também é possível ensinar aos 
pacientes métodos psicológicos para conduzi-los ao manejo de problemas que podem surgir a 
partir da patologia, bem como, aprender a controlar as condições de dor. 

Almeida e Malagris (2015), ainda ressalta que a presença do psicólogo hospitalar em 
uma instituição de saúde é de suma importância para a promoção e a manutenção da saúde 
física e emocional. Ao identificar e compreender os fatores emocionais que intervêm na saúde 
do paciente, o psicólogo colabora para o enfrentamento da doença e tratamento, diminuindo 
assim, o sofrimento do mesmo e de sua família, além de colaborar para a adesão ao tratamento 
e recuperação do paciente. 
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2.5 A SAÚDE MENTAL DO CUIDADOR 

De acordo com Pereira (2010), o trabalho é uma parte fundamental na vida dos 
indivíduos, já que se investe grande parte do tempo diário nessa atividade. Nos últimos anos se 
têm crescido a preocupação com a qualidade de vida do trabalhador e os reflexos disso em sua 
vida e na instituição. 

A mesma autora afirma que, nesse cenário, quem ganha destaque é o “burnout”. O 
termo deve ser diferenciado de estresse, visto que o Burnout é compreendido como “estresse 
ocupacional”, ou seja, ele se dá como resposta à cronificação do estresse ocupacional, trazendo 
consequências negativas tanto individualmente, quanto familiar, social e profissional. 

Conforme Kovács (2010), os profissionais da saúde, de certa forma, escolheram sua 
profissão e sabendo que lidariam com aspectos relacionados à morte, perdas e dor. Contudo, 
cada um lidará com essas vivências de uma forma particular, que dependerá de sua história 
pessoal de perdas e dores, da cultura em que se está envolvido e da formação profissional 
para tal. Ou seja, trabalhar como cuidador na área da saúde, apresenta de imediato algumas 
constatações: morte e dor, estão presentes no cotidiano. 

Conforme a mesma autora, esses profissionais lidam cotidianamente com essas 
situações de dor e sofrimento, tendo a presença da morte constantemente em suas atividades. 
As dificuldades em lidar com a convivência diária com familiares, colegas e pacientes pode 
gerar situações de um alto nível de estresse. O sofrimento ocasionado nesse contexto, pode se 
traduzir em frustração, impotência e revolta. 

Kovács (2010), ainda afirma que, a equipe de enfermagem tem alto risco de colapso, 
pelas suas funções de cuidados diários, ou seja, em contato mais intenso com os pacientes. 
São também, esses profissionais que os pacientes buscam para falar de suas questões mais 
íntimas, levando a situações constrangedoras. Além disso, também tem contato mais constante 
com familiares que acompanham o paciente e que estão vivenciando situações de estresse, 
ansiedade e desespero diante dos acontecimentos e da possível perda do paciente. Os mesmos, 
querem respostas e soluções, o que sobrecarrega a equipe, que já tem uma enorme quantidade 
de atividades a desempenhar. Essa sobrecarga é devido a vários fatores: dificuldade das tarefas 
a serem cumpridas, número insuficiente de profissionais, alterações nos plantões e elevado 
número de pacientes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Os profissionais da saúde, de certa forma, escolheram sua profissão sabendo que lidariam 

com aspectos relacionados à morte, perdas e dor. Contudo, cada um lidará com essas vivências 
de uma forma particular, que dependerá de sua história pessoal de perdas e dores, da cultura 
em que se está envolvido, sua constituição familiar e da formação profissional para tal. Ou seja, 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 8 (n. 26), p. 19-27, jul./set. 2017.

26

os profissionais da saúde são expostos a diversas demandas em seus contextos de trabalho, 
demandas estas que exigem preparo e suporte emocional, nem sempre adquiridos na formação.

Os profissionais que constituem a equipe de enfermagem precisam ter inúmeros 
conhecimentos teóricos e técnicos para exercer sua função e buscarem a melhor forma de 
intervenção para cada paciente. Também precisam estar em constante contato e troca com 
os outros profissionais. Contudo, nessa rotina já desgastante, surgem outros papeis e funções 
que vão para além de sua profissão, surgem demandas, muitas vezes emocionais por parte dos 
pacientes, demandas estas que os profissionais se deparam e procuram inúmeras formas de 
lidarem. 

A psicologia exerce um papel crucial na busca de qualidade de vida e saúde mental à 
essa população. É possível trabalhar as dores, angústias, medos, ansiedades, dentre vários outros 
sentimentos que podem surgir a partir da rotina de trabalho dos profissionais da enfermagem. 
Há a possibilidade de trabalhos individuais e em grupos, proporcionando momentos de escuta, 
acolhimento e compartilhamento de experiências. 

É fundamental que os cuidadores estejam em condições físicas, psíquicas e emocionais 
adequadas para que possam exercer suas funções e possuírem saúde mental e qualidade de 
vida. Para isso, compreende-se que os mesmos além de cuidarem do próximo, possam ter um 
olhar para si e que também sejam, em certos momentos, recebedores de cuidados de outros 
profissionais.
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QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES: FATORES 
DETERMINANTES E O IMPACTO NAS ORGANIZAÇÕES 1

Patrícia Behrend2

RESUMO
A presente pesquisa visa tratar a respeito da qualidade de vida no trabalho (QVT) e saúde mental (SM), evidenciando 
fatores preponderantes e determinantes destas temáticas e os reflexos no âmbito organizacional. Sendo o trabalho 
parte importante da vida de um indivíduo, este pode acarretar cargas, tanto físicas quanto psíquicas e torna-se 
fonte de satisfações e/ou insatisfações. A partir desta premissa desenvolve-se a caracterização da QVT e SM 
através de estudo bibliográfico. Foi possível observar de forma geral que a qualidade de vida no trabalho e saúde 
mental dos funcionários, configura-se como relevante fator no desempenho das funções laborais e impacta de 
forma importante também na vida pessoal, social e afetiva, com destaque para a auto estima, relações familiares, 
a capacidade de trabalho e a confiança no desempenho.

Palavras-chave: Qualidade de vida. Saúde mental. Ambiente de Trabalho.

RESUMEN
La presente investigación intenta tratar a respeto de la calidad de vida en el trabajo (QVT) y salud mental (SM), 
evidenciando factores preponderantes y determinantes de estas temáticas y los reflejos en el ámbito organizacional. 
Como el trabajo es parte importante de la vida de un individuo, este puede implicar cargas, tanto físicas cuanto 
psíquicas y se cambia en fuente de satisfacciones y/o insatisfacciones. A partir de eso se desarrolla la caracterización 
de la QVT y SM por medio de estudio bibliográfico, siendo posible observar de manera general que la calidad de 
vida en el trabajo y salud mental de los funcionarios se configura como factor relevante en el desempeño de las 
funciones laborales e impacta de manera significativa en la vida personal, social y afectiva, con destaque para la 
autoestima, relaciones familiares, la capacidad de trabajo y la confianza en el desempeño.

Palabras clave: Calidad de vida. Salud mental. Ambiente de Trabajo.

1 INTRODUÇÃO

Na atualidade são evidentes os constantes questionamentos referentes ao comportamento 
humano e a procura por variáveis que indiquem um estilo de vida adequado e saudável. Esta 
busca pela qualidade de vida está presente em diferentes contextos, como no científico, onde se 
investiga subsídios teóricos e técnicos para melhor compreender esse fenômeno; nas empresas 
onde já são inseridos programas que visam esta temática; mas principalmente na população em 
geral que cada vez mais tenta adquirir hábitos de vida saudáveis e ao mesmo tempo encontrar 
um ponto de equilíbrio entre sua vida pessoal e o trabalho.

Um dos fatores determinantes para essa crescente atenção ao trabalhador se dá em 
função da alta incidência de transtornos mentais e comportamentais associados ao trabalho, não 
é possível desvincular a saúde mental dos fatores relativos a organização laboral. 

1 Projeto desenvolvido durante MBA Estratégico em Recursos Humanos e Liderança Coaching da UNIDAVI
2 Psicóloga pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, com Pós-Graduação em Psicologia Organizacional 
e do Trabalho pela UCDB e acadêmica do MBA Estratégico em Recursos Humanos e Liderança Coaching pela 
Unidavi; patriciabpsicologia@gmail.com
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Em complemento Rodrigues (2002) relata que o trinômio indivíduo, trabalho e 
organização foram estudados por pesquisadores desde a década de 1950 e denominado qualidade 
de vida no trabalho, que seria a qualidade de vida relacionada somente ao trabalho. Mas essa 
satisfação não pode estar isolada da vida do indivíduo como um todo, logo a qualidade de vida 
no trabalho apresenta uma relação entre a vida dentro e fora do trabalho.  

Partindo deste pressuposto, o presente artigo visa investigar e caracterizar a qualidade 
de vida e as condições de saúde mental no contexto laboral, de modo a apresentar a relação com 
fatores como: ambiente de trabalho, vida pessoal, lazer, produtividade, saúde, entre outros. 

Sendo o trabalho uma necessidade do ser humano, pode ser considerado um fator 
importante de promoção da saúde. É através do trabalho que o ser humano se realiza e se 
desenvolve em suas várias dimensões: psicológica, social e econômica. No entanto, nem sempre 
o trabalho cumpre esse papel, cabendo então investigar em que momento ele deixa de promover 
a saúde e passa a ter influência negativa sobre o indivíduo.

A literatura da área mostra que o trabalho deixa de ser saudável quando perde o 
significado para o trabalhador, quando não favorece seu desenvolvimento, quando exige uma 
capacidade de adaptação incompatível com a realidade do indivíduo, enfraquece os vínculos 
coletivos, quando não lhe é dado chance de expressão, e é realizado sob condições materiais e 
psicológicas inadequadas. 

A qualidade de vida no trabalho é indispensável hoje para o desenvolvimento das 
empresas. Envolve as pessoas, o trabalho e as organizações num todo, de modo que consigam 
competir e alcançar resultados satisfatórios com relação ao crescimento e melhoramento das 
empresas e do nível de vida de cada um.

