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RESUMO 
 

A depressão é definida pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como um transtorno 
mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que 
normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias, 
durante pelo menos duas semanas. De acordo com o CID-10 (Código Internacional de Doenças) 
a depressão se encontra categorizada como uma doença psiquiátrica pertencente ao código 
CID 10 - F33. Apesar de se tratar de uma doença sem manifestações físicas, seu diagnóstico é 
realizado por meio de análises comportamentais e investigações sobre os pensamentos do 
indivíduo verificando assim a presença de pensamentos suicidas e similares classificados como 
típicos de quadros depressivos. Contudo, este distúrbio apresenta também interações 
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biológicas com o organismo do indivíduo, afetando suas taxas hormonais, apetite, tônus 
muscular, sistema imunológico e a saúde dos demais órgãos. Por meio das pesquisas 
realizadas, tornou-se evidente que não somente o estado mental do indivíduo é afetado, mas 
também seu físico, prejudicando o sistema nervoso e endócrino, afetando a qualidade e até 
mesmo a expectativa de vida deste. Tendo em vista, o alto número de indivíduos afetados 
globalmente por este transtorno, o estudo se faz necessário e relevante possuindo valores 
significativos de colaboração para o meio público-social e também para o meio acadêmico, 
trazendo consigo informações úteis e proveitosas de forma didática para a absorção deste 
conteúdo. Desta forma o presente estudo tem como objetivo compreender e disseminar 
informações importantes que podem passar despercebidas ou desvalorizadas a respeito deste 
assunto dando origem a preconceitos que sejam nocivos para os meios de combate a este mal 
que tem atormentado a sociedade globalmente e também os familiares destes indivíduos. 

 
Palavras-chave: Depressão. Organismo. Efeitos. 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Depression is defined by the WHO (World Health Organization) as a mental disorder altered by 
persistent sadness and by the loss of interest in activities that are normally pleasant, 
accompanied by the inability to perform daily activities for at least two weeks. According to 
ICD-10 (International Disease Code), depression is categorized as a psychiatric illness belonging 
to code CID 10 - F33. Despite being a disease without physical manifestations, its diagnosis is 
made through behavioral analyzes and investigations about the individual's thoughts, thus 
checking for the presence of suicidal thoughts and the like classified as typical of depressive 
conditions. However, this disorder also presents biological interactions with the individual's 
organism, affecting their hormonal rates, appetite, muscle tone, immune system and the 
health of other organs. Through research carried out, it became evident that not only the 
individual's mental state is affected, but also his physique, damaging his nervous and 
endocrine system, affecting his quality and even his life expectancy. In view of the high 
number of people affected globally by this disorder, the study is necessary and relevant, 
having values of collaboration for the public-social environment and also for the academic 
environment, bringing with it useful information and didactic tests for absorption. of this 
content. Thus, the present study aims to understand and disseminate important information 
that may go unnoticed or devalued on this subject, giving rise to prejudices that are harmful to 
the means of combating this evil that has plagued society globally and also the relatives of 
these individuals. 
 
Keywords: Depression. Body. Effects. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
O tema escolhido foi selecionado pela sua ligação direta a Psicologia considerando a grande 

popularização dada a depressão na atualidade. Porém, apesar de muito trabalhada nos dias 
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atuais, percebe-se que a depressão vem sendo tratada somente como uma doença atribuída a 

psique, assim deixando minimizada a importância do conhecimento de seus efeitos no 

organismo de um indivíduo depressivo que são reais e que devem ser tratados de forma 

adequada. 

Diante disto, a disseminação de informações sobre este mal e suas interações com o 

organismo afetado se faz indispensável visando orientar a população e preparar os 

profissionais que futuramente terão de lidar com tais casos. Desta forma, a população se 

tornará proativa tornando seus feedbacks mais precisos de acordo com as informações 

adquiridas e consequentemente cooperando para um melhor atendimento realizado pelos 

profissionais da psicologia e psiquiatria. 

Considerando que este é um assunto abordado frequentemente dado o aumento nas 

taxas de suicídios, materiais que abordam sobre doenças e problemas secundários ou 

oportunistas que atingem as vítimas da depressão são consideravelmente escassos devido a 

priorização da vertente mental e psicológico do indivíduo. É necessário fomentar a publicação 

e a discussão a respeito de tais agravos como a anemia e a insônia que se fazem presentes em 

boa parte dos quadros depressivos contribuindo negativamente para a recuperação deste 

indivíduo. 

 

A DEPRESSÃO 

 
A depressão começou a ser expressada de forma semelhante a seu conceito atual por 

volta do século XIX, onde passou a ser utilizada nos dicionários e o surgimento de tratamentos 

que respeitassem de forma mais honesta os direitos humanos. Este mal, permaneceu por 

muito tempo atribuído a questões superficiais de carater como preguiça, falta de empenho nas 

atividades que tal indivíduo deveria exercer e desinteresse. Com o surgimento da psicologia e 

seus estudos boa parte destes preconceitos e representações sociais foram desfeitos e 

superados, porém ainda hoje existem em meio a sociedade pensamentos e ideias compatíveis 

com os já citados anteriormente, por falta de informação que evidência a dificuldade de 

acesso a estas ou absorção de ideias preconceituosas a respeito deste assunto nos ambientes 

que se frequenta. 

Apesar de um problema psicológico quadros depressivos possuem a capacidade de 

alterar de forma prejudicial diversas partes do organismo que lida com este problema. Suas 

interações vão desde o SNC (Sistema Nervoso Central) com relação a cefaleia, quadros de 

enxaqueca e fadiga até o Sistema Digestivo dando origem a gastroenterites por exemplo. 

Episódios de problemas físicos como os já citados tornam o indivíduo propício a desenvolver 
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quadros de ansiedade e semelhantes se já não presente de forma oportunista devido ao 

ambiente/corpo se encontrar favorável para o desenvolvimento destes distúrbios. 

Para Matheus Schumaker (2013), “O mundo acadêmico é muito fechado, e 

queríamos produzir para um público mais amplo. Para isso fizemos mais um 

panorama geral do que uma pesquisa acadêmica definida e profunda.” 

Diante destes argumentos, percebe-se com clareza que há sim uma carência 

no que diz respeito da acessibilidade a informação apesar de vivenciarmos uma era 

digital, muitos documentos e artigos se encontram de certa forma restritos e outra 

parte inacessos por existir uma falta de didática e o uso em peso da linguagem 

acadêmica que se torna pouco atrativo para o público não pertencente a este meio 

dando liberdade para o surgimento de um deficit de informações prejudicial para a 

sociedade a alimentando tais pensamentos preconceituosos que dão razão para 

representações sociais negativas. 

 

INTERAÇÕES COM O CORPO 

 
De acordo com o artigo feito por Ann Pietrangelo (2019), os danos causados ao 

organismo do indivíduo são dados conforme o grau do quadro depressivo que este se 

encontra. Porém, deve-se considerar a variabilidade existente devido a fragilidades que 

mudam de pessoa para pessoa, onde alguns se encontram mais sensíveis e adeptos a 

problemas gastrointestinais enquanto outros estão predispostos a problemas neurológicos por 

exemplo. 

Problemas físicos que envolvem a depressão em sua maior parte estão atribuídos ao 

SNC (Sistema Nervoso Central), onde estão associados a boa parte do público adulto, porém 

isto não descarta o público infantil. Nestes casos, idosos se encontram com um empecilho a 

mais para dificultar o diagnóstico, pois problemas relacionados as cognições estão ligadas 

também a velhice criando um possível alibi de descarte para a depressão. 

Em adultos, a fadiga, o estresse, a alta irritabilidade e a tristeza se encontram em 

níveis maiores, o que facilita a perceção deste distúrbio devido ao contraste nítido na vida do 

indivíduo. Questionamentos como “eu não era assim” ou análises sobre a partir de quando o 

próprio comportamento mudou de forma drástica contribuem positivamente para o 

diagnóstico. Seus efeitos não se restringem somente a problemas superficiais como o caso da 

https://www.healthline.com/authors/ann-pietrangelo
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fadiga, pois quando em ambiente corporal adequado a depressão pode desencadear doenças 

neurológicas também como a Epilepsia, a Alzheimer e Esclerose Múltipla. 

Apesar de ser um problema psicológico os efeitos físicos não se restringem a área 

cerebral do indivíduo, considerando que o apetite está associado ao bem-estar físico e mental 

o que evidencia problemas gástricos ocorrentes em vítimas da depressão. As cólicas, dores 

estomacais e a prisão de ventre estão relacionadas como as mais comuns interações com o 

organismo destes indivíduos, porém, complicações como gastroenterites e semelhantes estão 

propensos a ocorrerem. Desta forma a alimentação de pacientes/clientes afetados pela 

depressão se faz uma grande aliada no tratamento evitando o desenvolvimento destes 

problemas e garantindo a integridade nutricional do indivíduo afastando um possível caso de 

anemia que dificultaria ainda mais a recuperação do ânimo e disposição. 

 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A depressão pode se manifestar de diversas maneiras, os quadros variam de intensidade e 

duração e podem ser classificados em três diferentes graus: leves, moderados e graves, por 

isso sua caracterização é realizada por diferentes categorias pelo CID 10 (Classificação 

Internacional de Doenças). 

Freud coloca o estado melancólico como uma das principais características manifestadas pela 

depressão, e a descreve nas seguintes palavras: 

“A melancolia caracteriza-se psiquicamente por um estado de ânimo profundamente doloroso, 

cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibição de todas as 

funções e diminuição do amor próprio. Esta última traduz-se por autorrecriminações e 

autoacusações e que podem, inclusive, chegar a uma espera delirante de castigo.” (FREUD, S. 

1915) 

Além do estado melancólico, do humor deprimido ou maníaco, a manifestação de fenômenos 

como alterações no sono, alterações no apetite, agitação ou retardo psicomotor, fadiga, culpa 

excessiva, pensamentos de morte, ideação suicida, tentativa de suicido, etc., definem o quadro 

nas suas subdivisões em transtornos depressivos, transtornos bipolares e outros transtornos 

do humor. 

A depressão não é um transtorno exclusivamente psicológico, se trata de um distúrbio 

psicossomático, ou seja, que pertence tanto ao psíquico quanto ao orgânico, e ambos aspectos 

devem ser levados em consideração ao realizar um diagnóstico ou propor um tratamento, 

Sonenreich explica:  
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“Nenhum manual se limita às alterações afetivas e incluem alterações fisiológicas como 

perturbações no sono, apetite, fadiga, bem como alterações cognitivas como lentificação ou 

aceleração do pensamento, ideias de culpa, morte e suicídio, falta de concentração, etc.” 

(SONENREICH, C. 1991). 

Por abranger tantos aspectos da psique e da fisiologia humana, e não existir nenhum exame 

laboratorial que identifique essa doença, o diagnostico exige uma grande atenção do 

profissional da saúde, para que o mesmo seja assertivo e o tratamento seja eficaz. 

As maneiras e formas de como esse distúrbio se manifesta deixam claro a complexidade que é 

lidar com essa patologia, uma vez que ela afeta tanto o comportamento do indivíduo, como 

seu estado emocional, assim como o funcionamento do seu organismo, desequilibrando tanto 

o sistema límbico quanto o endócrino do indivíduo. 

 

METODOLOGIA 

 
A metodologia adotada foi pesquisa bibliográfica, qualitativa e quantitativa. Bibliográfica, foi 

adotado o meio de estudo de pesquisas em sites e artigos relacionados Depressão e seus 

efeitos no organismo. “A questão da metodologia é importante quando se analisa o quadro de 

referência utilizado; este pode ser compreendido como uma totalidade que abrange dada 

teoria e a metodologia específica dessa teoria.” (LAKATUS, 2003). Qualitativa, pois tem a 

importância de descrever as opiniões do determinado assunto. Quantitativa, utiliza 

informações da pesquisa sobre as estatísticas. “Denominamos de mudança quantitativa o 

simples aumento ou diminuição de quantidade. Por sua vez, a mudança qualitativa seria a 

passagem de uma qualidade ou de um estado para outro.”, (LAKATUS, 2003). De campo, onde 

define o local de estudo, voltado para a atividade de dança. “É um processo mental por 

intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se 

uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas.” (LAKATUS, 2003). 

  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
 Este estudo traz consigo o papel de explicitar a necessidade de disponibilizar conteúdo 

didático e informativo a respeito de como a depressão atua no organismo de suas vítimas e 

evidenciar os riscos, que são representados pelos possíveis problemas a serem desenvolvidos 
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de forma oportunista devido ao ambiente corporal se encontrar propício a tais problemas de 

saúde.  

Dessa forma é possível concluir que a depressão se trata não somente de um problema 

mental e psicológico, mas também físico, atingindo a parte biológica do organismo sendo 

prejudicial para importantes sistemas do funcionamento regular do corpo como o SNC 

(Sistema Nervoso Central), Sistema Cardiovascular, Sistema Digestório e o Sistema Muscular. 