Vendo então alguns dos processos e variáveis que influenciam a dinâmica laboral, é 
plausível que se afirme a necessidade de se investigar a saúde mental nas organizações, para que 
se torne mais fácil o diagnóstico de pontos nocivos que possam estar presentes neste contexto. 
Assim sendo é necessário, também, enfatizar a importância de práticas preventivas e a criação 
de estratégias de desenvolvimento humano e qualidade de vida no trabalho

Pode-se dizer que há algumas esferas da vida de um indivíduo que podem afetar a sua 
saúde mental, dentre elas está a esfera do trabalho, sendo este o mantenedor financeiro do 
ser humano, logo é o fruto do trabalho que satisfaz as necessidades básicas do mesmo, sendo 
que também provem deste as necessidades de satisfação, realização, reconhecimento, pode ser 
também, fonte de desgaste em razão de possíveis pressões e das grandes responsabilidades 
que este acarreta. Sendo assim, como o trabalho pode ser uma fonte geradora de estresse, é 
necessário que se caracterizem as condições de saúde mental das pessoas, para que assim 
se possa promover ações preventivas, melhorando a qualidade de vida e consequentemente, 
promovendo saúde mental.
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA
 
O método adotado nesta pesquisa objetiva analisar a qualidade de vida e a saúde mental 

de trabalhadores, para isso realizou-se um estudo bibliográfico de modo a chamar a atenção 
para a importância e a responsabilidade da comunidade científica, das empresas e da própria 
sociedade na prevenção e punição dessa prática.   

O presente estudo é do tipo descritivo, sendo que se optou por utilizar a metodologia 
qualitativa, dentro de uma perspectiva bibliográfica, a fim de compreendermos o fenômeno e 
suas peculiaridades. A abordagem foi qualitativa, pois se entende que o pesquisador faz parte 
de uma história, de um contexto sociocultural, assim como afirma Minayo (2007, p. 42), “[...] 
o objeto das Ciências Sociais é essencialmente qualitativo [...]”, sendo assim as realidades se 
encontram e podem ser transformadas em conhecimento. A opção por essa abordagem ocorreu 
em virtude, principalmente, de se permitir um diálogo com a teoria. Segundo Souza, Espírito 
Santo e Porto (1998, p. 74):

A escolha metodológica envolve uma postura ética de quem pesquisa, na medida em 
que se considera o elemento vivenciado, a acumulação a apropriação de referenciais 
teórico-práticos para a compreensão da realidade e da interferência nesta dada 
realidade.

A partir desta premissa pode-se afirmar que a ética na pesquisa perpassa os valores 
pessoais ou sociais, pauta-se nos códigos profissionais e no respeito ao ser humano e à ciência 
da produção do conhecimento.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 SAÚDE MENTAL, TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA

Em se tratando de saúde mental, é necessário, primeiramente, que se faça clara a 
prerrogativa de que saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um estado de homeostase 
biopsicossocial. Onde, para melhor se avaliar as condições de saúde de um indivíduo é 
necessário que sejam enfatizadas as diferentes esferas de sua vida, como também, promover 
ações preventivas, para que seja deixado para trás o modelo curativo em saúde/doença mental 
e possa ser instaurado um modelo de promoção de saúde (Organização Mundial da Saúde – 
OMS, 2001). 

Sabe-se que não existe um conceito de qualidade de vida e saúde mental que seja aceito 
universalmente, isso devido ao fato destas temáticas serem muito abrangentes e carregadas de 
conteúdos subjetivos e multidimensionais. Para Mendes e Leite (2004) a qualidade de vida 
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no trabalho é uma terminologia que tem sido muito difundida nos últimos anos, inclusive no 
Brasil, dando margem a uma série de práticas que ora aproximam-se da qualidade de processo 
e de produto, ora se confundem. A este respeito, Laurell e Noriega (1989, p. 21), nos dizem: 

A saúde dos trabalhadores, de qualquer forma, é uma área prioritária de investigação, 
pois se mostra como um tema privilegiado para a construção de um novo modo de 
entender e analisar a saúde-doença coletiva enquanto processo social. É significativo 
que aqueles que pretendem estudar a produção social do processo saúde-doença 
tendam a convergir para o tema, ainda que seus pontos de partida e trajetos sejam 
diferentes. 

Segundo Angeluci, Copacheski e Cieslack (2005) para que se tenha adequada qualidade 
de vida, o homem necessita ter um corpo em plena saúde física para interagir com seu meio, 
para ter condições de suportar as dificuldades impostas pela natureza e pela sociedade.

Relata Mendes e Leite (2004) que em 1979 a Organização Mundial da Saúde advogou 
a necessidade de desenvolver programas especiais de atenção à saúde dos trabalhadores, 
visando promover melhorias nas condições da qualidade de vida e trabalho nos países em 
desenvolvimento.  

Premissa esta que vai de encontro aos pensamentos de Barreto (2007, p.9):

A relação entre os efeitos das atividades profissionais sobre a saúde, o bem-estar 
das pessoas e a satisfação no trabalho vem ganhando importância, no âmbito das 
organizações, e espaço nas discussões acadêmicas, nas empresas, com valorização 
dos ambientes e agentes neles presentes. [...] Portanto, para intervir no contexto de 
saúde do trabalhador, é necessário combinar ações multidisciplinares que consolidem 
a busca pelo desenvolvimento humano e organizacional. 
 

Para Chiavenato (1999), a qualidade de vida envolve os aspectos físicos do local de 
trabalho e os aspectos psicológicos, onde de um lado está o trabalhador que reivindica por 
questões de bem-estar e satisfação e de outro, a empresa que procura produtividade com 
qualidade. Para Padilha (2001) apud Angeluci, Copacheski e Cieslack (2005), qualidade de 
vida representa: “[...] a resposta do indivíduo para suas circunstâncias de vida, o equilíbrio entre 
estas circunstâncias e a habilidade para lidar com as mesmas. Em outras palavras: a habilidade 
entre o que é e o que quer ser na vida”. 

Reafirma-se o conteúdo subjetivo da percepção da qualidade de vida pelo próprio 
indivíduo, fato este evidenciado por Bom Sucesso (1997, p. 29):

Qualidade de Vida trata da experiência emocional da pessoa com o seu trabalho, no 
momento em que tantas mudanças sociais e tecnológicas se instalam de forma intensa 
e acelerada. Aborda os efeitos desta realidade no bem-estar da pessoa do ponto de 
vista emocional, enfocando as consequências do trabalho sobre a pessoa e seus efeitos 
nos resultados da organização.

Há de se destacar a existência de um paralelo entre Saúde Mental e Qualidade de vida 
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no trabalho, uma vez que um dos parâmetros de saúde de uma população são seus indicadores 
de qualidade de vida, estando, portanto, estes dois conceitos diretamente relacionados. 

3.2 VARIÁVEIS E IMPLICAÇÕES À SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

No final do século XX, com o que preconiza a Lei de Responsabilidade Social, o 
desenvolvimento sustentável e o aumento da expectativa de vida da população, surgiram novos 
paradigmas em relação à Qualidade de Vida e à Qualidade de Vida no Trabalho. A condição 
humana no trabalho torna-se uma das preocupações dos gestores e a Qualidade de Vida do 
trabalhador passa a ser tratada com maior zelo nas organizações. As questões como o vínculo 
e a estrutura da vida pessoal, a família, as atividades de lazer e esporte, os hábitos de vida, a 
expectativa de vida, os cuidados com a saúde, a alimentação, o combate à vida sedentária, os 
grupos de afinidades e apoio, passam a ser desencadeadores de Qualidade de Vida no Trabalho 
(MENDES; LEITE, 2004).

Podem ser elencados inúmeros exemplos de fatores psicossociais e de organização que 
interferem na saúde mental: relações interpessoais, estrutura hierárquicas, fatores ergonômicos, 
controle, divisão e conteúdo das tarefas, condições físicas e materiais, flexibilização, clima 
e cultura organizacionais, sobrecarga de trabalho, longas jornadas, falta de reconhecimento, 
mobbing (violência moral ou psicológica), entre outros. Também se deve levar em conta fatores 
individuais e de gênero. Dessa forma quando não existem ações de prevenção e intervenção em 
saúde, podem ocorrer: incidentes ou acidentes de trabalho, absenteísmo, fragilidade de vínculos 
grupais e com a organização, conflitos interpessoais, acidentes de trajeto, conflitos familiares e 
extratrabalho, queda de desempenho. (SELIGMANN-SILVA, 2003)

Em relação à variável satisfação com o trabalho Martinez, Paraguay e Latorre (2004) 
afirmam que por trazer consigo uma grande carga de subjetividade, torna-se difícil sua delimitação, 
pois se trata não só de características pessoais, como, também, das do próprio trabalho, os 
fatores biopsicossociais. Ainda, a satisfação pode ser entendida pela maneira por meio da qual o 
indivíduo vivencia seu trabalho, de maneira positiva ou negativa (SCHERMERHORN; HUNT; 
OSBORN, 1999).

Cabe ressaltar que a satisfação relacionada ao trabalho é um fator que sofre a influência 
várias dimensões, esta diz respeito às vivências do indivíduo no que tange seu trabalho e o 
quanto estas são positivas ou negativas. Sendo que a satisfação possui variáveis constitutivas 
como: satisfação com o salário, satisfação com os colegas, com a chefia, com as promoções e 
com o trabalho em si, devendo-se então, buscar a adequação entre as práticas de gestão e as 
necessidades dos colaboradores (SIQUEIRA, 2008).

No que tange a remuneração no trabalho Pereira Filho e Wood Jr. (1995) comentam que 
para o aprimoramento da organização e aumento da competitividade é necessário que haja o 
fator remuneração ajustado, sendo que este influencia, geralmente, nos níveis motivacionais, 
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podendo ser componente contributivo para o fomento de um maior compartilhamento de valores.
Em vista da importância da saúde física para um desempenho satisfatório na empresa 

apresenta-se a visão de Silva e de March (1997) apud Vasconcelos (p.28, 2001), dizem:

A adoção de programas de qualidade de vida e promoção da saúde proporcionariam 
ao indivíduo maior resistência ao estresse, maior estabilidade emocional, maior 
motivação, maior eficiência no trabalho, melhor autoimagem e melhor relacionamento. 
Por outro lado, as empresas seriam beneficiadas com uma força de trabalho mais 
saudável, menor absenteísmo/rotatividade, menor número de acidentes, menor custo 
de saúde assistencial, maior produtividade, melhor imagem e, por último, um melhor 
ambiente de trabalho.

No que diz respeito às relações que permeiam o trabalho e os grupos presentes neste, 
bem como sua dinâmica Mailhiot (1976) apud Costa (2004, p.18) relata que: “A produtividade 
de um grupo e sua eficiência estão estritamente relacionadas não somente com a competência 
de seus membros, mas, sobretudo com a solidariedade de suas relações interpessoais”. Também 
a este respeito, (ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2004) garantem que para que se 
possa compreender a dinâmica laboral dos grupos é preciso primeiramente entender a relação 
de influência social existente nesta, sendo que os membros do grupo de trabalho influenciam-se 
entre si, na busca de objetivos comuns.

Proença (2005) apud Angeluci, Copacheski e Cieslack (2005) cita que ter qualidade de 
vida tem relação ao jeito que cada um escolhe para viver, vida é uma opção pessoal tomada 
a partir do que o indivíduo considera certo. Só que, para tomar uma decisão consciente, as 
pessoas precisam cada vez mais de informações. É por isso que qualidade de vida tem a ver 
com escolhas de bem-estar e padrões que a sociedade oferece para que essas informações sejam 
corretas. 

3.3 O PAPEL DO TRABALHO NA PORMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL E QUALIDADE 
DE VIDA

Sobre as informações transmitidas na empresa Scroferneker (2000) relata que: 
“A comunicação organizacional abrange todas as formas de comunicação utilizadas pela 
organização para relacionar-se e interagir com seus públicos.” É possível mencionar também as 
palavras de Teixeira Filho (2001) onde comenta que a comunicação é muito importante a nível 
organizacional, pois é por meio dela que o conhecimento é difundido na mesma, sendo que os 
colaboradores enfrentam problemas no sentido da dificuldade do repasse da informação certa, 
no momento certo e à pessoa devida.  

Para Vasconcelos (2001) seria natural que o ambiente de trabalho se transformasse em 
um lugar mais aprazível e saudável, uma vez que passamos a maior parte de nossas vidas 
inseridos em uma organização. O ideal seria poder de fato passar algumas horas vivendo, 
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criando e realizando com qualidade de vida, alegria e satisfação. Corroborando com esta 
temática Rodrigues (2002) coloca que se o local de trabalho não oferecer condições favoráveis 
ao desempenho do trabalho, corpo e mente adoecem, impedindo o indivíduo de realizar seu 
trabalho de forma adequada e produtiva. Não há qualidade de vida no trabalho se as condições 
em que se trabalha não permitem viver em um nível tolerável de estresse. Em vista disso na 
atualidade já se faz evidente que a existência de um ambiente adequado, estabelecido dentro 
de padrões de qualidade, vem ao encontro às necessidades do empregado, que pode se sentir 
mais motivado a exercer sua função, principalmente quando as condições do local em que atua 
procuram preservar a sua integridade, sobretudo de sua saúde.

Em se tratando da saúde geral podemos citar Levy (1999) apud Angeluci, Copacheski e 
Cieslack (2005 p. 10): “O homem moderno, apesar da grande evolução tecnológica [...] perdeu 
a noção da importância [...] de uma vida saudável [...] o corpo é exposto a inúmeros fatores 
de risco [...] que podem contribuir para o surgimento de doenças, tanto físicas, tanto mentais.” 
Esse fator está atrelado a variáveis sociais, biológicas e psicológicas, saúde em si é um fator 
complexo e atingir sua excelência ainda é um desafio.

O fato do estresse se configurar como uma variável muito presente no âmbito empresarial, 
mas restritamente relacionados ao trabalho podemos citar a colaboração de Margis, Picon, 
Cosner e Silveira (2003, p.65) quando afirmam que: “A resposta ao estresse é resultado da 
interação entre as características da pessoa e as demandas do meio, ou seja, as discrepâncias 
entre o meio externo e interno e a percepção do indivíduo quanto a sua capacidade de resposta”. 
Ainda para os autores supracitados, quando há o aparecimento de alguns sintomas de ansiedade, 
advindos de situações de estresse, neste caso, o estresse em resposta a situações laborais, a 
saúde mental dos profissionais pode estar em risco, pois estes sintomas podem acarretar no 
surgimento, posterior, de transtornos mentais ou quadros psiquiátricos. Por este ângulo, pode-se 
afirmar que o stress é um importante indicativo de presença ou ausência de saúde, uma vez que 
sinaliza que alguma área de convivência do sujeito não está satisfatória.

Segundo França e Rodrigues (1997): “Se o trabalho impede a adequada descarga de 
tensão, via exercício de atividade mental [...] parte desta tensão será represada, acumulando-se 
no aparelho mental, causando mais tensão, desprazer e sofrimento” (p. 58). A psicossomática 
parte do pressuposto que desejos não realizados manifestam-se por meio orgânico, ou seja, um 
trabalho que não possibilite vivenciar sua subjetividade de maneira positiva pode resultar em 
distúrbios físicos como dores de cabeça, diarreia, tontura, insônia, entre outros. 

Nosso desempenho físico e mental está diretamente ligado à qualidade do sono. Para 
Sadock e Sadock (2007) alguns problemas para dormir derivam de uma condição de natureza 
médica, outros surgem como respostas emocionais à agressão exercida sobre o nosso ritmo 
biológico. Dormir mal pode afetar a coordenação motora e a capacidade de raciocínio, no 
trabalho pode diminuir a produtividade, piorar o humor e provocar acidentes. A esse respeito 
podemos relacionar os índices significativos de distúrbios do sono com a também notável 
presença de stress e psicossomatização nos funcionários deste estudo, uma vez que estes fatores 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 8 (n. 26), p. 28-37, jul./set. 2017.

35

se relacionam intimamente e mutuamente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Possuir uma boa Qualidade de Vida vem sendo, através dos tempos, um desejo quase 
que constante na vida do trabalhador e também de algumas empresas que estão engajadas em 
tornar o trabalho mais significativo e gratificante, não somente em termos financeiros, mas na 
amplitude do ser humano. 

Infere-se que o administrador de toda organização, que conhece as características da 
qualidade de vida de seus liderados, terá condições de propor estratégias de gestão de pessoas 
condizentes com a necessidade do grupo e da visão em longo prazo para o desenvolvimento da 
organização que ele se encontra. A qualidade de vida no trabalho é indispensável hoje para o 
desenvolvimento das empresas. Envolve as pessoas, o trabalho e as organizações num todo, de 
modo que consigam competir e alcançar resultados satisfatórios com relação ao crescimento e 
melhoramento das empresas e do nível de vida de cada um. 

A partir da inovação tecnológica e organizacional que vêm ocorrendo, seja em 
organizações públicas ou privadas, busca-se se não solucionar, pelo menos amenizar a situação 
e as condições de trabalho, as condições de vida dos trabalhadores das indústrias, levando a uma 
nova relação homem/trabalho. Nos últimos anos, têm surgido inúmeras discussões referentes às 
condições de trabalho/saúde a qualidade de vida, buscando-se construir olhar diferenciado em 
relação à “este ser humano”, seja como homem ou como trabalhador.

Assim, sugere-se que sejam realizados novos estudos sobre esta temática, a fim de 
melhor investigar este processo, tanto para aperfeiçoar o que já vem sendo feito, como também 
identificar novas variáveis a serem estudadas e desenvolvidas.

A qualidade de vida no trabalho vem ganhando espaço e expressão cada vez maior seja 
por aumentar a produtividade, por diminuir custos da organização ou por exigências do cliente, 
mas o fato é que a melhora das condições de trabalho faz com que a ideia de propagação de saúde 
seja colocada em prática e uma vez que existam boas condições de trabalho, consequentemente 
existirão boas condições de saúde tanto física quanto mental. 
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SAÚDE MENTAL E SUICÍDIO: PENSANDO SISTEMICAMENTE1
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RESUMO 
O suicídio é compreendido como uma ação em direção à própria morte e a busca do término de uma dor ou 
sofrimento. A atuação da psicologia é de fundamental importância nessa demanda, sendo que uma abordagem 
correta do fenômeno pode auxiliar na melhor qualidade de vida e saúde mental desses indivíduos. É indiscutível 
que, para isso, é necessário a perspectiva do fenômeno a partir de uma abordagem teórica, que ofereça subsídios 
e instrumentos para suprir os objetivos do tratamento proposto. A Abordagem Sistêmica é um olhar que pode ser 
utilizado nesse momento, compreendendo que o indivíduo é um ser social e deve ser visto a partir de suas relações, 
estas por sua vez, responsáveis pelos adoecimentos humanos. Este trabalho tem como objetivo compreender qual 
a perspectiva da Abordagem Sistêmica acerca do suicídio. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica em 
livros e artigos científicos indexados nos bancos de dados eletrônicos PubMed e SciELO. O comportamento 
suicida é resultado de uma junção entre fatores biológicos e de problemas nos sistemas que se está inserido e não, 
unicamente, como resultado de uma dificuldade individual.

Palavras-chave: Suicídio. Psicologia. Sistêmica.

ABSTRACT
Suicide is understood as an action toward one’s own death and the pursuit of the end of a pain or suffering. 
The performance of psychology is of fundamental importance in this demand, and a correct approach of the 
phenomenon can help in the better quality of life and mental health of these individuals. It is indisputable that, 
for this, the perspective of the phenomenon is necessary from a theoretical approach, which offers subsidies and 
instruments to meet the objectives of the proposed treatment. The Systemic Approach is a look that can be used at 
that moment, understanding that the individual is a social being and must be seen from their relationships, which 
in turn are responsible for human illness. This paper aims to understand the perspective of the Systemic Approach 
about suicide. For this, a bibliographic review was carried out in books and scientific articles indexed in the 
electronic databases PubMed and SciELO. Suicidal behavior is the result of a combination of biological factors 
and system problems that are inserted rather than solely as a result of an individual difficulty.