Apesar de uma área muito explorada em questões de estudos e pesquisas, é importante 

garantir a disseminação de informação a sociedade e estabelecer as relações dos problemas 

psicológicos com o corpo humano garantindo uma maior eficácia na autoavaliação realizada 

por cada indivíduo, que traz como consequência uma redução nos números de quadros 

depressivos não diagnosticados/tratados e casos de suicídio. 
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RESUMO 

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que prejudica a cognição e 

memória, além das habilidades motoras dos portadores, foi descrita em 1906 pelo 

psiquiatra e neuropatologista alemão Aloisius Alzheimer. Ela provoca de uma 

forma progressiva e inexorável deterioração das funções cerebrais, como perda de 

memória, da linguagem, da razão e da habilidade de cuidar de si próprio e, mais de 

46 milhões de pessoas no mundo vivem atualmente com algum tipo de demência, e 

a cada ano cerca de nove milhões de novos casos acontecem. O objetivo deste 

trabalho foi pesquisar algumas produções científicas em relação ao Alzheimer, 

sintomas e intervenções em grupo no período de 2011 a 2016, com a intenção de 

ampliar maior conhecimento para que possamos auxiliar futuros pacientes 

acometidos por esta doença que ainda não tem cura. Com esta pesquisa, que é 

integralmente bibliográfica, pretendemos demonstrar como a Doença de Alzheimer 

abala a vida não apenas do idoso portador como também a de seus familiares. Para 

concluir, foram abordados nesta pesquisa desde a conceituação, sinais e sintomas, 

prognósticos até a importância dos cuidadores familiares de idosos com Alzheimer, 

demonstrando as ideias de perda de liberdade, de dever moral, de retribuição e 

inversão de papéis sociais presentes no contexto desses cuidadores e de seus idosos 

com Alzheimer. Muitas vezes o cuidador familiar de uma pessoa com Alzheimer 

se encontra despreparado para lidar com as situações advindas do cuidado. O 

familiar precisa reaprender a lidar com o mundo e com seus idosos adoecidos e 
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mudar suas perspectivas de vida, se readequando à situação que se lhe impõe. Esta 

doença é uma doença progressiva, onde os sintomas de demência pioram 

gradualmente ao longo de vários anos.  

 

 

 

 

 

Nos estágios iniciais, a perda de memória é leve, mas com o Alzheimer em estágio 

avançado, os indivíduos perdem a capacidade de manter uma conversa e responder 

ao ambiente. 
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ABSTRACT 

 

 

Alzheimer's is a neurodegenerative disease that impairs cognition and memory, in 

addition to the motor skills of patients, it was described in 1906 by the German 

psychiatrist and neuropathologist Aloisius Alzheimer. It causes a progressive and 

inexorable deterioration of brain functions, such as loss of memory, language, 

reason and the ability to take care of yourself, and more than 46 million people 

worldwide currently live with some form of dementia, and each year about nine 

million new cases happen. The objective of this work was to research some 

scientific productions in relation to Alzheimer's, symptoms and group interventions 

from 2011 to 2016, with the intention of expanding more knowledge so that we can 

help future patients affected by this disease that still has no cure. With this research, 

which is entirely bibliographic, we intend to demonstrate how Alzheimer's Disease 

affects the lives of not only the elderly patient, but also that of their families. To 

conclude, this research approached from conceptualization, signs and symptoms, 

prognoses to the importance of family caregivers of elderly people with 

Alzheimer's, demonstrating the ideas of loss of freedom, moral duty, retribution 

and inversion of social roles present in the context of these caregivers and their 

elderly with Alzheimer's. Often the family caregiver of a person with Alzheimer's 

is unprepared to deal with situations arising from care. The family member needs to 

relearn how to deal with the world and with their sick elderly and change their life 

perspectives, adapting to the situation that is imposed on them. This disease is a 

progressive disease, where the symptoms of dementia gradually worsen over 

several years. In the early stages, memory loss is mild, but with Alzheimer's at an 

advanced stage, individuals lose the ability to hold a conversation and respond to 

the environment. 

 

Keywords: Degenerative disease. Cognition. Symptoms. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A doença de Alzheimer provoca progressiva e inexorável deterioração das 

funções cerebrais, como perda de memória, da linguagem, da razão e da habilidade 

de cuidar de si próprio e, segundo o World Alzheimer Report (ADI, 2015), mais de 

46 milhões de pessoas no mundo vivem atualmente com algum tipo de demência, 

e a cada ano cerca de nove milhões de novos casos acontecem. A Doença de 

Alzheimer (DA) é a causa mais corriqueira de demência. A incidência da DA é de 

3% dos indivíduos na faixa etária entre 60 e 65 anos, e cerca de 30% nos indivíduos 

com oitenta anos ou mais, em âmbito mundial. 
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A demência é arrasadora, não só para aqueles que sofrem, mas também para 

os seus cuidadores e famílias. Mundialmente, é uma das principais causas de 

incapacidade e dependência entre os idosos. Em grande parte dos países existe, de 

certa forma, escassez de consciência e compreensão sobre a demência, o que 

provoca estigmas, barreiras ao diagnóstico e ao cuidado, e ecoa sobre os 

cuidadores, familiares e sociedade, tanto do ponto de vista físico, quanto do 

psicológico e econômico (OPAS, 2013, p. 2). 

Com esta pesquisa, que é integralmente bibliográfica, pretendemos 

demonstrar como a Doença de Alzheimer abala a vida não apenas do idoso portador 

como também a de seus familiares. Quando se estabelece no seio familiar, 

compromete o seu relacionamento afetivo e causa desgastes físicos e emocionais, 

resultando em problemas que podem ser assistidos por equipes de saúde, em 

especial, equipes de enfermagem e de psicologia. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

Com essa pesquisa, pretendemos demonstrar como a doença de 

Alzheimer abala a vida, não apenas do idoso portador, como também a dos seus 

familiares. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Este estudo teve como objetivo geral, compreender as consequências 

advindas do Alzheimer em idosos. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Conceituação 

 

O primeiro a escrever sobre a doença, em 1966, foi o médico Alois 

Alzheimer, daí a referência ao nome oficial. Ele estudou e publicou o caso da sua 

paciente Auguste Deter, uma mulher saudável que, aos 51 anos, desenvolveu um 

quadro de perda progressiva de memória, desorientação, distúrbio de linguagem 

(com dificuldade para compreender e se expressar), tornando-se incapaz de cuidar 

de si. Após o falecimento de Auguste, aos 55 anos, o Dr. Alzheimer examinou seu 

cérebro e descreveu as alterações que hoje são conhecidas como características da 

doença. 

 

3.2 Incidência 

Segundo o World Alzheimer Report (ADI, 2015), mais de 46 milhões de 

pessoas no mundo vivem atualmente com algum tipo de demência, e a cada ano 

cerca de nove milhões de novos casos acontecem. A Doença de Alzheimer (DA) é 

a causa mais corriqueira de demência. Em 2009, o Brasil contava com uma 
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população de cerca de 21 milhões de pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (Brasil, 2010). A 

incidência da DA é de 3% dos indivíduos na faixa etária entre 60 e 65 anos, e cerca 

de 30% nos indivíduos com oitenta anos ou mais, em âmbito mundial. 

 

3.3 Etiologia 

O que causa o Alzheimer? A causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que 

seja geneticamente determinada. A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de 

demência neurodegenerativa em pessoas de idade, sendo responsável por mais da 

metade dos casos de demência nessa população. 

A demência é arrasadora, não só para aqueles que sofrem, mas também para os 

seus cuidadores e famílias. Mundialmente, é uma das principais causas de incapacidade 

e dependência entre os idosos. Em grande parte dos países existe, de certa forma, 

escassez de consciência e compreensão sobre a demência, o que provoca estigmas, 

barreiras ao diagnóstico e ao cuidado, e ecoa sobre os cuidadores, familiares e 

sociedade, tanto do ponto de vista físico, quanto do psicológico e econômico (OPAS, 

2013, p. 2). 

A Doença de Alzheimer abala a vida não apenas do idoso portador como 

também a de seus familiares. Quando se estabelece no seio familiar, compromete o seu 

relacionamento afetivo e causa desgastes físicos e emocionais, resultando em 

problemas que podem ser assistidos por equipes de saúde, em especial, equipes de 

enfermagem, como também de psicologia. 

Como a expressão “o cuidado” aparece em muitos registros buscamos a 

etiologia que tem sua origem no latim cogitare (cogitar) (Cunha, 2010). Quanto ao 

significado, cuidar é imaginar, meditar, cogitar, aplicar a atenção, o pensamento e a 

imaginação (Ferreira, 2007). 

Cuidar vai além do que simplesmente um ato. Cuidar é uma atitude. Portanto 

abarca mais que um momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma atitude de 

ocupação, preocupação, de responsabilidade com o outro. [...] Sem o cuidado o ser 

humano deixa de ser humano. Se não recebe cuidado desde o nascimento até a morte, 

o ser humano desestrutura- se, definha, perde sentido e morre. [...] O grande desafio 

para o ser humano é combinar trabalho com cuidado. Eles não se opõem, mas se 

compõem. [...] O cuidar vive do amor primal, da ternura, da carícia, da compaixão, da 

convivialidade, da medida justa de todas as coisas (Boff, 2011, p. 33-190). 

Sob a ótica do Evangelho Segundo o Espiritismo, caberá aos familiares cuidar 

com ternura dos seus idosos, até porque, normalmente, receberam deles, em suas 

infâncias, todo o cuidado que necessitavam. 

A incidência da DA é de 3% dos indivíduos na faixa etária entre 60 e 65 anos, 

e cerca de 30% nos indivíduos com oitenta anos ou mais, em âmbito mundial prevê-se 

que, até o ano de 2030, este número atinja 72 milhões. Não existem muitos dados a 
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respeito da incidência da DA no Brasil; entretanto, estima-se que um milhão de pessoas 

sofram desta doença no país. Existe a necessidade de aprimorar esses dados, pois a DA 

aparenta ser subdiagnosticada no território brasileiro. 

A Doença de Alzheimer abala a vida não apenas do idoso portador como 

também a de seus familiares. Quando se estabelece no seio familiar, compromete o seu 

relacionamento afetivo e causa desgastes físicos e emocionais, resultando em 

problemas que podem ser assistidos por equipes de saúde, em especial, equipes de 

enfermagem, como também de psicologia. 

 

3.4 Sinais e Sintomas 

A doença de Alzheimer, também conhecida como Mal de Alzheimer ou 

Transtorno Neurocognitivo devido a doença de Alzheimer, como já especificado acima, 

é uma doença degenerativa do cérebro que provoca, como primeiro sinal, alterações na 

memória, que são tênues e difíceis de perceber no primeiro momento, mas que vão 

piorando ao longo dos meses e anos. 

Mais comum em idosos a evolução dos sintomas pode ser dividida em 3 fases, 

que são leve, moderada e grave, sendo que alguns sinais clínicos iniciais são alterações 

como dificuldade de encontrar palavras, não saber se localizar no tempo ou onde está, 

dificuldade para tomar decisões e falta de iniciativa, entre outros. 

           Entretanto, os sintomas dos diferentes estágios podem se misturar e a duração 

em cada fase pode variar de pessoa para pessoa. Além disto, a doença também pode 

acontecer em jovens, uma situação rara e de evolução mais rápida, conhecida como 

Alzheimer precoce, hereditário ou familiar. 

 

4.1 Fase inicial do Alzheimer 

No estágio inicial, podem surgir sintomas como: 

• Alterações da memória, principalmente dificuldade para lembrar dos 

acontecimentos mais recentes, como onde guardou as chaves de casa, o nome de 

alguém ou um local onde esteve, por exemplo; 

• Desorientação no tempo e no espaço, tendo dificuldade para achar o caminho 

de casa ou não saber o dia da semana ou a estação do ano que está; 

• Dificuldade para tomar decisões simples, como planejar o que cozinhar ou 

comprar; 

• Repetir constantemente a mesma informação, ou fazer as mesmas perguntas; 

• Perda de vontade em realizar atividades do dia-a-dia; 

• Perda do interesse por atividades que costumava de fazer, como costurar ou 

fazer cálculos; 
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• Mudança do comportamento, geralmente ficando mais agressivo ou ansioso; 

• Alterações de humor com momentos de apatia, riso e choro em certas situações. 

              A alteração da memória, nesta fase, acontece para situações recentes, e a 

lembrança de situações antigas permanece normal, o que torna mais difícil perceber 

que pode ser sinal de Alzheimer. Assim, quando estas alterações são percebidas, não 

se deve associar apenas ao envelhecimento normal. A orientação é procurar um 

geriatra ou neurologista para que sejam feitas avaliações e testes de memória que 

podem identificar alterações mais graves. 

 

4.2 Fase Moderada do Alzheimer 

            Progressivamente os sintomas começam a ser mais evidentes e podem surgir: 

• Dificuldade para cozinhar ou limpar a casa, deixando o fogão ligado, colocando 

na mesa alimentos crus ou usando os utensílios errados para limpar a casa, por 

exemplo; 

• Incapacidade de fazer a higiene pessoal ou esquecer de se limpar, usando a 

mesma roupa constantemente ou andando sujo; 

• Dificuldade para se comunicar, não recordando as palavras ou dizendo frases 

sem sentido e apresentando pouco vocabulário; 

• Dificuldade para ler e escrever; 

• Desorientação em locais conhecidos, perdendo-se dentro da própria casa, 

urinando no cesto do lixo, ou confundido os cômodos; 

• Alucinações, como ouvir e ver coisas que não existem; 

• Alterações do comportamento, ficando muito quieto ou excessivamente 

agitado; 

• Ficar sempre muito desconfiado, principalmente de roubos; 

• Alterações do sono, podendo trocar o dia pela noite. 

           Nesta fase, o idoso torna-se dependente de um familiar para se cuidar, porque 

já não consegue fazer as tarefas do dia a dia, devido a todas as dificuldades e 

confusão mental. 

Além disso, é possível começar a haver dificuldade para andar e ter alterações do 

sono. 

 

4.3 Fase Avançada do Alzheimer 

            Na fase mais grave, os sintomas anteriores estão presentes de forma mais 

intensa e surgem outros, como: 
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• Não memorizar nenhuma informação nova e não recordar as informações 

antigas; 

• Esquecer dos familiares, amigos e locais conhecidos, não identificando o nome 

nem reconhecendo o rosto; 

• Dificuldade para entender o que acontece em sua volta; 

• Ter incontinência urinária e de fezes; 

• Dificuldade para engolir alimentos, podendo ter engasgos ou demorar muito 

para terminar uma refeição; 

• Apresentar comportamentos inapropriados, como arrotar ou cuspir no chão; 

• Perder habilidade para fazer movimentos simples com os braços e as pernas, 

como comer com uma colher; 

• Dificuldade para andar, sentar ou levantar, por exemplo. 

               A pessoa pode passar a ficar mais deitada ou sentada o dia inteiro e, se nada 

for feito para impedir isto, a tendência é que se torne cada vez mais frágil e limitada. 

Assim, pode vir a necessitar do uso de cadeira de rodas ou mesmo ficar acamada, 

tornando-se dependente de outras pessoas para realizar todas as tarefas, como tomar 

banho ou trocar fraldas. 

 

4.4 Como confirmar se é Alzheimer 

             Para o diagnóstico do Alzheimer, o geriatra ou neurologista poderá: 

• Avaliar a história clínica da pessoa e observar os sinais e sintomas da doença; 

• Indicar a realização   de exames como   ressonância magnética, 

tomografia computadorizada e exames de sangue; 

• Fazer testes de memória e cognição, como o Mini Exame do estado Mental, 

Token teste, Teste do Relógio e teste de fluência verbal. 

          Estas avaliações podem indicar a presença de uma alteração de memória, além 

de excluir outras doenças que também podem causar alterações cerebrais, como 

depressão, AVC, hipotireoidismo, HIV, sífilis avançada ou outras doenças 

degenerativas do cérebro como demência por corpos de Lewy, por exemplo. 

          Caso seja confirmada a doença de Alzheimer, o tratamento será indicado com o 

uso de medicamentos para limitar a progressão da doença, como Donepezila, 

Galantamina ou Rivastigmina, por exemplo. Além disso, são feitas atividades como 

fisioterapia, terapia ocupacional, atividade física e fonoaudiologia, para ajudar na 

manutenção da independência e capacidade de realizar atividades o máximo de tempo 

possível. 
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5.1 Perspectivas de tratamento 

          Com base nas diferentes hipóteses moleculares da DA, as abordagens dos 

grupos de pesquisa foram sendo diferenciadas ao longo dos anos. Diferentes 

tratamentos estão disponíveis atualmente no mercado, tanto aqueles que focam nas 

hipóteses colinérgica e glutamatérgica, quanto aqueles que auxiliam no controle 

parcial de diversos sintomas, particularmente agitação, depressão, alucinações e 

delírios, que são mais frequentes com a progressão da enfermidade. 

 

5.2 Fármacos contra o diabetes 

          Ao longo dos últimos anos, diferentes estudos propuseram, com base na 

correlação entre o diabetes e a DA, o uso de fármacos contra o diabetes para o 

tratamento da progressão da doença. 

           Em 2011, um estudo de revisão levantou dados de ensaios clínicos de terapias 

farmacológicas, em uso e ainda em fase experimental, para tratar o diabetesmellitus 

tipo 2. A análise abrangeu estudos a respeito de antagonistas do receptor ativado por 

proliferadores de peroxissoma γ, que se encontra aumentado no cérebro de pacientes 

com DA, e sugeriu, com base nos estudos avaliados, que o uso desses antagonistas 

permite conferir algum benefício terapêutico para paciente em fases iniciais de DA. 

No estudo, foram avaliados os efeitos da administração de insulina intranasal, 

aproveitando a capacidade da insulina atingir rapidamente o cérebro por meio de 

transporte através do canal olfativo, trigêmeo e via axonal, revelando que a eficácia 

desta exposição é diretamente dependente do genótipo ApoE4 dos pacientes 

avaliados. 

 

5.3 Terapia de suporte: fármacos para o controle da depressão 

          Com a progressão da DA, cerca de 60% dos pacientes passam a apresentar 

sintomas neuropsiquiátricos, como depressão, agitação e sintomas psicóticos como 

pensamentos paranoicos, delírios e/ou alucinações. Os sintomas podem ter uma 

origem médica subjacente, como a interação medicamentosa ou dor física. O uso de 

antidepressivos é comum na demência, com uma prevalência de 43,2% relatada em 

um recente estudo dinamarquês. 

          Outra abordagem promissora é a de drogas híbridas, que têm a capacidade de se 

enquadrar em mais de uma hipótese etiológica. 

          As pesquisas atuais abrangem cada vez mais a interdisciplinaridade, 

combinando estudos químicos, bioquímicos, biológicos e toxicológicos, permitindo 

uma compreensão mais completa dos mecanismos subjacentes e a formulação de 

terapias mais eficazes para compor o arsenal químico contra a doença de Alzheimer, 

que desafia a comunidade científica há mais de um século. 

         Esse conceito se amplia para o social, podendo ser visualizado em suas várias 
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dimensões. O cuidado pode ser visto como sentimento, atitude, necessidade humana, 

relação entre quem cuida e quem é cuidado, como conduta ética e profissional. 

 

6. Prognóstico 

    Embora o grau de progressão seja variável, o declínio cognitivo é inevitável. A média 

de sobrevida a partir do diagnóstico é de 7 anos, embora esse número seja discutível. 

O tempo médio de sobrevida depois que o paciente não consegue mais andar é de cerca 

de 6 meses. 

    Sob a ótica do Evangelho Segundo o Espiritismo, caberá aos familiares cuidar com 

ternura dos seus idosos, até porque, normalmente, receberam deles, em suas infâncias, 

todo o cuidado que necessitavam. 

 

7.  METODOLOGIA 

       Trata-se de um estudo bibliográfico de natureza qualitativa. A pesquisa 

bibliográfica segundo Medeiros (2005) é aquela que busca o levantamento de fontes 

científicas de relevância para o objeto de estudo delimitado pelos autores. Seu objetivo 

é colocar o autor da nova pesquisa diante de informações sobre o assunto de seu 

interesse. A pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno (GIL, 1991). 

      Foram utilizados como critério de inclusão: artigos na íntegra, disponíveis online 

na internet, com idioma em português, publicados no período de 2013 a 2019 e que 

tivessem os temas pertinentes ao objeto de estudo. 

      Os descritores foram buscados no corpo do texto. A busca foi realizada no mês de 

setembro de 2020. Foram utilizados descritores “Alzheimer e idosos”. Os artigos 

encontrados nesta base de dados, eram artigos, em português, disponíveis na integra na 

internet, publicados de 2013 à 2020 e pertinentes com o objeto do presente estudo. 

      Os dados foram organizados após leitura dos artigos encontrados e selecionados 

dentro dos critérios de inclusão que contemplam o objeto de estudo, após, foram 

organizados em fichamentos e a seguir organizados, estabelecendo categorias para 

análise do objeto proposto. 

      A análise dos dados foi realizada inicialmente pela leitura crítica dos artigos na 

integra, buscando resposta aos objetivos da pesquisa. Em seguida foi realizada uma 

leitura interpretativa, separando em categorias que foram analisados de acordo com o 

referencial delimitado na contextualização do objeto de estudo, afim de não serem 

perdidos os aspectos importantes para o enriquecimento do estudo. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 

qualitativa e não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas (LAKATOS et 

al.,1992). 
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      Na leitura e releitura do material sublinhou-se os aspectos considerados reveladores 

do fenômeno sob estudo, e extraiu-se as Unidades de Significados (esse processo deve 

contemplar o que se repete e o que não se repete). Foi realizada a ordenação e 

identificação do material. O material foi organizado sob a forma de Unidades 

Temáticas (agrupamento de significados amplos ou maiores) ou de categorias 

(agrupamento de significados mais reduzidos ou menores). As unidades de significado 

foram agrupadas e descritas, sendo assim dados nomes que retratem esse conjunto, 

formando categorias que dizem respeito aos dados que se repetiam. Descreveu-se, 

assim a compreensão a partir da análise realizada, partindo da explicação das categorias 

maiores, até chegar aos significados. 

       Através da análise pudemos trabalhar com duas categorias que emergiram e que 

foram descritas nos resultados e discussões, sendo elas: 

a – Alzheimer compreendendo a doença; 

b - Paciente com Alzheimer e a relação com seus familiares. 

     Os custos com esta pesquisa serão de total responsabilidade do pesquisador, autor 

do trabalho. 

     A pesquisa foi realizada de acordo com orientação e resolução da lei 9610/98. 

Foram respeitadas a integridade intelectual dos autores utilizados nesta pesquisa, 

valorizando os princípios dos direitos autorais. 

     Estudos de casos são: Investigações em profundidade de uma pessoa, grupo, 

instituição ou outra unidade social, com objetivo de analisar e compreender as variáveis 

importantes ao histórico, desenvolvimento ou cuidado dispensado ao indivíduo ou a 

seus problemas (POLIT; HUNGLER, 1995, p. 125).  

     Para Chizzoti, (2003), estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar 

uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou 

de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, 

ou avaliá- la analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma 

ação transformadora. 

 

 

 

  8. CONCLUSÃO 

      Nesta pesquisa abordou-se desde a conceituação, sinais e sintomas, prognósticos 

até a importância dos cuidadores familiares de idosos com DA, demonstrando as ideias 

de perda de liberdade, de dever moral, de retribuição e inversão de papéis sociais 

presentes no contexto desses cuidadores e de seus idosos com DA. 

     Muitas vezes o cuidador familiar de uma pessoa com DA se encontra despreparado 

para lidar com as situações advindas do cuidado. Toda a sua história de vida, seus 
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desejos pessoais, seus ideais e perspectivas, suas dificuldades e conflitos são 

evidenciados, exacerbados, negados, esquecidos. O familiar precisa reaprender a lidar 

com o mundo e com seus idosos adoecidos e mudar suas perspectivas de vida, se 

readequando à situação que se lhe impõe. 

     Esta doença é uma doença progressiva, onde os sintomas de demência pioram 

gradualmente ao longo de vários anos. Nos estágios iniciais, a perda de memória é leve, 

mas com o Alzheimer em estágio avançado, os indivíduos perdem a capacidade de 

manter uma conversa e responder ao ambiente. 

    Estudos recentes mostram que a Doença de Alzheimer não tem cura, mas os 

tratamentos para os sintomas estão disponíveis e a pesquisa continua. Embora os 

tratamentos atuais para a doença de Alzheimer não possam impedir sua progressão, 

eles podem retardar temporariamente o agravamento dos sintomas de demência e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas e de seus cuidadores. 

    Para concluir, acreditamos caber aqui uma questão, talvez polêmica: Estaria o mal 

de Alzheimer relacionado a delicados processos expiatórios, ou esta doença seria de 

origem puramente orgânica, sem qualquer relação com o espírito? 

   Vale ressaltar que este questionamento deve-se ao fato de que o tema ainda requer 

estudo mais aprofundado por parte dos pesquisadores do campo da ciência e também 

do espiritismo. Em nenhuma das vertentes ainda não há estudos conclusivos acerca da 

doença. 

    Segundo alguns dados constantes na literatura espírita, as elucidações espíritas 

baseiam-se principalmente nas pesquisas realizadas pela Associação Médico Espírita 

(AME). Não existem registros específicos atribuídos inteiramente a espiritualidade que 

possam descrever a doença. As fontes dos estudos espíritas se apoiam nas obras do 

espírito de André Luiz, pela psicografia do médium Chico Xavier. Alguns de seus 

livros tratam das influencias do espírito sobre a matéria e vice versa. O Alzheimer 

segundo o Espiritismo pode ter origem em conflitos do espírito refletidos na matéria, o 

que a psicologia chama de somatização. No livro “Nos Domínios da Mediunidade”, 

psicografado por Chico Xavier, André Luiz explica que: “assim como o corpo físico 

pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo 

perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células 

materiais”. 
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QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE COM LER/DORT: uma revisão de literatura 

 Luana Cristina Richelly Pereira Bittencourt 7.  

Resumo:  

Os trabalhadores acometidos por LER/DORT passam por uma redução significativa de 

sua qualidade de vida. As lesões relacionadas ao trabalho têm múltiplas causas e 

podem se cronificar. Objetivo: compreender fatores responsáveis pela diminuição da 

qualidade de vida do trabalhador com LER/DORT, bem como alternativas para combatê-

los. Metodologia: estudo do tipo exploratório, bibliográfico com análise qualitativa da 

literatura disponível na base de dados SciELO. Resultados: os trabalhadores tendem a 

naturalizar a dor, devido ao medo da perda do emprego, pressão autoimposta e também 

cobrança, seja pelos pares ou pelo empregador. O tratamento usual da LER/DORT 

costuma ser ineficaz, dado que os índices de recorrência são elevados, além da 

possibilidade alta de piora do prognostico. Conclusão: A redução da qualidade de vida 

do trabalhador com lesão relacionada ao trabalho é reduzida principalmente devido ao 

estigma da dor e às condições de impróprias para a segurança do trabalho. Além disso, 

o tratamento usual desconsidera a experiência individual quanto ao processo de 

adoecimento-cura e, portanto, faz-se necessário a busca de uma abordagem 

biopsicossocial em detrimento da biomédica. 

Palavras- Chaves : Ler. Dort. Qualidade de Vida. 

Abstract:  

The workers affected by RSI/WRMSD undergo a significantly reduction of their quality of 

life. The work-related injuries have multiple causes and can be chronic. Objective: 

understand responsible factors for quality of life reduction and also the alternatives to 

combat them. Methodology: exploratory and bibliographic type study with qualitative 

analysis of literature disponible in the data base SciELO. Results: the workers tend to 

naturalize pain, due to fear of job loss, self-imposed pressure e also demand, by pairs 

or by the employer. The usual treatment of RSI/WRMSD is usually ineffective, given that 

recurrence rates are high, in addition to the high possibility of worsening prognosis. 