Keywords: Suicide. Psychology. Systemic.

1 INTRODUÇÃO

Compreende-se que desde o nascimento todos os indivíduos são inseridos em grupos, ou 
seja, sistemas, onde todos os membros se relacionam e influenciam constantemente. O primeiro 
sistema que se tem contato, na maioria dos casos, é o familiar, de onde provêm inúmeros 
aprendizados comportamentais e emocionais, que serão ou não “carregados” ao longo da vida. 
Ao longo do ciclo de vida os sistemas em que se está inserido ampliam-se.  
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Sabe-se que nesse processo acontecem inúmeras situações vivenciadas como positivas 
e negativas nas dinâmicas dos sistemas. Em algum momento pode ser importante a busca por 
psicoterapia, em busca de melhor qualidade de vida e saúde mental. Um desses momentos pode 
ser decorrente a ideações e tentativas de suicídio. 

Conforme o Associação Brasileira de psiquiatria (2014), o suicídio pode ser compreendido 
como uma ação consciente do indivíduo em busca da morte, usando algo letal. Além disso, 
pode se incluir as tentativas, os planos e pensamentos sobre esse ato. 

Os dados estão a cada dia mais assustadores e alarmantes em todo o mundo. Em algum 
momento de sua vida, 17% das pessoas do Brasil já pensaram em tirar sua vida. Conforme a 
OMS, em 2012, 804 mil pessoas morreram por suicídio no mundo (11,4 por 100 habitantes por 
ano - 15,0 para homens e 8,0 para mulheres). Ou seja, foram 11.812 mortes registradas no ano, 
que caracteriza cerca de 30 indivíduos por dia. Os números de mortes são três vezes maiores 
em homens do que em mulheres. Porém, o contrário acontece nas tentativas, que são em média 
três vezes mais frequentes em mulheres.

O tema possui ainda muitos estigmas, medos, vergonha e tabus o envolvendo, e que podem 
ser considerados os responsáveis em não se falar sobre. Contudo, é de fundamental importância 
falar sobre o assunto, fornecer informações ajuda a capacitar a sociedade e profissionais para 
detectar possíveis indicativos e tomar atitudes condizentes. Para isso, é importante que os 
profissionais da psicologia utilizem uma abordagem teórica, de modo a estar fundamentado em 
sua atuação e possuir estratégias condizentes com a demanda, obtendo resultados satisfatórios e 
a promoção da saúde mental, indo para além da prevenção do suicídio. A abordagem sistêmica 
é uma possibilidade de subsídio para os profissionais.

De acordo com Bruscagin (2010), a terapia sistêmica, diferentemente das outras 
abordagens da psicologia, não possui um único “pai” ou “mãe”. Após a Segunda Guerra Mundial, 
Guerra da Coreia e a bomba atômica o governo ampliou as verbas para estudos em saúde mental e 
foi a partir desse momento que as teorias behaviorista, psicodinâmica e psicanalítica começaram 
a serem questionadas por não apresentarem resultados satisfatórios. Pesquisadores e psiquiatras 
de vários lugares começaram ao mesmo tempo estudar esquizofrênicos e suas relações com o 
grupo familiar e assim começou a se pensar em uma abordagem mais contextualizante, a partir 
do pensamento sistêmico.

Segundo Capra (2006), foi durante o século XX que a maneira contextualizante ou 
holística de pensar tornou-se conhecida como sendo “sistêmica” ou “pensamento sistêmico”.  Os 
pioneiros do pensamento sistêmico, durante a década de 20 foram os biólogos, que começaram 
a compreender que os organismos vivos não são formados por partes, mas são, na verdade, 
totalidades integradas. Dessa forma, pensar sistemicamente significa pensar que um indivíduo 
ou um sistema são propriedades de um todo, que nenhuma das partes possui. O pensamento 
sistêmico é contextual, o que significa, ser oposto ao pensamento analítico. Ou seja, o segundo 
isola uma parte do todo para compreendê-la, enquanto o primeiro coloca essa parte no contexto 
mais amplo.
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2 METODOLOGIA

A pesquisa se caracteriza como exploratória, com o objetivo de compreender qual a 
perspectiva da Abordagem Sistêmica acerca do suicídio, a partir da revisão bibliográfica 
narrativa. Realizou-se a busca e seleção de livros acadêmicos e artigos científicos indexados nos 
bancos de dados eletrônicos Pubmed e SciELO, entre os anos de 1981 e 2017. O levantamento se 
deu por meio das combinações das palavras-chave: mental health; suicide; systemic approach; 
e suas respectivas em português. 

3 A TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA E O SUICÍDIO

De acordo com Akerman e Feurwerker (2012), a saúde é construída historicamente, 
sendo considerado um termo bastante complexo e produto da religião; organização econômica 
e social; cultura; trabalho; condições de vida; subjetividade; e das relações afetivas das pessoas 
e dos grupos que elas fazem parte. Dessa forma, conforme Pereira et al. (2013), a saúde mental 
não é apenas reduzida a mera ausência de doenças, mas sim, a responsável pela possibilidade 
de se transitar com autonomia pela vida e fornecer, de certa forma, identidade.

Conforme a Associação Brasileira de Psiquiatria (2014), o suicídio é um fenômeno 
com determinantes multifatoriais, incluindo fatores psicológicos, biológicos, socioambientais e 
culturais. A maior parte dos suicidas possuem uma doença mental que não foi tratada de forma 
adequada e cerca de 60% nunca procuraram um profissional de saúde mental.

 De acordo com Carter e McGoldrick (1995), a morte de um idoso é parte integrante do 
ciclo de vida familiar, embora, mesmo assim, não é vivenciado sem estresse. Um membro idoso 
é considerado alguém que já completou seu trajeto de vida e que não lhe restam responsabilidades 
ainda. Contudo, frente a uma doença grave ou morte em um outro período do ciclo de vida, 
se acredita que foi encerrada uma vida incompleta, que não seguiu o curso normativo, foi em 
momento errado. Ou seja, houve nos estresses horizontais um acontecimento imprevisível e 
isso gera estresse e ansiedade ao sistema.

Conforme Silva e Costa (2010), a tentativa de suicídio é fundamentada por processos 
estressores, mas que são unidos por uma crise psíquica que afeta sua existência social. E a partir 
disso, o processo relacional sistêmico de um indivíduo será preceptor ou facilitador no acesso a 
recursos e na possibilidade da tentativa de suicídio.

Um conceito importante, para essa compreensão, na terapia sistêmica é o da 
retroalimentação, que conforme Bruscagin (2010), é a característica que garante a circulação 
das informações dentro do sistema, podendo ser chamado também de feedback. Esse mecanismo 
é dividido em feedback negativo (mantêm a homeostase e equilíbrio no sistema) e feedback 
positivo (promove morfogênese, aprendizagem e desenvolvimento no sistema). 

De acordo com Castro (2005), quando não há a presença de morfogênese, o sistema 
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adoece. Generalizadamente, todos os sistemas em que suicidas estão inseridos, podem ser 
considerados rígidos. Esses não conseguem mudar, de forma a se adaptar às necessidades 
determinadas pelo contexto social de seus membros. Um ato suicida pode ser compreendido 
como uma tentativa desesperada de produzir mudança nesse sistema. 

Compreende-se, conforme Castro (2005), que são multifatoriais as causas do suicídio 
e que além dos transtornos mentais, estão envolvidas com pobreza, pressão social, frustrações 
amorosas, baixa autoestima, abuso sexual, perda de bens materiais e casos anteriores na família. 
O suicídio em adolescentes, normalmente, está relacionado com uma longa e progressiva 
história de instabilidade e discórdia familiar. Além disso, as situações de desordem familiares 
produzem sentimentos de inadequação, baixa autoestima e confusão, que estão relacionadas 
com a conduta suicida.

Ainda no entender de Castro (2005), as dificuldades vivenciadas no sistema familiar 
constituem um dos fatores mais importantes quando se trata de suicídio. São alguns fatores 
coadjuvantes: características parentais disfuncionais, problemas emocionais, problemas de 
saúde, conflitos familiares, perda de um dos pais e atitudes negativas nos relacionamentos 
parentais. 

Nessa perspectiva, Bruscagin (2010), traz os conceitos de não somatividade e globalidade. 
Os mesmos estão interligados, já que, a globalidade refere-se a compreensão de que os sistemas 
se comportam de forma coesa, ou seja, se uma das partes mudar, as outras mudam também. 
A não somatividade significa que o sistema é muito mais do que a soma das partes, dessa 
forma, se uma delas se alterarem, o todo se modifica. Isso nos leva a reflexão sobre o processo 
terapêutico e a visão holística, já que só pode-se compreender uma pessoa levando-se em conta 
seu contexto interacional. 

Além disso, a autora destaca a circularidade vivenciada nos sistemas, ou seja, a interação 
entre os membros é circular, quando A influencia B, que é influenciado por A e por C, que por 
sua vez é por A, e assim sucessivamente.

Ou seja, de acordo com Boscolo e Bertrando (2013), o pensamento do terapeuta 
sistêmico é baseado na compreensão de que causalidade linear e circular são complementares 
e na relevância em considerar os diversos pontos de vista. O terapeuta possui o objetivo de 
conectar pessoas, objetos, fatos e significados por meio de perguntas e respostas, liberando o 
cliente da visão rígida da realidade e de si mesmo. 

De acordo com Silva e Costa (2010), compreender o suicídio a partir do olhar da 
sistêmica permite que se compreenda o fenômeno para além do indivíduo que sofre, mas 
para toda a completude social, inclusive, as pessoas próximas que podem se apresentar como 
fatores de risco para o suicídio. Conforme Machado (2012), os sintomas, devem ser analisados, 
contextualizados e compreendidos não apenas como do indivíduo, mas de toda a família.