Conclusion: the reduction of quality of life of the worker with work related lesion is 

reduced majorly due to the pain stigma and to improperly conditions for work security. 

                                                           
7 Enfermeira, especialista em UTI, Urgência e Emergência, Centro Cirúrgico, CME e RPA, Enfermagem do 

Trabalho luanninha_bittencourt@hotmail.com. 
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Furthermore, the usual treatment doesn’t take account of the individual experience 

related to the process of sickness-cure and, therefore, is necessary to search a 

biopsychosocial approach in detriment of the biomedical approach. 

Descriptors: RSI. WRMSD. Quality of Life. 

Resumen:  

Los trabajadores afectados por RSI / WRMSD sufren una reducción significativa en su 

calidad de vida. Las lesiones relacionadas con el trabajo tienen múltiples causas y 

pueden ser crónicas. Objetivo: comprender los factores responsables de la disminución 

en la calidad de vida de los trabajadores con RSI / WRMSD, así como alternativas para 

combatirlos. Metodología: estudio exploratorio, bibliográfico con análisis cualitativo de la 

literatura disponible en la base de datos SciELO. Resultados: los trabajadores tienden 

a naturalizar el dolor, por miedo a la pérdida del empleo, presiones autoimpuestas y 

también a la demanda, ya sea por parte de los compañeros o del empleador. El 

tratamiento habitual de RSI / WRMSD suele ser ineficaz, dado que las tasas de 

recurrencia son elevadas, además de la alta posibilidad de empeoramiento del 

pronóstico. Conclusión: La reducción de la calidad de vida de los trabajadores con 

lesiones laborales se reduce principalmente por el estigma del dolor y las condiciones 

inadecuadas para la seguridad laboral. Además, el tratamiento habitual desconoce la 

experiencia individual con respecto al proceso de curación de la enfermedad y, por tanto, 

es necesario buscar un abordaje biopsicosocial en detrimento del biomédico. 

Descriptores: RSI. WRMSD. Calidad de Vida. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

As lesões por esforço repetitivo (LER) e os distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (DORT) constituem importante causa de afastamento do 

trabalho e de diminuição da qualidade de vida dos trabalhadores (RAMOS et al., 2010; 

ZAVARIZZI; CARVALHO; ALENCAR, 2019). A dificuldade de realizar atividades outrora 

cotidianas, devido à dor ou redução da amplitude de movimentos, causa sensação de 

impotência no indivíduo. Ao ser afastado do trabalho ele também passa por uma 

mudança abrupta de relações sociais, devido à diminuição do contato com os colegas 
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de trabalho, o que pode ter complicações psicológicas. Além disso, há casos em que, 

por necessidades financeiras e sociais, o indivíduo mantém-se trabalhando, ainda que 

lesionado, piorando sua situação e dificultando o tratamento (LIMA et al., 2019). Sendo 

assim para realizar esta pesquisa partimos do seguinte problema: como a LER/DORT 

diminui a qualidade de vida do trabalhador? 

Essa pesquisa se justifica devido ao fato de que recuperação do paciente com 

LER/DORT é complexa e em geral demorada. Isso causa grande custo financeiro para 

o sistema público de saúde, que é a principal rede de apoio para os trabalhadores 

acometidos por lesões relacionadas ao trabalho. A elaboração de um programa 

sistematizado de retorno ao trabalho seria de grande valia, pois identificaria as 

abordagens mais eficazes para garantir a qualidade de vida dos trabalhadores e 

reduziria os custos onerados ao SUS (LIMA et al., 2019). 

2 OBJETIVO 

Compreender os fatores responsáveis pela diminuição da qualidade de vida do 

trabalhador com LER/DORT, bem como alternativas para combatê-los.  

3 METODOLOGIA  

Para elaboração desta revisão de literatura foi realizada busca na plataforma 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando-se os descritores LER, DORT e 

qualidade de vida, presentes nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). A janela 

temporal utilizada foi dos anos de 2010 a 2020 e contemplou artigos escritos em 

português. Os artigos obtidos foram então selecionados inicialmente com base no título, 

seguida pela leitura do resumo e por fim foi realizada leitura analítica integral dos artigos 

selecionados. Prosseguiu-se com a elaboração da revisão da literatura selecionada. Os 

critérios utilizados para a seleção foram artigos originais, publicados em periódicos 

indexados, disponíveis na íntegra e cuja temática seja diretamente relacionada ao tema 

proposto para a revisão de literatura. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os casos de LER/DORT têm etiologia complexa, por vezes multifatorial, e 

frequentemente progridem para uma cronificação. Há uma redução da qualidade de vida 

do trabalhador, que se torna refém de dores físicas constantes e limitantes, o que pode 

inclusive gerar um sofrimento psíquico (MORAES; BASTOS, 2017). O amparo precário 

ou inexistente ofertado por empregadores, ainda que a legislação favoreça os 
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trabalhadores, agrava a situação ao delegar ao empregado a responsabilidade por sua 

condição. Fenômeno semelhante é observado quando se trata de trabalhadores 

autônomos informais.  

A naturalização da dor por parte do trabalhador decorre muitas vezes do medo 

da perda do emprego, que é justificado por más condições trabalhistas e 

desconhecimento de seus direitos legais. Em geral, quanto menor a escolaridade, mais 

tempo ele passa sem procurar tratamento adequado (PIT DAL MAGRO; CHALFIN 

COUTINHO; OJEDA OCAMPO MORÉ, 2014). Desse modo, muitos optam por praticar 

automedicação até que a lesão se agrave a ponto de incapacitá-lo para o exercício de 

sua atividade (ZAVARIZZI; ALENCAR, 2018), momento em que ela pode ser 

irreversível. 

A dor é um processo subjetivo e por esse motivo de difícil detecção por meio do 

exame físico e exames complementares. A perspectiva biomédica prevalente entre os 

profissionais de saúde acaba então por desconsiderar aspectos importantes da 

experiência individual do sujeito quanto ao seu processo de adoecimento (MEDINA; 

MAIA, 2016). Ao desconsiderar o aspecto social da LER/DORT, o profissional de saúde 

pode ter dificuldades de diagnosticá-la, assumindo os sintomas relatados pelo paciente 

como simulação ou fingimento, dado que o estigma da dor pode levar os trabalhadores 

a tentarem suprimi-la. Agrava-se esse fato quando, nos casos em que ocorre um 

diagnóstico correto, muitos profissionais de saúde levantam erroneamente dúvidas 

quanto ao nexo causal entre a lesão e a atividade laboral (MEDINA; MAIA, 2016; 

SIQUEIRA; COUTO, 2013). 

Parte desse estigma decorre do estabelecimento de metas de produção pelos 

empregadores, da pressão coletiva exercida pelos pares e do estabelecimento de uma 

autocobrança excessiva pelos próprios trabalhadores (SALERNO; SILVESTRE; 

SABINO, 2011). Desse modo, a doença pode simbolizar para o indivíduo um risco não 

direto para a sua qualidade de vida, mas sim indireto, frente à possibilidade de 

insegurança do emprego (SILVA et al., 2013). O potencial risco desse fenômeno 

aumenta quando as condições impostas para o trabalhador não são satisfatoriamente 

ergonômicas ou, de um modo pior, não são acompanhadas de protocolos adequados 

de segurança do trabalho e do uso correto de EPIs. A atividade exercida também é 

importante fator a ser considerado, visto que atividades que demandam cargas físicas 

excessivas e ações repetitivas, principalmente no caso de LER, e/ou de longa duração 

são as principais relacionadas a lesões do trabalho (FANTINI; ASSUNÇÃO; MACHADO, 

2014; SERRANHEIRA; UVA, 2010). 
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Embora a dor costume ser o primeiro e principal sintoma de LER/DORT, ela em 

geral é acompanhada de limitação de movimentos e diminuição da força. Esse conjunto 

de sinais e sintomas propicia aumento da imprecisão do trabalho, o que pode causar, 

principalmente na indústria, acidentes de trabalho potencialmente graves (MORAES; 

BASTOS, 2017; SILVA et al., 2014; VIEGAS; ALMEIDA, 2016). Dessa forma, as lesões 

decorrentes do trabalho tendem a se retroalimentar, provocando danos à saúde do 

indivíduo cada vez mais graves e limitantes, configurando um dos riscos mais sérios à 

segurança do trabalhador (VIEGAS; ALMEIDA, 2016). 

Por muito tempo o tratamento da LER/DORT foi realizado por uma perspectiva 

exclusivamente funcional, isto é, acreditava-se que os únicos órgãos e sistemas que 

necessitavam de cuidado ou atenção eram aqueles diretamente relacionados à lesão. 

Dessa forma, o enfoque era na doença e não indivíduo e tratamento restringia-se a uso 

de medicamentos, fisioterapia e cirurgias (MAENO; VILELA, 2010; ZAVARIZZI; 

ALENCAR, 2018). Os elevados índices de recorrência de lesões, bem como de 

agravamentos, demonstraram que essa perspectiva é limitada e causa prolongamentos 

desnecessários do sofrimento dos trabalhadores em busca de tratamento, além de 

promover custos financeiros elevados (CAETANO; CRUZ; LEITE, 2010). 

Diversos trabalhos evidenciam que abordagens multidisciplinares e integrativas, 

com atenção integral ao indivíduo em aspectos físicos e psicológicos são eficientes para 

o tratamento de LER/DORT (LIMA et al., 2019; PAULA; AMARAL, 2019; PESSOA; 

CARDIA; SANTOS, 2010; RÊGO et al., 2018). Entre essas abordagens destacam-se as 

relacionadas a grupos de terapia coletiva multidisciplinar. Esses grupos envolvem a 

participação dos diversos profissionais de saúde, promovendo uma abordagem 

simultânea entre variadas áreas e diminuindo a verticalização da atenção em saúde. 

Além disso, a presença de pares, isto é, pacientes com condições semelhantes, 

estimula a participação ativa dos trabalhadores no seu próprio tratamento, garantindo 

maior efetividade (PAULA; AMARAL, 2019; RAMOS et al., 2010; ZAVARIZZI; 

CARVALHO; ALENCAR, 2019). Os grupos de atenção multidisciplinar também 

possuem como vantagem em relação à abordagem biomédica tradicional a recuperação 

da saúde do trabalhador e não apenas o acondicionamento para o retorno ao trabalho 

(LIMA et al., 2010). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante desses aspectos, percebe-se que a qualidade de vida do trabalhador com 

LER/DORT é reduzida principalmente por conta do ciclo vicioso causado pelo 
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tratamento e atenção inadequados dirigidos à doença. Isso quer dizer o histórico de 

lesões prévias relacionadas ao trabalho é determinante de risco para a ocorrência de 

novas lesões, que progressivamente se agravam. Parte dessa condição decorre de 

fatores psicológicos, associados a percepção do indivíduo sobre si, seu trabalho, 

interações sociais e da ressignificação dessas percepções no contexto da doença. 

Os empregadores, ao não ofertarem condições adequadas de trabalho, como 

protocolos de segurança apropriados, disponibilidade de EPIs e condições de 

ergonomia, reduzem ainda mais a qualidade de vida do trabalhador com lesão ou 

histórico de lesão, pois o expõe a condições de agravo da dor e de suas limitações. 

Quando o afastamento do trabalho é inevitável, percebe-se ainda desamparo do 

trabalhador, que por vezes é o único responsável pela busca de tratamento e, se 

possível, reabilitação ao trabalho. 

Por fim, percebe-se que o estilo de tratamento e reabilitação mais prevalente é 

ineficaz, dado que costuma negligenciar a subjetividade em favor da objetividade, isto 

é, prioriza a doença, ao invés do indivíduo. Portanto, faz-se necessário repensar esse 

paradigma, priorizando uma abordagem biopsicossocial em detrimento da abordagem 

biomédica, com intuito de promover qualidade de vida para os trabalhadores acometidos 

por LER/DORT. 
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RESUMO 

Os trabalhadores da área da saúde, especificamente os de Enfermagem, “estão no grupo 

dos mais propensos aos problemas de saúde mental, dentre os quais a depressão”, pois 

estão em contato próximo das pessoas, acompanham o sofrimento, a dor física e 

psíquica, a expectativa de melhora ou o declínio do estado de saúde de pacientes, além 

de terem um cuidado com a família que nem sempre aceita a doença, o tratamento e a 

possível perda do ente querido. Outro fator fundamental é a insatisfação com o salário, 

que é defasado e aliado a outras rotinas, o que compromete mais ainda a auto estima 

da Enfermagem. Além do salário defasado, vem a sobrecarga de trabalho, a 

responsabilidade e a cobrança em cima desse profissional, que ainda sofre com o 

desajuste de horário para realizações interpessoais dele como pessoa e com seus 

familiares. Esse acúmulo de carga para a pessoa, que já tem um desgaste emocional e 

já vem de uma pré-disposição de sofrimento, é o gatilho para o suicídio.. Além de lidar 

com o sofrimento, a dor e a tristeza dos outros, têm que reunir forças para enfrentar o 

processo de morte e atender as exigências dos familiares dos pacientes sob seus 

cuidados, no seu cotidiano. Outros fatores, também, devem ser levados em 

consideração como desgaste físico por excesso de trabalho para superar os baixos 

salários, condições precárias de trabalho e falta de reconhecimento profissional. 