Contudo, Castro (2005), afirma que é importante também se ter consciência que não se 
deve supervalorizar a participação do sistema familiar nos casos de suicídio. Deve se lembrar 
que esses indivíduos estão inseridos em sistemas mais amplos e que são pessoas livres e 
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responsáveis por seus atos. A culpabilização dos familiares é comum e esse processo deve ser 
refletido em terapia.

Silva e Costa (2010), também acreditam que é importante compreender o processo da 
rede de apoio nesses casos é fundamental, além de organizar essa rede para atender de forma 
adequada a pessoa que têm ideações ou tentativas de suicídio.

Na compreensão de Stierlin, Wetzel e Wirching (1981), o terapeuta na primeira entrevista 
pode falar a respeito do contrato terapêutico com a família. O mesmo deve deixar claro que 
todos os membros da família têm uma responsabilidade com respeito ao risco de suicídio. Cada 
um deve se comprometer em comunicar o terapeuta sobre possíveis evoluções preocupantes e 
sinais de perigo, para que possa acontecer, em tal caso, a internação em uma clínica.

De acordo com Silva e Costa (2010), é importante que se tenha uma escuta atenta e 
diferenciada com esses indivíduos, atuando de forma complexa, valorizando a rede social 
e fortalecendo uma junção psiquiátrica que promova o suporte ao sujeito e sobreviventes. 
Portanto, é importante que se atue juntamente com o suporte de uma rede significativa (A rede 
significativa representa um emaranhado de pessoas que apresentam vínculos de solidariedade e 
afetividade, promovendo um tecido fortalecedor social), para que no momento da intervenção, 
esta rede possa significar espaços também na atenção. Os laços familiares são relações de rede 
social e constituem efeitos efetivos no cuidado no momento de crise.

Stierlin, Wetzel e Wirching (1981), afirmam que algumas características são presentes 
em pacientes suicidas. Tais como: um crescente esgotamento do paciente identificado e um 
aumento do sentimento de ser explorado e abandonado, o qual, com freqüência não é admitido 
nem comunicado aos demais parentes; impulso de vingança que se dirige tanto contra os 
demais membros da família (nos quais o suicídio gera sentimentos de culpa profundos e 
nunca liquidáveis), como contra a própria pessoa; e fortes sentimentos de solidão, abandono, 
impossibilidade de achar uma solução, desesperança e desamparo, os quais podem ser retidos e 
não percebidos pelos demais integrantes familiares.

Nunes (2007), compreende que além do acompanhamento psicológico individual, é 
essencial a terapia familiar após uma tentativa de suicídio. Os determinantes socio-históricos, 
conforme, já abordado, são importantes na compreensão do que leva uma pessoa a considerar o 
suicídio uma opção frente as dificuldades e frustrações da vida.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 A partir da elaboração deste artigo, foi possível dar-se conta da insuficiência de pesquisas 

nessa temática. São poucos os artigos que relacionam o suicídio com a abordagem sistêmica. 
Em contrapartida, o suicídio é um tema que cada vez mais vem aparecendo e alarmando com 
seus elevados dados epidemiológicos. 

 A psicologia tem um importante papel na construção desse conhecimento, de forma 
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a colaborar com a rede de atenção à saúde mental e buscar melhor qualidade de vida a esses 
pacientes, por isso são importantes as pesquisas na área.

 É essencial que se compreenda o indivíduo para além de seu contexto individual, 
olhando de forma mais complexa e contextualizada do fenômeno, visto que seu contexto é 
um dos determinantes para as ideações e atos suicidas. A abordagem sistêmica compreende 
que o suicídio é um reflexo do processo relacional, extremamente complexo, vivenciado pelo 
indivíduo e como uma tentativa desesperada de produzir mudança no sistema. 

O acompanhamento deve ser realizado em conjunto com a família, alertando-os da 
participação dos mesmos nesse processo e trabalhando a empatia.
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH):  
POSSÍVEIS INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS
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RESUMO
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um quadro clínico que apresenta alta prevalência 
na infância e na adolescência. As manifestações clínicas podem se apresentar na forma combinada dos sintomas 
de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Diversas intervenções têm se mostrado importantes para melhora 
desse quadro, entre elas a intervenção psicoterapêutica e farmacológica. Nesse contexto, o presente artigo objetivou 
identificar as principais intervenções terapêuticas utilizadas em crianças com hipótese diagnóstica de TDAH. A 
pesquisa se caracteriza como exploratória, possuindo como objetivo identificar as publicações científicas nacionais 
disponíveis, entre os anos de 2013 e 1017. Foram selecionados 49 artigos científicos publicados na base de dados 
EBSCOhost e identificados três principais tipos de intervenções, entre elas a terapia medicamentosa, o programa 
Pay Attention! e a psicodinâmica. Além dessas intervenções, o treino comportamental de pais Helping the 
Noncompliant Child (HNC) tem demonstrado evidências para lidar com o TDAH e melhorar a interação familiar.

Palavras-chave: TDAH.Intervenções terapêuticas. Treino comportamental de pais.

ABSTRACT
The attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a clinical picture presents high prevalence in childhood 
and adolescence. The clinical manifestations may present in the combined form of the symptoms of inattention, 
hyperactivity and impulsivity. Several interventions have been shown to be important to improve this situation, 
among them the psychotherapeutic and pharmacological intervention. In this context, the present article aimed to 
identify the main therapeutic interventions used in children with a diagnostic hypothesis of ADHD. The research 
is characterized as exploratory, aiming to identify the available national scientific publications between 2013 
and 1017. We selected 49 scientific articles published in the database EBSCOhost and identified three main 
types of interventions, among them drug therapy, The Pay Attention! And psychodynamics. In addition to these 
interventions, Helping the Noncompliant Child (HNC) parent behavioral training has demonstrated evidence for 
dealing with ADHD and improving family interaction.

Keywords: ADHD. Therapeutic interventions. Behavioral training of parents.

1 INTRODUÇÃO

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um quadro clínico que 
apresenta alta prevalência na infância e na adolescência, dados de estudos populacionais 
indicam a ocorrência do TDAH, na maioria das culturas, em torno de 5% para crianças e 2,5% 
para adultos. (SERRANO-TRONCOSO, GUIDI, ALDA-DIEZ, 2013; TOPCZEWSKI, 2014; 
CARREIRO, et al., 2014). Trata-se de uma disfunção neurobiológica decorrente de fatores 
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genéticos e com importantes influências ambientais. As manifestações clínicas podem se 
apresentar na forma combinada dos sintomas; na forma em que predomina o déficit de atenção; 
ou na qual predomina a hiperatividade-impulsividade (TOPCZEWSKI, 2014).

De acordo com a American Psychiatric Association (APA) (2014), a desatenção 
manifesta-se como divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade para manter o foco e 
desorganização. A hiperatividade refere-se à atividade motora excessiva quando não apropriado, 
ou remexer, batucar ou conversar em excesso. Já a impulsividade refere-se a ações precipitadas 
que ocorram no momento sem premeditação e com elevado potencial para dano à pessoa. Além 
disso, essas manifestações devem estar presentes em mais de um ambiente, tal como em casa, 
na escola ou no trabalho (APA, 2014).

Para o tratamento do TDAH, três intervenções de curto prazo têm sido validadas, sendo 
elas: a intervenção psicoterapêutica (Terapia comportamental, treino parental e treinamento 
em habilidades sociais), a intervenção psicofarmacológica e a combinação entre ambas 
(TRONCOSO, GUIDI, ALDA-DIEZ, 2013; MARCOS MACHADO, 2014). Há boas evidências 
científicas quanto à eficácia do treino parental Helping the Noncompliant Child (HNC), para 
tratamento de crianças com TDAH (ABIKOFF et al.,2015).

Nesse contexto, o presente artigo objetivou identificar as principais intervenções 
terapêuticas utilizadas em crianças com hipótese diagnóstica de Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade.

2 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa se caracteriza como exploratória, possuindo como objetivo identificar as 
publicações científicas nacionais disponíveis, entre os anos de 2013 e 1017, que trouxessem 
contribuições acerca das intervenções terapêuticas utilizados em crianças com hipótese 
diagnóstica de Transtorno de Déficit de atenção e Hiperatividade, a partir de um levantamento 
bibliográfico. 

O levantamento de dados foi realizado a partir da busca de artigos científicos nas bases 
de dados de pesquisa acadêmica EBSCOhost e Google acadêmico. Utilizou-se os operadores 
booleanos OR e AND, com a finalidade de facilitar o processo de busca.  A busca foi realizada 
utilizando-se os seguintes descritores: TDAH, “transtorno déficit de atenção e hiperatividade”, 
“transtorno déficit atenção e hiperatividade” OR TDAH, TDAH AND medicalização, 
TDAH AND “análise do comportamento”, TDAH AND “análise do comportamento” AND 
medicalização, “análise do comportamento” AND transtorno déficit atenção e hiperatividade 
TDAH OR “transtorno de déficit de atenção” AND medicalização. 

A partir da leitura dos resumos, foram selecionados os artigos que trouxessem 
contribuições sobre a temática das intervenções terapêuticas para o TDAH. Ainda, utilizaram-
se artigos científicos e livros sobre o tema encontrados de forma não sistematizada para a 
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discussão.

3 RESULTADOS

 A síntese do levantamento de publicações  referentes ao tema da pesquisa nas bases de 
dados de pesquisa acadêmica encontra-se descrita no quadro 1.

Quadro 1 - Levantamento das publicações nacionais referentes ao tema de pesquisa nas 
bases de dados entre os anos de 2013 a 2017.

Descritores EBSCOhost Google 
acadêmico

TDAH 34 3610
“Transtorno déficit de atenção e hiperatividade” 49 0
“Transtorno déficit atenção e hiperatividade” OR TDAH 34 3480
TDAH AND medicalização 2 181
TDAH AND “Análise do comportamento”  30 45
TDAH AND “Análise do comportamento” AND Medicalização 25 10
“Análise do comportamento” AND Transtorno déficit atenção e 
hiperatividade 49 68

TDAH OR  "Transtorno de déficit de atenção " AND Medicalização 34 200
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 Já entre as principais intervenções terapêuticas utilizadas em crianças com hipótese 

diagnóstica de TDAH, obteve-se foco nos descritores “análise do comportamento” AND 
“transtorno déficit atenção e hiperatividade”, dos quais obteve-se 49 artigos na base de dados 
EBSCOhost.

 As principais intervenções encontradas na busca estão descritas no quadro 2.

Quadro 2 - Principais intervenções terapêuticas utilizadas em crianças com hipótese 
diagnóstica de TDAH.

AUTOR ANO Intervenções Terapêuticas / 
Tratamento Resultados

TOPCZEWSKI 2014
Terapia medicamentosa com 
antidepressivo tricíclico e 
ansiolítico.

Resposta positiva em 71,43% dos pacientes 
no controle da hiperatividade e na melhoria 
do quadro de dispersão e desatenção.

FERNANDES 
BARBOSA; 
MIRANDA; 
AMODEO 
BUENO

2014
Pay Attention! – Programa de 
Treinamento dos Processos da 
Atenção para Crianças.

Mais estudos são necessários para verificar a 
eficácia do programa nos déficits de atenção, 
com pesquisas que comparem os subtipos 
de TDAH e tenham uma amostragem 
adequada. Apesar disso, esse  instrumento já 
pode ser utilizado no tratamento de crianças 
com déficits atencionais e está adequado à 
realidade brasileira.
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SARGENTO

2016

Olhar psicodinâmico. 
Psicoterapia com a criança 
como espaço para construção 
de competências relacionais e 
de mentalização e um trabalho 
clínico com as famílias.

Leitura psicodinâmica da criança e da 
família, mais centrada nas relações e no 
funcionamento mental subjacente aos 
sintomas para compreensão e intervenção 
de crianças com TDAH.

Fonte: Elaborado pelos autores. 

4 DISCUSSÃO

4.1 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

De acordo com Caliman e Domitrovic (2013) houve uma expansão do TDAH e 
o crescimento global do consumo do psicoestimulante metilfenidato, comercializado no 
Brasil como Concerta® e Ritalina®. Itaborahy e Ortega (2013) citam que o metilfenidato 
é comercializado desde a década de cinquenta, porém, nas últimas décadas sua produção e 
consumo mundiais aumentaram devido ao número de diagnósticos de TDAH e sua divulgação 
ao público.

Topczewski (2014) avaliou a aplicação de um esquema terapêutico para o tratamento 
do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em 140 pacientes que foram inicialmente 
submetidos à avaliação clínico-neurológica e laboratorial. Posteriormente, foi iniciado 
um tratamento medicamentoso composto por imipramina e clordiazepóxido. Os objetivos 
terapêuticos relacionados à melhoria de hiperatividade, do deficit de atenção, ansiedade e padrão 
do sono foram positivos em 100 (71,43%) dos pacientes. Essa opção mostrou-se uma alternativa 
terapêutica eficaz para os pacientes que não se adaptam aos medicamentos psicoestimulantes.

Em contrapartida, Amancio Cruz, Okamoto e Ferraza (2016) discutem a ineficácia 
da medicalização na infância voltada ao TDAH, a partir do discurso de pais e professores. 
Os autores sugerem que a medicação aparece como solução terapêutica rápida diante das 
dificuldades apresentadas ou notadas nas crianças, ignorando as relações familiares, escolares 
e sociais.

Em relação aos psicoestimulantes, Caliman e Domitrovic (2013) citam a necessidade de 
atentar-se aos múltiplos aspectos que interferem na constituição do diagnóstico do TDAH e na 
demanda por seu tratamento, além do acompanhamento da dispensa pública do metilfenidato.

4.2 PROGRAMAS ESPECÍFICOS

 Fernandes Barbosa, Miranda e Amodeo Bueno (2014) realizaram a tradução e adaptação 
do Pay Attention!, um programa de treinamento dos processos da atenção para crianças. Esse 
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programa é composto por blocos de tarefa que trabalham diferentes níveis e tipos de atenção. 
Inclui-se tarefas de atenção sustentada (exige atenção por certo período de tempo); atenção 
seletiva (exige capacidade de manutenção da atenção e seletividade de estímulos); atenção 
alternada (com alternância entre dois estímulos); atenção dividida (execução de duas tarefas ao 
mesmo tempo).

 O programa possui um tempo de duração variado, já que depende do desempenho 
individual de cada criança. O programa já é utilizado em outros países para lidar com o TDAH 
e foi traduzido a língua portuguesa. Mais estudos são necessários para verificar a eficácia do 
programa nos déficits de atenção, com pesquisas que comparem os subtipos de TDAH e tenham 
uma amostragem adequada (FERNANDES BARBOSA; MIRANDA; AMODEO BUENO, 
2014).

4.3 TREINO COMPORTAMENTAL DE PAIS

Apesar de não surgir como possibilidade de intervenção nos artigos investigados, o 
treino comportamental de pais vem a partir da literatura recente (GARDNER, 2017) como uma 
ferramenta importante e eficaz para melhorar as relações familiares e lidar com os comportamentos 
infantis, em especial, o treino HNC. Além disso, a proposta pode ser transpassada à diferentes 
culturas e contextos.

É possível afirmar que os pais ou cuidadores representam a primeira e maior fonte de  
reforçamento e de modelo para seus filhos (PRUST & GOMIDE, 2007). De acordo com Pilatti 
(2016), dentro e fora do meio acadêmico são encontrados materiais que sugerem tratamentos 
para crianças consideradas “difíceis”, trazendo respostas prontas e sugerindo uma educação 
mais autoritária e disciplinas mais rígidas. Entretanto, esse modelo punitivo não constrói um 
ambiente afetivo e não contribui para o desenvolvimento da criança. A autora ainda sugere que 
as relações familiares têm uma grande influência sobre a saúde mental das crianças e os pais 
não recebem nenhuma preparação além das suas próprias experiências como pais (PILATTI, 
2016). 

Kaehler, Jacobs & Jones (2016) citam que o treinamento comportamental de pais 
apresenta muitas evidências para lidar com padrões disruptivos no comportamento que tem 
início na infância, tais como o transtorno opositor desafiante e o transtorno de conduta que são 
frequentemente acompanhados por déficit de atenção e hiperatividade. 

De acordo com o California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare (CEBC) 
(2016) o HNC é um programa de treinamento de habilidades voltado a ensinar os pais a como 
obter comportamentos considerados adequados de seus filhos de 3 a 8 anos de idade. O objetivo 
é melhorar as interações entre pais, cuidadores e filhos, a fim de reduzir comportamentos 
disruptivos. Compreende-se que as interações dos pais com os filhos desempenham um papel 
significativo no desenvolvimento e manutenção desses problemas.
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McMahon & Forehand (2003) dividem o treinamento de habilidades em duas fases, 
sendo que a fase I envolve a atenção diferenciada e a fase II o treino de obediência. Na fase I 
é ensinada aos pais as habilidades de atentar (atentar e descrever o comportamento adequado 
da criança, não dirigir a atividade da criança e não fazer perguntas, comandos ou ensinar); 
recompensar (dar atenção positiva física, dar elogios verbais inespecíficos e elogios descrevendo 
o comportamento desejável); e por fim ignorar (não ter contato visual ou expressões não verbais, 
nem contato verbal ou físico).

Já a fase II trabalha com a sequência de instruções claras (envolve a instrução de regras 
claras o mais claro possível e as consequências para obediência e não obediência); regras 
permanentes; e situações fora de casa (generalização) (MCMAHON & FOREHAND, 2003).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por desatenção, 
hiperatividade e impulsividade (APA ,2014). Torna-se imprescindível a avaliação e o 
diagnóstico precoce com o intuito de planejar intervenções ajustadas às necessidades de cada 
criança e reduzir os prejuízos relacionados ao TDAH (OLIVEIRA et al.,2015). Uma série de 
intervenções tem se mostrado eficazes entres elas as psicoterapêuticas e as farmacológicas. 
Dentre as opções disponíveis encontradas nesta revisão para o tratamento do TDAH, estão 
o uso de antidepressivo tricíclico e ansiolítico, dentre as intervenções psicoterapêuticas o 
programa Pay Attention! – Programa de Treinamento dos Processos da Atenção para Crianças, 
mostrando-se adequado para a realidade brasileira. Ainda, a psicoterapia psicodinâmica com 
crianças como espaço para construção de competências relacionais caracterizando como um 
trabalho clínico com as famílias. 

Além dessas intervenções citadas, o treino parental Helping the Noncompliant Child 
(HNC), tem apresentado evidências científicas quanto à  sua eficácia, para tratamento de 
crianças com TDAH (ABIKOFF et al.,2015), uma vez  que diversas pesquisas destacam a 
importância das relações entre pais e filhos para o desenvolvimento socioemocional na infância 
(ALVARENGA, WEBER E BOLSONI-SILVA, 2016; BOLSONI–SILVA E MATURANO, 
2008; LEME E BOLSONI-SILVA, 2010), o treinamento de pais HNC poderá ser uma alternativa 
para as crianças com hipótese diagnóstica de  TDAH.

 Considerando o exposto, sabe-se que muitas pesquisas têm sido realizadas neste campo 
de conhecimento e o que se espera é que cada vez mais pessoas possam ser beneficiadas, por 
tratamentos cada vez mais efetivos.
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INTERVENÇÕES PARENTAIS: É POSSÍVEL TRANSPORTA-LAS DE UM PAÍS 
PATA OUTRO? 

Caroline Drehmer Pilatti 1

Recentemente a UNICEF® publicou um artigo (Parenting Interventions: How well do 
they transport from one country to another?, 2017) no qual discute aspectos relevantes acerca 
da possibilidade de “transportar” intervenções parentais de um país para o outro, comparada 
a possibilidade de desenvolver estratégias localmente. O artigo aborda aspectos fundamentais 
como diferenças culturais, sociais e governamentais, custos e eficácia das intervenções propostas 
e esta resenha tem como objetivo discutir e elucidar a temática.