Segundo Miranda e Mendes (2018) as rotinas dos profissionais de enfermagem, 

principalmente dos que atuam em serviços de urgência e emergência, “são marcadas 
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pela fragmentação das ações, multiplicidade e complexidade de demandas requeridas 

e exigidas, associadas às más condições dos serviços públicos de saúde, disputas por 

espaço inter e extra profissionais, contendas entre os membros da equipe, à baixa 

remuneração, constante presença de pessoas com risco iminente de morte e 

inobservância dos preceitos éticos que contribuem para o desarranjo emocional e físico 

presentes nestes espaços ansiogênicos”. A pretensão desta pesquisa é buscar o alerta 

acerca da iportância de ser respaldado e evidenciando a tortura que os profissionais 

passam internamente consigo mesmos, chegando ao limite de buscar o suícidio como 

um meio de resposta ao cessamento da dor e trsiteza que ele guarda consigo mesmo. 

 

Palavras-Chave: Depresão; Comportamento suicida; Distúrbios mentais. 

 

ABSTRACT 

Health care workers, specifically those in nursing, “are among the group most prone to 

mental health problems, including depression”, as they are in close contact with people, 

accompany suffering, physical and psychological pain, the expectation of improvement 

or decline in the health status of patients, in addition to taking care of the family who 

do not always accept the disease, treatment and the possible loss of the loved one. 

Another fundamental factor is dissatisfaction with the salary, which is outdated and 

combined with other routines, which further compromises the nursing self-esteem. In 

addition to the lagged salary, there is the work overload, responsibility and the burden 

on this professional, who still suffers from the lack of time for his interpersonal 

achievements as a person and with his family. This accumulation of burden for the 

person, who already has emotional distress and already comes from a predisposition of 

suffering, is the trigger for suicide. In addition to dealing with the suffering, pain and 

sadness of others, they have to gather strength to face the death process and meet the 

demands of family members of the patients under their care, in their daily lives. Other 

factors, too, must be taken into account, such as physical exhaustion due to overwork 

to overcome low wages, precarious working conditions and lack of professional 

recognition. According to Miranda and Mendes (2018) the routines of nursing 
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professionals, especially those who work in urgent and emergency services, “are marked 

by the fragmentation of actions, the multiplicity and complexity of required and 

required demands, associated with the poor conditions of public health services. health, 

disputes for inter- and extra-professional space, strife between team members, low pay, 

constant presence of people at imminent risk of death and failure to comply with the 

ethical precepts that contribute to the emotional and physical breakdown present in 

these anxiogenic spaces ”. The aim of this research is to seek the alert about the 

importance of being endorsed and highlighting the torture that professionals experience 

internally with themselves, reaching the limit of seeking suicide as a means of 

responding to the cessation of pain and sadness that he keeps with himself. 

 

Key words: Depression; Suicidal behavior; Mental disorder. 

 

INTRODUÇÃO 

Os profissionais da área de saúde, especialmente os enfermeiros, tem diminuído a 

capacidade de produção, realizando atividades com menor precisão, aumentando o 

absenteísmo, adoecido com maior frequência, trabalhando tensos e cansados. Estão 

ansiosos e depressivos, com atenção dispersa, desmotivados e com baixa realização 

pessoal devido ao alto grau de estresse em suas atividades e recorrendo ao suicídio, em 

grande parte, para se salvarem desta situação. E isso nos leva a remeter: por que os 

nossos profissionais estão cada vez mais definhando no “mal do século”, tal como a 

depressão? A enfermagem é uma profissão suscetível aos transtornos psíquicos, pelo 

fato de lidar cotidianamente com a vida, a dor e morte das pessoas sob seus cuidados e 

com as cobranças dos seus familiares. A depressão é uma das doenças que mais atinge 

seus profissionais e produz danos à capacidade laboral e vida pessoal. Como o estado 

depressivo é preditor do aumento do risco para o suicídio, os profissionais da 

enfermagem apresentam mais risco para o suicídio. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS), “a depressão é um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza 

persistente e uma perda de interesse por atividades que as pessoas normalmente 

gostam, acompanhadas por uma incapacidade de realizar atividades diárias por 14 dias 

ou mais. Além disso, as pessoas com depressão normalmente apresentam vários dos 

seguintes sintomas: perda de energia; alterações no apetite; dormir mais ou menos do 

que se está acostumado; ansiedade; concentração reduzida; indecisão; inquietação; 

sentimentos de inutilidade, culpa ou desesperança; e pensamentos de autolesão ou 

suicídio.” Assim, a depressão não só afeta a própria pessoa, “mas os que estão à sua 

volta: sua família, seus amigos e colegas. Afeta comunidades e sociedades e tem um alto 

custo social e econômico. Devido ao estigma associado à depressão, poucos querem 

falar sobre ela” (Dra. Clarissa F. Etienne, diretora da OPAS/OMS). Referindo-se ao 

profissional de saúde, na área da saúde o profissional deve estar em boas condições 

físicas e emocionais para que possa desempenhar um serviço de qualidade. Pensamos, 

então, que é imprescindível, pois estará lidando com pessoas doentes, vulneráveis e 

mais sensíveis às intempéries, bem como com suas famílias, que demandam atenção e 

que podem estar inseguras quanto ao seu futuro, o que pode gerar medo, ansiedade e 

depressão. Se não estiverem bem poderão se prejudicar, bem como prejudicar aqueles 

que estão sob seus cuidados. 

 

METODOLOGIA 

Como praxe de metodologia acerca desta pesqiusa, fora elaborado levantamento de 

dados bibliográficos que evidenciassem a prevalência e a indcidencia dos casos 

depressivos e suicidas desses profissionais. Atualmente, os transtornos de humor têm 

se tornado comum, gerando consequentemente os quadros de depressão e suicídio 

desses profissionais. Em recentes pesquisas, o transtorno depressivo aparece com a 

mais alta prevalência de todos os transtornos psiquiátricos, chegando a quase 17% ao 

longo da vida. Os mais afetados, de acordo com pesquisas, estudos e observações ao 

redor do mundo, são as mulheres, independente do país ou cultura, elas chegam a 

apresentar duas vezes mais o transtorno depressivo que os homens. As hipóteses que 
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justificariam a maior prevalência entre as mulheres “envolvem diferenças hormonais, 

os efeitos do parto, estressores psicossociais diferentes para mulheres e para homens e 

modelos comportamentais de impotência aprendida”. Segundo estudo publicado pela 

Revista da Escola da Enfermagem no ano de 2015, o Brasil apresenta as maiores taxas 

de depressão, sendo que 18,4% da sua população já teve pelo menos um episódio 

depressivo durante a vida. Registros apontam que em alguns países o risco de suicídio 

entre os enfermeiros é maior do que na população geral, a exemplo da Dinamarca, 

Austrália, e Nova Zelândia, enquanto na Noruega apresentam uma prevalência de 

suicídio consumado maior do que em outros profissionais da saúde. Encontram-se como 

fatores de risco: a depressão, baixa realização pessoal e Síndrome de Burnout. Estudos 

relatam alta incidência de transtornos depressivos entre os trabalhadores da saúde e 

residentes, enfermeiros, estudantes de medicina (internos) e médicos. Os estudos 

mostram que a população mais acometida por depressão são mulheres, faixa etária de 

40 anos e com longo tempo de exposição a determinados trabalhos, como envolvimento 

com os familiares dos doentes, carga de trabalho excessiva, dentre outros fatores e há 

uma tendência de medicalização, pois assim há maior aceitação social para o 

afastamento do ambiente de trabalho. Cabe ressaltar que todos os fatores relacionados 

diretamente com a depressão também podem estar relacionados indiretamente com o 

risco de suicídio, visto que a depressão é considerada uma preditora do mesmo. Todos 

esses fatores, associados ou não, podem influenciar os serviços prestados na atenção à 

saúde. É necessário considerar a saúde e a qualidade de vida dos profissionais de 

enfermagem tendo em vista que a sua prática profissional se dá em realidades 

complexas, relações humanas as mais diversas, ter que lidar cotidianamente com 

diferentes exigências, defrontando-se com fatores que podem produzir risco para a 

depressão e o suicídio, e que contribuem para o adoecimento e comprometem a 

realização plena do cuidado. 

 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

A Depressão é essencialmente um transtorno episódico e recorrente, isto é, que se 

repete. Cada Episódio Depressivo dura, geralmente, alguns meses seguido de um 



37 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

DOSSIÊ DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 

período normal entre os episódios. Em cerca de 20% dos casos, porém 

a Depressão segue um curso crônico e sem remissão, ou seja, é contínua, especialmente 

quando não há tratamento adequado disponível. A taxa de recorrência (recaídas) para 

aqueles que se recuperam do primeiro episódio fica ao redor de 35%, dentro de 2 anos, 

e cerca de 60% dentro de 12 anos. A taxa de recaídas é mais alta nas pessoas com mais 

de 45 anos de idade. Cerca de 15 a 20% dos pacientes depressivos graves (depressão 

maior) põem termo à vida cometendo suicídio. O suicídio continua sendo um dos 

resultados frequentes e evitáveis da depressão. Na questão da depressão é 

importantíssimo saber qual o tipo de transtorno e de pessoa em questão. Para se 

estabelecer um prognóstico do quadro, além de ser necessário fazer um diagnóstico 

preciso, é importante saber se o episódio depressivo em questão é único, se é 

recorrência, se é a terceira crise, saber se é crônico e vem se arrastando há tempos, 

enfim, devemos saber como é a doença e quem é o doente em questão. Na questão 

paciente, é importante saber desde o início, se a pessoa “está” ou “é” doente. Cada qual 

evoluirá diferentemente, portanto, algumas circunstâncias devem ser valorizadas: como 

era a personalidade pré-mórbida deste profissional? Há antecedentes familiares de 

transtornos emocionais? Que intercorrências vivenciais podem ser associadas ao 

desenvolvimento do quadro mórbido e da personalidade? O risco de suicídio aumenta 

de acordo com o número de tentativas e também está associado a intervalos de tempo 

menores entre essas tentativas. Dentre os pacientes atendidos em setores de 

emergência por tentativa de autoextermínio, estima-se que de 30% a 60% tiveram 

tentativas prévias e que de 10% a 25% tentarão novamente no prazo de um ano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os grandes desafios diários e a enorme responsabilidade com a vida do próximo, onde 

falhas e inseguranças não são permitidas, constitui fator de risco acrescido para o 

desenvolvimento de depressão entre os profissionais de saúde. Nem todos os 

profissionais possuem a mesma capacidade para lidar com a proximidade da morte, a 

impossibilidade do erro, o convívio com a dor e o sofrimento. Muitas vezes há um temor 

do relato de seus problemas, já que se sentem desamparados para o enfrentamento do 



38 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

DOSSIÊ DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 

estresse. Há uma tendência de que a exposição dos sentimentos conflitantes seja 

encarada como fraqueza emocional e falta de profissionalismo. Assim sendo, acabam 

por não buscar a ajuda adequada, sofrendo consequências traumatizantes que 

carregam ao longo da vida. O trabalhador deprimido tem um baixo rendimento na 

realização de suas tarefas a ponto de que esse problema motive seu afastamento do 

trabalho. A tendência é que o depressivo seja tratado com medicamentos, pois assim 

ele tem seu sofrimento reconhecido pela sociedade e é visto como um doente, 

justificando assim seu afastamento do ambiente de trabalho. Destacamos que entre 

possíveis soluções e/ou abordagens a melhor forma de tratar o trabalhador deprimido 

ou mesmo prevenir que esse adoeça seria, em muitos casos, oferecer melhores 

condições de trabalho (condições salubres), valorização das relações interpessoais, 

subsídios durante a fase do academicismo de elementos que forme um profissional mais 

capacitado para agir nas adversidades e não apenas acumular conhecimentos técnicos. 

E o ideal seria que a terapia medicamentosa e o afastamento do ambiente de trabalho 

fossem as últimas tentativas no tratamento do profissional deprimido, pois deveria ser 

estimulado primeiramente técnicas de auto reconhecimento e encorajamento para 

mudar o que possivelmente é um fator de risco para a doença em questão. O 

medicamento precocemente inserido na terapêutica poderia modificar, retardar a ação 

do indivíduo perante seus problemas. 
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RESUMO 

A Doença de Parkinson é uma perturbação cerebral progressiva e prolongada que afeta, mais 
comum mente pessoas com idade acima dos 60 anos. Pessoas com Doença de Parkinson têm 
dificuldade em controlar os seus movimentos corporais e os sintomas pioram com a 
progressão da doença. Em última análise, a Doença de Parkinson prejudica a capacidade do 
doente em funcionar em situações da vida diária. Os sintomas resultam da perda de células 
nervosas no cérebro que afetam o controle do movimento, bem como outras áreas, tais como 
o humor, o sono e o pensamento. A causa exata da perda de células nervosas não é conhecida, 
mas acredita-se que envolva uma combinação de fatores genéticos, ambientais e de 
envelhecimento, porem a maioria dos cientistas acredita que a doença é causada por fatores 
genéticos que acontecem geralmente com membros da família já afetados pela doença, 
fatores ambientais que 
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com o contato com produtos químicos tóxicos, metais pesados e pesticidas, faz com que 

provoque a morte dos neurônios responsáveis pela produção de dopamina, além de 

associarem a doença a traumas na cabeça e no cérebro em decorrência de acidentes de 

carro, que das ou lesões obtidas durante a prática de esportes. Os primeiros sintomas 

costumam ser sutis e surgem gradualmente, podendo passar despercebidos por muito 

tempo e até serem considerados traços característicos do envelhecimento, o que acaba por 

dificultar o diagnóstico assertivo da doença. Muitas pessoas acreditam que os sintomas 

da doença se limitam ao tremor, principalmente por ser uma característica marcante da 

doença. 

 

 

Palavras chave: Sintomas. Causas. Tratamento. 