A UNICEF® é uma agência das Nações Unidas que tem como objetivo promover a defesa 
dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades básicas e contribuir para o 
seu pleno desenvolvimento. Rege-se pela Convenção sobre os Direitos da Criança, e trabalha 
para que esses direitos se convertam em princípios éticos permanentes e em códigos de conduta 
internacionais para as crianças. A UNICEF® mobiliza recursos para conseguir resultados para 
as crianças em cinco áreas de intervenção prioritária: sobrevivência e desenvolvimento infantil, 
educação básica e igualdade de gênero, HIV/AIDS e as crianças, proteção infantil e promoção 
de políticas e alianças (UNICEF, 2017).

Os programas de treinamento parentais são estratégias para aumentar o conhecimento dos 
pais e ajudá-los a desenvolver comportamentos que apoiam e/ou melhoram o comportamento 
infantil e a saúde mental. Há fortes evidências de que intervenções e treinos parentais 
comportamentais melhoram as relações cuidador-filho, reduzem problemas de comportamento 
infantil e previnem a violência física e emocional contra crianças (BARLOW, KENDRICK, 
POLNAY, STEWART-BROWN, 2006).

Os resultados de mais de cem ensaios randomizados mostraram ainda que os programas 
de treinamento parental podem: melhorar o conhecimento e as atitudes dos pais acerca da 
parentalidade,  melhorar a relação entre pais e crianças, aumentar o uso reforçamento positivo 
dos pais, desenvolver estratégias de disciplina não-violentas, reduzir a probabilidade de abuso 
físico e emocional dos pais, reduzir o comportamento agressivo e disruptivo das crianças, 
reduzir a probabilidade de desenvolvimento de problemas de saúde e conduta na vida adulta 
e, em alguns casos, reduzir o estresse parental, melhorar a depressão e favorecer o bem-estar 
mental dos pais (UNICEF, 2017).

À medida que cresce o interesse em programas parentais, os gestores políticos e/ou 
prestadores de serviços são confrontados com uma gama de decisões, incluindo a importação 
de uma intervenção de outro país ou região (que pode ter muitos valores culturais diferentes), 
ou se optam por desenvolver um programa de treinamento parental no local onde ele será 



Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 8 (n. 26), p. 53-57, jul./set. 2017.

54

implementado. 
O artigo aqui discutido faz uma síntese de dois estudos rigorosamente desenvolvidos 

pelos pesquisadores Gardner, Montgomery e Knerr (2015) e Leijten, Melendez-Torres, Knerr e 
Gardner (2016) para apontar aspectos relevantes acerca da transportabilidade transnacional de 
programas parentais, ou seja, para avaliar a utilização e efetividade de programas parentais em 
países diferentes de onde surgiram.

 O primeiro ponto levantado pelos autores é que desenvolver um novo programa é 
demorado e dispendioso. Programas educacionais estabelecidos - aqueles com melhor evidência 
de eficácia – foram construídos utilizando décadas de conhecimento e pesquisas. Se uma 
intervenção provou ser eficaz em um certo contexto, isso pode ser um sinal promissor para a 
sua eficácia em outro contexto. Sabe-se que interações coercitivas entre pais e filhos contribuem 
para maustratos infantil e para o desenvolvimento do comportamento disruptivo da criança. Em 
diferentes países, técnicas similares para quebrar esses ciclos podem funcionar igualmente bem 
(KNERR, GARDNER, CLUVER, 2013).

No entanto, transportar um programa de um país ou região para outra pode limitar a 
extensão em que ele pode ser adaptado às necessidades das famílias no país de destino ou 
cultura. Isso ocorre porque o programa transportado - como qualquer programa - deve ser 
implementado com fidelidade.  Mudanças de qualquer um dos seus componentes principais ou 
métodos podem afetar seu impacto (KLING, FORSTER, SUNDELL, MELIN, 2010) .

Em busca de compreender melhor as variáveis na tomada de decisão (transportar uma 
intervenção ou desenvolvê-la localmente), Gardner, Montgomery e Knerr (2015) realizaram 
uma revisão sistemática e de meta-análise, analisando os resultados de 17 ensaios clínicos 
randomizados com intervenções parentais que não ocorreram no país de origem da intervenção, 
para identificar se as mesmas foram eficazes quando transportadas de um país para outro e se 
diferenças em fatores culturais, familiares ou regimes de política influenciariam a eficácia.

Originários dos Estados Unidos ou Austrália, os treinos parentais avaliados apresentavam 
fundamentos semelhantes e ocorreram em 11 países (n = 1.558 crianças): Canadá, Islândia, Irã, 
Irlanda, Hong Kong, China (3 ensaios), Holanda, Noruega (2 ensaios), Porto Rico, Suécia e 
Reino Unido (5 ensaios). Assim, a maioria ocorreu na Europa ou América do Norte e poucos na 
Ásia, no Oriente Médio e na América Latina. Dados dos 14 ensaios de maior qualidade (ou seja, 
de ensaios randomizados) mostraram evidências de fortes e efeitos altamente significativos sobre 
problemas de comportamento infantil em países que importaram as intervenções (GARDNER, 
MONTGOMERY e KNERR (2015).

De acordo com os autores, não houve diferença em tamanhos de efeito para ensaios em 
países com altos investimentos em benefícios familiares comparados a países com baixos gastos 
em benefícios familiares, ou por nível de pobreza infantil. Por exemplo, os Estados Unidos, 
onde a maioria das intervenções se originou, tem taxas mais elevadas de pobreza infantil e 
menor gastos com benefícios familiares do que a maioria dos países onde as intervenções foram 
realizadas. Foi surpreendente que, apesar da economia e das diferenças políticas entre países de 
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“origem” (por exemplo, Estados Unidos) e países “importadores” (por exemplo, Hong Kong, 
China, Suécia, Reino Unido), os tamanhos de efeito nos ensaios foram consistentes, ou melhor, 
nos países importadores.

 As conclusões da mesma revisão sugerem ainda que intervenções transportadas dos 
Estados Unidos e Austrália para outros países de alta renda, grande parte contexto cultural 
europeu ou norte-americano, mostrou tamanhos de efeitos comparáveis   aos do país de origem. 
No entanto, os tamanhos de efeito foram maiores quando as intervenções foram transportadas 
para regiões que estavam culturalmente mais distante: Ásia, América Latina e Oriente Médio. 

 Os autores também avaliaram o contexto cultural usando dados do World Values   Survey 
(WVS, 2008),  que fornece dados nacionais representativos sobre aspectos socioculturais, 
valores políticos e crenças de 97 países. O WVS inclui dados sobre se um país tem uma forte 
ou fraca adesão às suas normas culturais e sociais tradicionais, como por exemplo a adesão a 
norma acerca da centralidade dos laços entre pais e filhos, o respeito pela autoridade e valores 
familiares tradicionais. Neste contexto, ensaios de intervenções transportados para países 
com valores mais tradicionais, mostraram tamanhos de efeitos mais altos do que nos países 
categorizados com menor adesão às normas tradicionais. 

 O WVS também separa sociedades em regiões com base em valores culturais 
compartilhados (Europa Protestante, Língua inglesa, América Latina, Islâmica e Confucionista). 
Os maiores efeitos das intervenções foram observados nos países islâmicos, grupos culturais 
latino-americanos e confucionistas.  Não obstante, o fato de as intervenções se originarem em 
países de língua inglesa sugere que quanto maior a distância cultural entre o país de importação 
e o país de origem da intervenção, mais fortes são os efeitos.

 Já os pesquisadores Leijten, Melendez-Torres, Knerr e Gardner (2016) realizaram uma 
revisão sistemática e de multi-nível, utilizando meta-regressão. Analisaram 129 ensaios clínicos 
randomizados e testaram se as intervenções transportadas foram ou não mais eficazes que as 
desenvolvidas  localmente. 

 Os autores identificaram que as intervenções desenvolvidas localmente foram igualmente 
capazes de reduzir o comportamento disruptivo da criança, quando comparadas as intervenções 
transportadas de outros países. Isso demonstrou que as intervenções parentais com base nos 
mesmos princípios levaram a resultados semelhantes.

 Nesta mesma revisão os autores encontraram 4 tentativas de transporte de intervenções 
para Hong Kong, uma para o Irã, uma para o Panamá e uma para a Indonésia. Encontraram 
também uma intervenção local desenvolvida em Hong Kong, uma em Israel e uma na Libéria. 
Embora não existissem ensaios suficientes para uma meta-análise por região, eles realizaram 
uma análise de narrativa dos ensaios individuais. Os resultados mostraram fortes efeitos sobre 
o comportamento infantil quando as intervenções foram transportadas para Hong Kong, Irã 
e Panamá. A intervenção transportada para a Indonésia não mostrou efeitos significativos em 
crianças com problemas de comportamento.

 Quando as intervenções são transportadas de um país para o outro, comumente existe 
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algum grau de adaptação, como a tradução de materiais ou manuais, mudança de imagens ou 
vinhetas, etc. Os estudos resumidos no artigo aqui analisado e descrito encontraram relatórios 
limitados sobre os níveis de adaptação cultural das intervenções importadas. Revisões e ensaios 
anteriores apresentaram poucas conclusões sobre se as adaptações dos treinamentos paretais 
precisam ser extensas ou superficiais antes de serem importadas para um novo país ou contexto 
cultural. 

 A visão dominante (e plausível até então) é que as intervenções parentais são eficazes 
em novos contextos culturais apenas se houver um processo extensivo de adaptação em 
vários estágios, ou se houver uma distância cultural limitada entre os países. No entanto, os 
resultados das duas revisões sistemáticas consideradas no artigo aqui analisado, apontam para 
uma conclusão diferente, sugerindo, em alguns casos, efeitos ainda mais fortes quando as 
intervenções são importadas em contextos culturais muito diferentes.  É altamente provável que 
os princípios básicos das intervenção incluídas na revisão (por exemplo, criação de relações de 
reforçadoras, atenção positiva, mudança do comportamento infantil através da aprendizagem 
social, etc) são universais para todas as culturas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os resultados de ambos os estudos sugerem fortemente que as intervenções devem ser 
escolhidas porque têm uma forte base de evidênciass ou porque incluem os mesmos  princípios 
e componentes parentais dos programas baseados em evidências, e não porque eles foram 
desenvolvido localmente, ou para uma determinada região ou população.