 

 

ABSTRACT 

Parkinson's disease is a progressive and prolonged brain disorder that most commonly affects 
people over the age of 60. People with Parkinson's disease have difficulty controlling their 
body movements and symptoms worsen as the disease progresses. Ultimately, Parkinson's 
Disease impairs the patient's ability to function in everyday situations. Symptoms result from 
the loss of nerve cells in the brain that affect movement control, as well as other areas, such as 
mood, sleep and thinking. The exact cause of the loss of nerve cells is not known, but it is 
believed to involve a combination of genetic, environmental and aging factors, but most 
scientists believe that the disease is caused by genetic factors that usually happen to family 
members already affected by the disease, environmental factors that with the contact with 
toxic chemicals, heavy metals and pesticides, causes the death of neurons responsible for the 
production of dopamine, in addition to associating the disease with trauma to the head and 
brain due to car accidents, that of or injuries obtained during the practice of sports. The first 
symptoms are usually subtle and appear gradually, and may go unnoticed for a long time and 
even be considered characteristic features of aging, which ends up hampering the assertive 
diagnosis of the disease. Many people believe that the symptoms of the disease are limited to 
tremor, mainly because it is a hallmark of the disease. 
 
Keywords: Symptoms. Causes. Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A doença de Parkinson, é uma doença degenerativa, crônica e progressiva, que 

acomete em geral pessoas idosas com idade acima dos 60 anos. Ela ocorre pela perda de 

neurônios do SNC em uma região conhecida como substância negra (ou nigra). Os neurônios 

dessa região sintetizam o neurotransmissor dopamina, cuja diminuição nessa área provoca 

sintomas principalmente motores, ou seja, têm dificuldade em controlar os seus movimentos 

corporais. Entretanto, também podem ocorrer outros sintomas, como depressão, alterações 

do sono, diminuição da memória e distúrbios do sistema nervoso autônomo. Os principais 

sintomas motores se manifestam por tremor, rigidez muscular, diminuição da velocidade dos 

movimentos e distúrbios do equilíbrio e da marcha e os sintomas pioram com a progressão da 

doença. Em última análise, a Doença de Parkinson prejudica a capacidade do doente em 

funcionar em situações da vida diária. 

 

 

OS SINTOMAS 

 

Os sintomas clássicos da Doença de Parkinson - os chamados 'motores' (relacionados 

com o movimento) - incluem tremores, lentificação de movimentos, rigidez muscular e 

problemas de equilíbrio. Além disso, os sintomas não motores também são comuns, por 

exemplo, depressão, demência, dor, perturbações do sono e disfunção em sistemas 

autônomos do corpo (digestão, pressão sanguínea, etc.). Todos estes contribuem 

consideravelmente para o fardo associado a esta doença. 

A Doença de Parkinson é uma doença progressiva e, ao longo do tempo, vão 

aparecendo novos sintomas enquanto os sintomas existentes se agravam lentamente. No 

entanto, não é uma doença terminal – as pessoas podem viver mais cerca de 15 a 25 anos, a 

partir do momento de diagnóstico - o que a torna numa doença crónica prolongada. 

 

O TRATAMENTO 

 

Atualmente, não existe qualquer cura para a Doença de Parkinson, mas uma vez feito 

o diagnóstico por um profissional médico, os sintomas podem, na maioria dos casos, ser 

tratados com eficácia. O objetivo do tratamento é controlar e aliviar os sintomas, de modo a 
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que as pessoas possam continuar a funcionar e desfrutar de uma qualidade de vida razoável 

durante o maior tempo possível. 

O tratamento para a Doença de Parkinson implica normalmente utilização de 

medicamentos e, em alguns casos, a cirurgia. Além disso, o exercício físico, dieta, terapias 

complementares, apoio emocional e relações fortes, todos desempenham papéis importantes. 

Compreender a Doença de Parkinson, adaptar-se a uma nova situação na vida e aprender a 

aceitar novas metas e desafios, são fatores quase tão importantes como a gestão prática da 

doença. 

Uma pessoa com Doença de Parkinson não deve ter medo de pedir ajuda, e é muito 

importante que receba acompanhamento médico especializado.  

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Dias et al. (2016) a patologia decorre a partir dos 60 anos de idade, 

pertinente em pacientes do gênero masculino. Santana et al. (2015) relata dados em sua 

análise Mundial, estimando que em 2020 mais de 40 milhões de pessoas irão apresentem 

algum tipo de desordem secundária à DP, devido ao aumento da população idosa. A etiologia 

do Mal de Parkinson tem como classificação idiopática, porém outros autores relacionam o 

surgimento com o comprometimento de outros sistemas monoaminérgicos, como os 

neurotransmissores serotonérgicos e o noradrenérgicos, que com os danos podem gerar 

disfunções neuropsiquiátrica (SANTANA et al., 2015). Com o agravamento da doença há uma 

indisponibilidade que resulta em manifestações da qualidade de vida, causando problemas 

sociais e individuais comprometendo a independência do paciente. Os sintomas motores 

cardinais são: tremor em repouso, rigidez muscular, bradicinesia e disfunções posturais 

(HELUANI et al., 2012). Os procedimentos de reabilitação de pacientes ocorrem a partir da 

análise observacional e da bateria de exames, que objetiva orientar quais os procedimentos 

que os pacientes podem efetuar conforme seu quadro clínicoconsiderando a faixa etária 

Segundo Dias et al. (2016) a patologia decorre a partir dos 50 aos 70 anos de idade, pertinente 

em pacientes do gênero masculino. Santana et al. (2015) relata dados em sua análise Mundial, 

estimando que em 2020 mais de 40 milhões de pessoas irão apresentem algum tipo de 

desordem secundária à DP, devido ao aumento da população idosa. A etiologia do Mal de 

Parkinson tem como classificação idiopática, porém outros autores relacionam o surgimento 

com o comprometimento de outros sistemas monoaminérgicos, como os neurotransmissores 
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serotonérgicos e o noradrenérgicos, que com osdanos podem gerar disfunções 

neuropsiquiátrica (SANTANA et al., 2015).  

Com o agravamento da doença há uma indisponibilidade que resulta em 

manifestações da qualidade de vida, causando problemas sociais e individuais 

comprometendo a independência do paciente. Os sintomas motores cardinais são: tremor em 

repouso, rigidez muscular, bradicinesia e disfunções posturais (HELUANI et al., 2012).  

Os procedimentos de reabilitação de pacientes ocorrem a partir da análise 

observacional e da bateria de exames, que objetiva orientar quais os procedimentos que os 

pacientes podem efetuar conforme seu quadro clínicoconsiderando a faixa etária de cada ume 

se o mesmo possui outras enfermidades, pois o processo de se reabilitar será pela avaliação 

prática, procedente de exercícios terapêuticos de alongamento, fortalecimento muscular, 

marcha, mobilidade, equilíbrio, transferência, relaxamento e exercícios respiratórios. Visando 

diminuição dos tremores motores, aumentando a capacidade de força do músculo, 

melhorando a postura e diminuindo a bradicinesia.  

É notável que os pacientes, que se alimentam corretamente têm uma melhora 

evolutiva, pois é através da nutrição que as células aumentam a sua resistência e imunidade 

corporal (GONDIM et al., 2016).Conforme Thomé et al. (2016) através da avaliação prática de 

reabilitação o indivíduo melhora a totalidade dos sistemas corporais, e é possível perceber a 

evolução dos sistemas locomotor e cardiorrespiratório.  

Dias et al. (2016) afirma que a magnitude das alterações da qualidade da voz com o 

processo de intervenção beneficiou a melhoria do padrão vocal, aumentando a potência 

pulmonar, respiração e fala.O tratamento consiste nas medicações que podem melhorar as 

funções mentais, emocionais e reduz a pressão arterial, juntamente com os profissionais: 

especialista em desordem de movimento, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo que trabalharão o processo físico-psíquico de 

desaceleração da doença, junto com a percepção do indivíduo e sobre os aspectos 

comprometidos e os 2017impactos causados na sua insatisfação pessoal associada ao seu 

bem-estar físico, funcional, emocional e social (GONDIM et al., 2016). 

 

METODOLOGIA 

 

As metodologias adotadas neste estudo foram selecionadas em pesquisas realizadas nas bases 

de dados SCIELO, dentre outros, como também, em livros de autores renomados sobre o tema 

em questão, no período de outubro de 2020, esta pesquisa se caracteriza como descritiva, de 

abordagem qualitativa, revisão/bibliográfica o meio de estudo de livros e artigos relacionados 
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as estatísticas. Incluídos com o intuito de recolher informações e conhecimentos acima do que 

se procura sobre as causas, os sintomas e os tratamentos da Doença de Parkinson.  

Estudos epidemiológicos confirmam que, com o avançar da idade, há um aumento da 

prevalência da doença de Parkinson, aumentando progressivamente em até dez vezes por 

volta dos 50-80 anos. Dados nacionais estimam que a expectativa de vida no Brasil, em 2030, 

será de 78,6 anos e, em 2060, de 81,2 anos. O que significa dizer que teremos um maior 

número de idosos e, portanto, de Doença de Parkinson. Não existem estatísticas oficiais 

brasileiras, mas estudos internacionais estimam que o número de pacientes com Doença de 

Parkinson no Brasil dobrará até 2030. Dados publicados através de pesquisa realizada em uma 

cidade brasileira, estimou que o número de pessoas com Doença de Parkinson representaria 

cerca de 3% da população com 60 anos ou mais. Levando em consideração que a população 

brasileira nessa faixa etária seria de 21 milhões de pessoas, chegamos a um número provável 

de 630 mil brasileiros com Parkinson. 

Esses números são alarmantes, pois se, considerando que a doença pode atingir pessoas em 

idade economicamente ativa, em idade produtiva e o fato de tratar-se de doença crônica, 

significa que os dados impactam os setores econômico, previdenciário, social e de saúde 

pública e privada. Esses pacientes consumirão mais os sistemas de saúde, necessitarão do uso 

de medicamentos por toda a vida, aumentando as chances da necessidade de internação 

hospitalar, além de necessidade de acompanhamento multidisciplinar (neurologia, fisioterapia, 

fonoaudióloga, psiquiatria, psicologia, nutrição, neurocirurgia) para o pleno tratamento, o que 

significa uma demanda maior de atendimentos e gastos com a saúde pública. 

A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, perdendo apenas 

para a Doença de Alzheimer. Trata-se de uma doença progressiva, incurável, e que demanda 

cuidados por toda a vida. Pode se desenvolver em uma faixa etária muito variável, porém o 

pico de incidência da doença ocorre a partir dos 60 anos. O substrato fisiopatológico principal 

da doença reside na deficiência da dopamina, responsável pela maioria dos sintomas, mas não 

o único. Muitos outros sistemas são afetados, como o serotoninérgico, adrenérgico, áreas 

cerebrais colinérgicas entre outras, fazendo com que a doença provoque uma ampla gama de 

sinais e sintomas. 

 

 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 Nesta pesquisa, o estudo incidiu que doença de Parkinson é uma doença neurológica 

crônica degenerativa e progressiva, caracterizada principalmente pelo distúrbio motor de uma 

maneira mais ampla, entretanto, apresenta alguns sinais considerados importantes para o 

diagnóstico: são estes: lentificação, o tremor de repouso, a rigidez muscular e a instabilidade 

postural. Além desses sinais, muitas vezes o paciente evolui com outras complicações motoras 

e pulmonares, tais como: queixam-se de dor, principalmente na coluna, alterações posturais, 

fraqueza muscular, diminuição da mobilidade global, alteração de marcha, alto risco de queda, 

além de complicações respiratórias, entre outras (FERREIRA, 2015). 
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A doença de Parkinson (DP) também pode ser classificada como um distúrbio do 

movimento, associados com movimentos involuntários ou anormalidade dos tônus 

musculares, da postura ou ambos. Um distúrbio encontrado na população idoso, 

representando até 2/3 dos pacientes que visitam os grandes centros de distúrbio do 

movimento (MENESES e TEIVE, 2003). 

A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, ou seja, acomete células 

nervosas e provoca sua morte. Mais especificamente, acomete células da substância negra, 

que fazem parte do sistema dopaminérgico dos núcleos da base, sistema que transmite sinais 

que controlam os movimentos do corpo (PEREIRA et al., 2000). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa reafirma a doença de Parkinson é classificado como doença degenerativa 

do sistema nervoso, pois manifesta falência de dispositivos neuronais que não se renovam, por 

isso são sensíveis ao envelhecimento.São considerados como fatores causais a combinação 

genética coma presença de fatores tóxicos ambientais e associado ao processo de 

envelhecimento. 

Não há cura conhecida para o Parkinson. O objetivo do tratamento é, prioritariamente, 

controlar os sintomas. Para isso, são usados basicamente medicamentos para controlar os 

efeitos da doença,inicialmente usam-se drogas isoladas ou em combinação:seleginina, 

anticolinérgico (biperideno ou triexifenidila),amantadina e agonistas dopaminérgicos 

(bromocriptina, pergolina,pramipexol). 

 E nos casos mais agravantes cujo esses medicamentos não estão fazendo mais efeitos, 

usa-se a levodopa, na qual tem a capacidade de converter-se em dopamina no cérebro. Porém 

em alguns casos uma cirurgia pode ser necessária (FERRAZ, 1999). 
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RESUMO 

 

Este artigo objetivou desempenha uma revisão literária sobre Epilepsia de forma descritiva e 

informativa. Os métodos utilizados para a construção do mesmo, foram qualitativos e 

bibliográficos com levantamento de fontes, leitura, seleção de autores e interpretação para a 

elaboração das considerações finais. A epilepsia já se tornou uma patologia habitual, atingindo 

aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo, sendo sua maior parte em países em 

desenvolvimento. Apesar de ser uma doença tratável, indivíduos epiléticos costumam sofrer 

muitos estigmas, com isso, além do tratamento correr o risco de ser afetado, é possível 

desencadear outra condição de saúde, entre as mais frequentes, depressão e ansiedade. O 

impacto social, pessoal e profissional dos transtornos mentais associados a epilepsia podem 

causar danos mais preocupantes que a própria doença, sendo assim, é de fundamental 

importância considerar o acompanhamento psicológico e clínico do paciente. Através do 

presente texto compreendemos a importância e a necessidade de uma atenção para o 

diagnóstico epilético, bem como, compreendemos sua classificação etiológica, seu impacto na 

infância e o tratamento adequado para cada cenário.  
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ABSTRACT 

 

This article aimed to perform a literary review on Epilepsy in a descriptive and informative way. 