 Os dois estudos discutidos nesta resenha fizeram uma análise de aproximadaemnte 130 
ensaios controlados de intervenções de treinamento parental comportamental, em 18 países, com 
mais de 10 mil participantes. Nenhuma diferença significativa na eficácia entre intervenções 
transportadas ou desenvolvidas localmente foram encontradas. Os mesmos princípios teóricos 
subjacentes levaram a efeitos semelhantes, independentemente da tradução desses princípios 
para uma intervenção, feita localmente ou em outro país. 

 Estas conclusões são animadoras para os gestores de políticas públicas e profissionais 
que atuam nestes serviços, pois podem se beneficiar de programas que foram projetados para 
serem efetivos em seus países de origem, visto que resultados similares são encontrados na 
transposição para outros países. Desta forma, é possível reduzir custos que seriam gastos com 
a concepção e o desenvolvimento de um novo programa. Apesar do forte apelo intuitivo de 
desenvolvimento de programs locais, há pouca evidência para sugerir que eles são mais eficazes 
do que os programas importados. 
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JOGOS DE INFLUÊNCIA: EMBATES ENTRE ESCOLA E MÍDIA

Andressa Sebold 1

Luciana Lobo Miranda é formada em psicologia pela universidade federal do Ceará, 
tendo seu mestrado e doutorado voltados para a área clínica, ambos realizados pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Seu enfoque de pesquisa é a área escolar utilizando 
como base a psicologia social, atualmente coordena um projeto de extensão sobre mídia e 
educação, sendo uma profissional extremamente ativa, com um grande folego de produção de 
artigos, e participação em eventos acadêmicos.

 Seu artigo em questão, Educação e mídia: o que a Psicologia Social tem a ver com 
isso? retrata um pouco sobre suas pesquisas (projeto iniciado em 2015 e está ativo até os dias 
atuais) e desafios que ela encontrou na prática (projeto de 2015 a 2016). Mostrando de forma 
clara e direta, considerações e constatações pertinentes nesta discursão. Sua publicação ocorreu 
em 2015, como um capítulo do livro A Psicologia Social e os atuais desafios ético-políticos no 
Brasil, publicado pela ABRAPSO.

Neste artigo, um dos objetivos centrais, seria demonstrar o poder e a relação entre 
escola e mídia. De uma maneira bem condensada, traz um histórico de ambas, mostrando suas 
diferenças, particularidades e como se assemelham, não apontado uma saída, e sim um rumo 
de atuação, esclarecendo o tema e produzindo a vontade de entrar de cabeça neste embate 
tão significativo. Assim seu conteúdo é muito indicado para profissionais que atuam na área 
educacional, para pesquisadores, e pessoas que tem interesse neste assunto.

A história da psicologia é marcada pela intensa busca de sua comprovação científica, 
processo esse que acontece até mesmo nos dias atuais. Infelizmente nesta busca essencial, 
foi dado prioridade a áreas muito especificas (ex. testes psicológicos), deixando de lado fatos 
de extrema importância como o aspecto social e a dialética entre indivíduo e sociedade. Nos 
primeiros passos de sua trajetória, essa ciência tinha como foco exclusivamente a adaptação, 
tendo como base e influência o modelo Norte-Americano. Chegou a até mesmo a encarar 
processos complexos como pensamento e comportamento como estritamente biológico, sendo 
resultados de genes e neurotransmissores, ou seja pensando o indivíduo em uma dicotomia com 
o social. Esses fatores e muitos outros, incentivaram um processo que sofremos intensamente 
ainda hoje, a medicação.

Felizmente cada vez mais profissionais são adeptos de uma visão social e não 
individualizante, posição essa necessária para maior compreensão do ser humano. Assim antes 
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Resenha destinado à disciplina de Psicologia Social ministrada pela Professora Michela Da Rocha Iop. Contato: 
Andressa.sebold@unidavi.edu.br 
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de pensarmos exclusivamente na mídia e a educação, é necessário termos claro o papel que 
este fatores possuem em nossa vida, seja influenciando, e até mesmo como constituintes ativos 
de nossa subjetividade. Inicialmente devemos entender que nossa singularidade(subjetividade) 
é formada pela nossa história (aspectos históricos, fatos que vivenciamos etc.) que é única, 
ou seja nenhuma pessoa vai ter a mesma trajetória, também tem relação direta com o social 
(família, comunidade, instituições etc.), pois não vivemos isolados, e sim inseridos em grupos, 
que me modificam, e eu modifico constantemente.

Pensando nesta lógica a escola e a mídia são fatores extremamente importantes para 
a nossa formação subjetiva, nela e com ela vivenciamos inúmeras experiências, recebemos 
milhares de influências e informações. As duas estão intimamente conectadas, um exemplo 
que retrata essa afirmativa, é a busca pelo corpo perfeito (a mídia foi a principal responsável 
na imposição deste padrão), que repercute imensamente na escola, seja por casos de bullying, 
anorexia e perseguição de alunos. Essas consequências passam a ser um problema escolar 
necessitando assim, de atitudes como palestras, conscientização entre outras. 

Falando mais especificamente da escola é necessário que tenhamos claro algumas 
questões. Além de ensinar conteúdo específicos (física por exemplo), ela é grande responsável 
pela formação do sujeito, tentando constantemente molda-lo segundo suas preferencias (valores, 
visão de mundo). Assim além do ensino, tem função de ‘treinamento’, seja incentivando ou 
barrando comportamentos, tentando assim preparar as crianças e jovens para o convívio social. 
Infelizmente esse processo de preparação muitas vezes acontece não pensando no melhor para 
o aluno, e sim nós interesses políticos e capitalista, a escola cada vez mais vem se tornando um 
picadeiro de alienações, deixando alunos (que deveriam ser seu foco) em segundo plano.

É claro que não podemos generalizar essa situação, além disso temos que levar em 
consideração seu aspecto histórico, que foi marcado com sua intensa relação com a política. 
A própria escola surgiu como um treinamento para o capitalismo, preparava as crianças para 
trabalhar e aceitar sua condição social sem questionamentos. Buscava medir, selecionar (testes 
psicológicos), definir quem era mais inteligente (QI), e é nesse momento que a psicologia surge 
nesta instituição, para auxiliar neste processo de exclusão. Assim como a escola enquanto 
instituição, não começamos nossa trajetória de uma forma igualitária, mas como tudo temos a 
possibilidade de mudar e seguir novos rumos, bem distantes das práticas discriminatórias.

Muitas escolas continuam utilizando métodos de ensino antigos, o mesmo aplicados a 
nossos pais e avós, deixando de considerar que hoje vivenciamos uma nova geração de crianças 
e adolescentes, que foram concebidos em um mundo extremamente informatizado e digital. 
Essa questão não pode ser desconsiderada ou apenas jogada em baixo do tapete, as formas 
midiáticas tem imenso significado para os mesmos, chegando a ser o principal constituinte de 
seu tempo. Jovens chegam a passar até 10 horas diárias em contato com redes sociais, televisão 
ou em jogos, assim acreditar que será fácil passar 4 ou mais horas diárias sem nenhum contato 
com as mesmas fica difícil. Não estou querendo dizer que o problema é estritamente da escola, 
mas sim social, envolve todos os cidadãos. 
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A mídia vai muito além de um passatempo inofensivo, ela nós influência criando modas 
e padrões. Consumimos grande parte de nosso tempo acompanhando ‘celebridades’ que são 
pessoas como nós, mas que a mídia pode transformar no que sentir vontade, sonhamos e 
desejamos possuir o que a mídia mostra como o desejável, queremos o mesmo cabelo, a mesma 
roupa em até certos casos ter a vida que a outra pessoa tem, gerando inúmeras frustações, e 
problemas psicológicos como a depressão.  Ela chega até mesmo a redefinir o que é certo e 
errado, tirando muitas vezes o papel dos pais (e em parte da escola) na transmissão de valores 
e educação de seus filhos.

Essas duas formas de controle (escola e mídia) tão importantes e presentes estão 
constantemente em conflito, de um lado o passado influenciando os jovens pela disciplina, 
e de outro a mídia que exerce um controle através de imposição de padrões. Essa geração 
extremamente informatizada que está nos bancos escolares, tende a encarar a escola como 
monótona e chata, vivenciando uma verdadeira guerra para ir, e principalmente se manter 
concentrado.  Em qualquer tempo livre ou mesmo durante a aula utilizam o celular, focando 
somente no seu face ou na música em seu fone de ouvido. Este quadro é um verdadeiro terror 
para professores que não veem solução, nem ajuda, que não estavam nem estão preparados para 
a geração online. 

Com um olhar superficial parece quase impossível delimitar, e buscar um equilíbrio 
entre as duas, mas pensando um pouco, quem sabe a mídia não seja a transformação que a 
escola tanto precisa? causando assim uma renovação necessária e benéfica para o processo de 
ensino-aprendizagem, o tornando mais prazeroso e eficaz. Essa busca de soluções e propostas 
criativas, é mais uma área de pesquisa da psicologia social, que vem constantemente melhorar 
nossa realidade e cotidiano.

São estas questões que o artigo em si tenta despertar, não dando receitas prontas (fato 
que iria contra a perspectiva da Psicologia Social que a autora defende) pois cada realidade 
é una, sendo assim muito difícil delimitar linhas gerais, e dizer o que funciona ou não. Por 
isso a autora tenta explanar aspectos históricos e sociais, fazendo constatações gerais e não 
especificas a uma escola, uma cidade. Despertando assim a vontade de colocar a mão na massa 
na busca de uma constante melhora de nossa sociedade (um imenso trabalho de formiguinha).
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