The methods used to construct it were qualitative and bibliographic with a survey of sources, 

reading, selection of authors and interpretation for the elaboration of final considerations. 

Epilepsy has already become a common pathology, affecting approximately 50 million people 

worldwide, most of them in developing countries. Despite being a treatable disease, epileptic 

individuals usually suffer many stigmas, with this, in addition to the treatment running the risk 

of being affected; it is possible to trigger another health condition, among the most frequent, 

depression and anxiety. The social, personal and professional impact of mental disorders 

associated with epilepsy can cause more worrying damage than the disease itself, so it is of 

fundamental importance to consider the patient's psychological and clinical monitoring. 

Through this text, we understand the importance and the need for attention to the epileptic 

diagnosis, as well as we understand its etiological classification, its impact on childhood and the 

appropriate treatment for each scenario. 

 

Keywords: Psychopathology. Etiological Classification. Childhood. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo desempenha uma revisão literária sobre Epilepsia de forma descritiva 

e informativa.  O intuito é conceituar e compreender essa patologia, bem como, seus sinais e 

sintomas, seu diagnóstico e tratamento adequado, dando ênfase ao seu surgimento e 

desenvolvimento da infância a fase adulta. Busca-se, por meio deste, demonstrar a importância 

e a necessidade de uma atenção maior para o diagnóstico epilético, frisando também aspectos 

de intervenção no desenvolvimento cognitivo e psicossocial na vida do acometido.  

Pessoas epiléticas, na era em que vivemos, ainda sofrem com os resíduos dos estigmas 

que emergiram na Roma Antiga, onde eram evitadas por medo de contágio. Sem um 

conhecimento certo, o cristianismo detinha toda a ciência da época, e para eles, pessoas com 

crises epiléticas eram descritas como bruxas, ou condenadas por transgressões passadas. 

Atualmente, indivíduos diagnosticados com esse distúrbio relatam ainda sofrerem preconceitos, 

com a perspectiva de que são pessoas incapacitadas. Essa e outras, são teorias amparadas pela 

ignorância que ainda assombram a contemporaneidade.  
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Sobretudo, com o avanço da ciência, a epilepsia hoje é conceituada como uma patologia 

decorrente de uma alteração das atividades cerebrais, e se essa deformidade se restringe a um 

lado do cérebro as crises epiléticas, efeito dessa alteração, são denominadas parciais. Todavia, 

se evolver os dois hemisférios cerebrais as crises passam a ser generalizadas. A OMS já constatou 

que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo são acometidas por essa doença, e que pelo 

menos metade delas portam uma outra condição de saúde, entre as mais frequentes, depressão 

e ansiedade.  

As crises epiléticas são subdivididas em idiopática, sintomática ou provoca e cada uma 

delas possuem seus sinais, sintomas, causas e gravidades relatadas no correr da pesquisa. Para 

um apropriado diagnóstico é necessário um acompanhamento médico com exames específicos, 

visto que, outros distúrbios facilmente se assemelham ao diagnóstico epilético, dificultando 

assim, a análise médica para a adoção de um tratamento adequado.  Patologia esclarecida, o 

paciente se adapta ao melhor tratamento, que pode ser por medicação eminente a uma 

restrição alimentícia ou cirurgia cerebral, em quaisquer dos casos os resultados costumam ser 

positivos. Por tanto, quando as crises são tratadas ou bem controladas, indivíduos epiléticos 

podem se veem livres de crises. 

O trabalho se faz importante por desempenhar e atender funções significativas na 

comunidade, bem como, a conscientização pública, a disseminação de informações para 

precauções e prevenções e como base superficial para o público acadêmico.  O intuito é 

promover uma desconstrução dos estigmas existentes sobre as pessoas acometidas por essa 

patologia frisando uma intervenção psicossocial na promoção da qualidade de vida da criança e 

indivíduo epiléptico. 

Os métodos utilizados para a construção desse artigo foram qualitativos e bibliográficos 

com levantamento de fontes, leitura, seleção de autores e interpretação para a elaboração das 

considerações finais com finalidade de possuir um material plausível. Levantou-se algumas 

problematizações a respeito da doença, com buscas de informações precisas e disponibilizadas 

no meio eletrônicos, utilizando conceitos e ideias de autores, cujo estudos comtemplam os 

objetivos propostos para a construção de uma análise científica sobre o tema. 

A pesquisa, cujo método abordado é bibliográfico reconhece que  

[...] é uma etapa fundamental em todo trabalho científico que 

influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der 

o embasamento teórico em que se baseará o trabalho. Consistem no 

levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações 

relacionadas à pesquisa. (AMARAL, 2007, p. 1). 
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 E para entender melhor o método qualitativo é útil lembrar dos estudo de GÜNTHER 

(2006, p. 204) onde diz que “A pesquisa qualitativa considera cada problema objeto de uma 

pesquisa específica para a qual são necessários instrumentos e procedimentos específicos.”.  

 

2. DESCRIÇÃO DA  ANOMALIA  

 

Compreender uma psicopatologia ou uma doença neurológica hoje, no século em que 

vivemos, é esquivar-se das amarras do preconceito e das práticas ofensivas que desqualificam e 

inferiorizam um acometido. A Epilepsia é marcada por um passado sombrio que, por inúmeras 

vezes, definiu e conceituou um epilético baseando-se nas fabulações que fugiam da realidade e 

daquilo que hoje, reconhecemos como ciência. Gomes (2006) conclui que foi no decorrer de 

2.400 vagarosos anos que os portadores desse distúrbio passaram de contagiosos, bruxos, 

sentenciados por seus pecados e infiéis para indivíduos diagnosticados com uma doença natural 

originada no cérebro, entre meio a diversas causas.  

A Epilepsia é uma doença crônica que altera a comunicação entre as células do cérebro 

fazendo com que os neurotransmissores, responsáveis pelo transporte dessa comunicação, 

sejam liberados de forma demasiada e aleatória emitindo sinais incorretos para os demais 

neurônios, provocando assim, as crises epiléticas (JR; CUKIERT; PINHO, 1986). Mas afinal, o que 

causa essa alteração? Primeiro, é preciso entender que existem diferentes tipos de crises 

epiléticas, graças ao local em que esses sinais incorretos são emitidos. 

 Ribeiro (2019) elucida que se as alterações se restringem a uma única parte do cérebro, 

as crises são chamadas de parciais simples (quando não há perda de consciência) ou complexa 

(quando há perca de consciência. Sobretudo, quando os dois lados do cérebro sofrem alteração, 

as crises são nomeadas generalizadas e se subdividem a alguns tipos: crise de ausência (quando 

a pessoa fica aérea, e “some” do ambiente), crises mioclônicas (quando provoca no indivíduo 

movimentos bruscos, como empurrões repentinos ou espasmos nos braços e pernas), crises 

atônicas (que causa rigidez muscular e geralmente afetam os músculos dos braços, pernas e 

costas, podendo também ocasionar quedas), crises clônicas ( que causam movimentos rítmicos 

ou repetitivos, em geral, atingem áreas como rosto, braços e pescoço) e as crises tônico-clônicas 

(onde há perda de consciência, rigidez e tremor pelo corpo e, quando o paciente fica se 

debatendo) que é um dos tipos mais frequentes junto com a crise de ausência.  
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Agora, voltando as causas, Shorvon (2011) diz que, epistemologicamente, essa anomalia 

pode ser de predomínio genético, denominada então como epilepsia idiopática. Quando 

identificada como Epilepsia sintomática a causa pode ter predomínio genética ou do 

desenvolvimento, como também pode ser predominantemente adquirida, que é quando ela 

surge ligada a outras alterações anatômicas ou a lesões ocorrentes em algum momento da vida. 

Alguns exemplos disso são: causas perinatais e infantis, trauma cerebral, tumor ou infecção 

cerebral, distúrbios cerebrovasculares e distúrbios imunológicos cerebrais.  

E a Epilepsia provocada que é quando um fator ambiental ou específico coerente, induz 

uma crise epilética. Isto posto, os fatores precipitante das crises podem ser: febre, ciclo 

menstrual, crises metabólicas, endócrinas, induzidas por fármacos, álcool ou tóxicos. E as 

epilepsias reflexas que estão incluídas nesta categoria, são aquelas compelidas pelo susto, 

induzida pela audição, precipitada pela água quente, entre outros.  

Segundo o ministério da saúde (2013) a epilepsia já é a muito tempo uma doença com 

alta prevalência em todo o mundo, principalmente nos países onde o sistema de saúde ainda é 

falho nas prevenções necessárias. A incidência dessa enfermidade é predominante no primeiro 

ano de vida e volta a aumentar após os 60 anos de idade, porém, 30% dos pacientes, mesmo 

sob tratamento com medicamentos anticonvulsivantes, continuam a ter crises durante todo 

amadurecimento.  

Algo de suma importância que precisa de ressalva é que na infância já se tornou uma 

doença corriqueira, com níveis mais elevados nos primeiros anos de vida, na maior parte dos 

casos por origem genética ou por lesões, ou infeções cerebrais ocasionadas durante o parto ou 

nos primeiros meses ou anos de vida. Em decorrência disso, os maiores índices estão em países 

em desenvolvimento e populações rurais onde os cuidados, durante a concepção, são precários, 

a Organização Mundial da Saúde (2019) alega que esse cenário abrange cerca de ¼ dos casos 

diagnosticados. A qualidade de vida da criança, enquanto epilética, se baseia na perspectiva da 

família, a qual vê e sente a interferência da doença na vida da criança e cada uma enfrentará 

essa enfermidade de uma maneira diferente, levando em conta seu desenvolvimento 

psicossocial e estado psicológico, a família será aquela que intenderá e sofrerá junto com a 

criança, as limitações de cada dia rente ao processo de tratamento. 

Por isso, a importância e a necessidade de uma atenção para o diagnóstico epilético no 

desenvolvimento cognitivo e psicossocial de uma criança, além de acompanhamento médico é 

elementar uma assistência psicológica tanto para o paciente quanto para a família, também 

promovendo orientação e aceitação da patologia. 23% dos adultos com epilepsia apresentarão 
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depressão clínica durante sua vida e 20% sofrerão com ansiedade. Condições de saúde mental 

como essas podem piorar as convulsões e reduzir a qualidade de vida. As dificuldades de 

desenvolvimento e aprendizagem são experimentadas por 30%-40% das crianças com epilepsia 

(OMS, 2019).    

 

3. DOS SINTOMAS AO DIAGNÓSTICO COMPROVADO  

 

Como já apontado, a epilepsia varia entre local afetado, gravidade e causa e quando se 

diz respeito a sintomas a regra é a mesma. Em crises de ausência, a pessoa se desliga por curtos 

instantes podendo retomar a consciência logo em seguida. Nas crises parciais simples, o trauma 

pode estar localizado em qualquer parte do cérebro, e por isso, apresentar sintomas como 

distorções de percepções, movimentos descontrolados de uma parte do corpo, formigamento, 

medo repentino, desconforto no estômago, ver ou ouvir de maneira diferente e, se ainda, 

perder a consciência, a crise se torna parcial complexa. Após o episódio, o indivíduo pode estar 

confuso e ter alguns déficits de memória, o melhor a se fazer é tranquiliza-lo. (LBE, 2020)  

Em crises tônico-clônicas, o paciente primeiro perde a consciência e cai, 

ficando com o corpo rígido; depois, as extremidades do corpo tremem e 

contraem-se. Existem, ainda, vários outros tipos de crises. Quando elas duram 

mais de 30 minutos sem que a pessoa recupere a consciência, são perigosas, 

podendo prejudicar as funções cerebrais. (LBE, 2020).   

  

 

De acordo com a Liga Internacional Contra Epilepsia (2014) o diagnóstico pode ser 

percebido pelo próprio paciente, quando os sintomas e a convulsão se tornar recorrente em 

menos de 24 horas. Mas, assim que possível, é preciso procurar acompanhamento médico, fazer 

os exames neurológicos e, de acordo com os resultados e com a identificação da doença, iniciar 

o tratamento adequado. 

Uma problematização enfrentada pelos especialistas, para diagnosticar um paciente, 

é que existem outras inúmeras doenças, cujo sintomas convergem com os sintomas epiléticos, 

tornando assim, o diagnóstico particularmente difícil. Por exemplo, o termo “crises não 

epiléticas fisiológicas” relaciona-se a sinais e/ou sintomas que podem se assemelhar a epilepsia, 

mas que não preenchem todos os critérios necessários para diagnósticos epiléticos. Tais como, 

desfalecimentos neurológicos reflexos, arritmias cardíacas como causa primária ou doença 
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cardíaca estrutural ou cardiopulmonar, síndromes relacionadas ao álcool ou drogas, entre 

outros (TEIXEIRA, 2007).   

 

4. TRATAMENTO ADEQUADO  

 

O tratamento da epilepsia é limitado a poucas alternativas, e a melhor escolha é feita 

de acordo com cada condição.  

Na última década observamos um grande avanço no tratamento das 

epilepsias incluindo as novas drogas descobertas, novas formulações de 

antigas drogas, estimulação vagal, dieta cetogênica e o tratamento cirúrgico. 

Apesar do crescente número de publicações científicas, algumas questões 

abrangendo o tratamento das epilepsias permanecem sem resposta ou 

controversas. (BETTING et al., 2003, p. 1045). 

 

No tratamento medicamentoso as drogas antiepilépticas são completamente eficazes 

no controle das convulsões em 50-80% dos pacientes. Esse tratamento, baseado em 

anticonvulsivantes, impede as convulsões e proporcionar ao paciente uma vida normal com 

liberdade para afazeres cotidianos como dirigir, trabalhar, praticar esportes e assim por diante. 

Alguns desses medicamentos utilizados são: Fenobarbital, Fenitoína, Carbamazepina e outros 

(COSTA; CORRÊA; PARTATA, 2012). 

Há também, o tratamento cirúrgico onde: 

Cerca de 20% dos pacientes com epilepsia apresentam crises incapazes de 

serem controladas, mesmo com o esquema terapêutico adequado e com boa 

aderência dos pacientes. Caso as crises não sejam controladas, considera-se 

que este paciente esteja apto à cirurgia da epilepsia, sendo que o principal 

critério para essa escolha é se realmente há probabilidade de controle das 

crises após a cirurgia (MD, 2001 Apud COSTA; CORRÊA; PARTATA, 2012, p. 3-

4).  

 

 Para um tratamento eficaz, a restrição alimentar é primordial, como também, noites de 

sono regulares e precaução de bebidas alcoólicas; evitando sempre os estímulos luminosos, 

estresse e ansiedade (NEUROLÓGICO, 2017).  

Sobretudo, a epilepsia é uma condição neurológica crônica que afeta o comportamento 

e o bem-estar do paciente e sua família, um tratamento que inclua acompanhamento 

psicológico, ajudaria no o ajustamento psicossocial e na qualidade de vida de todas as pessoas 

envolvidas (FERNANDES et al., 2004). 
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Em síntese, estudos já comprovaram que até 60% dos pacientes epiléticos podem se 

torna independente do uso de remédios, isto significa que, com o tratamento adequado as 

convulsões são reduzidas em um terço dos pacientes e eliminada em outro terço dos 

diagnosticados. Por isso, quando essas crises são bem controladas com medicamentos 

peculiares pode-se cessar os mesmos e ainda permanecerem livres de crises (MSD, 2018). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A epilepsia é uma patologia que provoca descargas elétricas excessivas no 

cérebro, ocasionando assim, as convulsões epiléticas que promovem movimentos 

descontrolados de uma parte do corpo. Pacientes diagnosticados relatam sentir 

formigamento, medo repentino, desconforto no estômago, começam a ver ou ouvir de 

maneira diferente e, se haver perda da consciência, essas crises se categorizam como 

parcial complexa. É importante constatar que nem todos os pacientes diagnosticados 

possuem crises iguais, pois elas podem ser idiopáticas, sintomáticas ou induzidas. 

Em virtude dos fatos apresentados, é visível que a epilepsia é uma patologia que requer 

atenção e que precisa ser falada. Ainda é necessária muita desconstrução, maior acessibilidade 

ao epilético no mercado de trabalho e no meio social. E, principalmente, maior conscientização 

de que epiléticos podem desenvolver quadros depressivos, ansiosos ou outras psicopatologias, 

e por isso, requerem amparo e acompanhamento, assim como, seus familiares. Quanto mais 

conscientização, mais informações serão disseminadas, e com isso, as pessoas deixaram de 

pressupor e propagar ideias falsas.  

A epilepsia não é uma doença contagiosa, ela pode atingir todas as idades, muitos 

pacientes diagnosticados com um tratamento adequado e seguido regularmente, podem cessar 

a medicação e nem toda crise convulsiva é, necessariamente, uma crise epilética. O tratamento 

através da cirurgia cerebral é uma possibilidade bem presente na cura ou diminuição dos 

sintomas da doença, assim, todo paciente é um forte candidato a cirurgia. São esses e outros 

conhecimentos que precisam ser exposto, contribuindo para uma comunidade mais atenta em 

como lidar com a situação e livres de preconceito.  Todos estamos sujeitos a sofrer algum tipo 

de lesão. Viver uma vida sem preconceitos é um direito de todo o indivíduo dentro de uma 

sociedade em que impere o respeito e a responsabilidade. 

 Não é fácil receber um diagnóstico de uma doença neurológica, tampouco, a notícia de 

que terá que se submeter a um tratamento lento e tardio e que pode, ou não, interferir no seu 

https://www.sinonimos.com.br/pressupor/
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desenvolvimento psicossocial. Passar por esse processo pode desencadear no acometido 

sentimentos e comportamentos que precisam ser acompanhados. O psicólogo é quem buscará 

manter o bem estar emocional e a qualidade de vida tanto do paciente quanto dos familiares, 

buscando identificar e compreender os fatores de interferência psicológica relatados no 

processo da escuta, para assim buscar formas de prevenir e reduzir os sintomas emocionais e 

físicos, auxiliando no desempenho do tratamento.  
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ESCLEROSE MÚLTIPLA: A Face Oculta de uma Doença Autoimune 
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RESUMO 

O presente artigo objetiva-se descrever as alterações neurológicas e dar ênfase nos 

sintomas mentais que surgem decorrentes da Esclerose Múltipla (EM). Dessa forma, 

optou-se por pesquisas bibliográficas em sites e artigos, através do Google, Google 

Acadêmico e Scielo. Foram utilizados os seguintes termos de buscas: “Esclerose múltipla 

e alterações mentais, sinais e sintomas da esclerose múltipla, o que é a esclerose múltipla, 

prognóstico e a função do Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento. Sobre os 

resultados destacou-se que a EM é uma doença crônica, autoimune e neurodesgenerativa 

e que os seus principais sinais e sintomas são: a paralisia, perda da memória, depressão e 

fadiga intensa e que o tratamento no Brasil é oferecido SUS. Com isso, pontuamos que é 

relevante ao profissional de psicologia ter conhecimento sobre a esclerose múltipla e suas 

alterações psicossociais.   

Palavras-chave: Saúde Mental. Doença Neurodegenerativa. Sinais e Sintomas.     

ABSTRACT 

This article aims to disbelieve neurological alterations and emphasize the mental 

symptoms that arise from Multiple Sclerosis (MS). Thus, we opted for bibliographic 

searches on websites and articles, through Google, Google Scholar and Scielo. The 

following search terms were used: "Multiple sclerosis and mental alterations, signs and 

symptoms of multiple sclerosis, which is multiple sclerosis, prognosis and the function 

of the Unified Health System (SUS) in the treatment. On the results, it was highlighted 

that MS is a chronic, autoimmune and neurodegenerative disease and that its main signs 

and symptoms are: paralysis, memory loss, depression and intense fatigue and that 

treatment in Brazil is offered SUS. With this, we point out that it is relevant for the 
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psychology professional to have knowledge about multiple sclerosis and its psychosocial 

alterations 

Keywords: Mental Health. Neurodegenerative disease. Signs and Symptoms. 

INTRODUÇÃO 

 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune, crônica e 

neurodegenarativa, ou seja, o nosso sistema imunológico ataca e danifica células e tecidos 

saudáveis em nosso organismo. A face oculta que apresentamos em nosso artigo é sobre 

o amplo diagnóstico da patologia e a vivencia das pessoas com esse amplo diagnóstico, 

dentre eles destacamos a condição mental das pessoas que apresentam a EM.    

A partir disso, buscamos nos aprofundarmos sobre a temática em questão para 

respondermos perguntas norteadoras do nosso estudo. O que é a Esclerose Múltipla, além 

de uma doença neurológica? Qual o seu impacto na vida das pessoas que apresentam EM? 

Qual é a relação com a psicologia? 

Dessa forma, esclareceremos o papel do psicólogo no tratamento e a relevância 

desse tema para a comunidade cientifica e social, pois a condição mental perante uma 

doença crônica é de extrema necessidade de ser relatada, escrita e publicada.  

O nosso objetivo é compreender a amplitude da EM nos seus diversos aspectos e 

descrever a contribuição do psicólogo para a saúde mental da família e do indivíduo que 

manifesta a EM. 

 O artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que de acordo com Severino 

(2007) é a coleta de dados a partir de trabalhos prontos como artigos, sites e revistas para 

o desenvolvimento do projeto/artigo do pesquisador. Utilizamos o Google, Google 

Acadêmico e o Scielo para a realização de nossa pesquisa, a qual inserimos os seguintes 

termos de busca: “Esclerose múltipla e alterações mentais, sinais e sintomas da esclerose 

múltipla, o que é a esclerose múltipla e prognóstico.  

 

A FACE OCULTA: DEPRESSÃO 

 

A face ocultada pela Esclerose Múltipla (EM) é a depressão. Que de acordo com 

Del Porto (1999, p.01): 

Enquanto sintoma, a depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos, 

entre os quais: transtorno de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, 

alcoolismo, doenças clínicas, etc. Pode ainda ocorrer como resposta a situações 

estressantes, ou a circunstâncias sociais e econômicas adversas. 
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A depressão afeta de forma direta o aspecto biopsicossocial do ser humano, ou 

seja, a saúde mental, social, biológica e por fim, a qualidade de vida do indivíduo. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão tornou-se uma das 

doenças mais comuns na atualidade, acometendo pessoas em qualquer fase da vida 

(COUTINHO et al, 2016).  

Levando em consideração o que colocado por Del Porto (1999) de que a depressão 

pode surgir através do fator de doenças clínicas, podemos ressaltar que a EM dentro do 

quadro de doenças clinicas tem uma ligação direta com a depressão e, que as chances de 

desenvolver depressão podem ser maiores. Sabemos o quanto é debilitante o processo de 

vivencia da EM e, como a mesma interfere no aspecto biopsicossocial dos indivíduos, o 

que reforça a colocação de Coutinho et al (2016).  

 

ESCLEROSE MÚLTIPLA 
 

A famosa esclerose múltipla (EM) é caracterizada por ser uma doença que tem um 

alto potencial de debilitação. É uma doença autoimune, neurodegenerativa, crônica e 

progressiva, ou seja, o nosso sistema imunológico ataca as células e tecidos saudáveis, no 

caso, a bainha de mielina é corroída na EM.  

O fator neurodegenarativo está ligado ao fato da EM ocasionar lesões no nosso 

sistema nervoso central (SNC), nas famosas unidades funcionais do SNC, ou seja, nos 

neurônios.  

O aspecto crônico é devido a patologia não ter cura e, progressividade é 

relacionada ao grão de evolução da doença, a cada “crise/surto” o ínvido fica mais e mais 

debilitado.  

Dentro os seus sintomas podemos destacar a fadiga intensa, depressão, altas taxas 

de suicídio, ansiedade, parestesia, paralisia, perda de memória, problemas visuais, 

problemas sexuais, etc. (ABEM, 2014).          

REFERÊNCIAL TEÓRICO  
 

A partir de releituras de artigos e sites, demonstraremos uma explicação a respeito 

da Esclerose Múltipla (EM) no nosso organismo.    

De acordo Silva (2012, p.01):  

Para compreendermos bem o que é a Esclerose Múltipla, temos que 

compreender primeiro muito bem a composição dum fio elétrico. Um fio 
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elétrico tem por dentro um fio de cobre que é a substância que conduz a força 

elétrica. Por fora o fio elétrico tem uma camada isoladora geralmente de 

borracha ou de outra substância protectora. Todos os nossos nervos têm por 

dentro uma fibra ou um fio nervoso que conduz a força elétrica do nosso corpo, 

mas por fora do nervo existe uma camada isoladora, protetora chamada mielina 

para não haver nenhum curto-circuito… O nosso cérebro, o cerebelo, o cabo 

do canal espinhal, assim como todos os nossos nervos periféricos também 

estão protegidos na sua parte exterior pela camada isoladora de mielina. Todos 

nós quando usamos uma extensão dum fio elétrico que tenha qualquer corte ou 

falta da borracha ao longo da sua extensão, já sabemos que estamos sujeitos a 

um choque elétrico ou a um curto circuito… com está explicação simples já 

poderemos compreender melhor o que realmente se passa na Doença Esclerose 

Múltipla. A mielina aparece em determinados lugares do sistema nervoso, 

como se fosse carcomida, roída pelos ratos… pondo a descoberto o fio do 

nervo, como se fosse a pôr a descoberto o fio de cobre e isto é que vai causar 

os curto-circuitos na Esclerose Múltipla! 

 

A esclerose múltipla (EM) é doença desmielinizante (causa lesões irreversíveis a 

bainha de mielina) no sistema nervoso central (SNC), é uma doença de evolução 

progressiva e é crônica. Ocorre um processo seletivo de inflamação local com 

desmielinização, que envolve o fator autoimune, ou seja, o nosso sistema imunológico 

ataca e lesiona os tecidos e células saudáveis.  

A maioria dos pacientes iniciam o seu quadro clínico com a forma surto-remissão 

e, em cerca de 10 anos, evoluem para forma clínica crônica progressiva secundária. A 

doença predomina na faixa etária de 18-50 anos, por ser uma doença progressiva, crônica 

e autoimune, faz com que a EM seja uma das doenças neurológicas de maior 

incapacitação física do adulto-jovem (SOHLER, et al, 2001).  

E de acordo com Haase, et al (2004, p.282-291): 

A incidência de transtornos psicopatológicos, principalmente de depressão 

maior, é alta na esclerose múltipla (EM) e pode até mesmo ser mais elevada 

do que em outras doenças neurológicas crônicas e incapacitantes. O 

diagnóstico psicopatológico sindrômico baseado em critérios categoriais e na 

fenomenologia dos sintomas clínicos é insubstituível, mas os questionários de 

auto-relato podem desempenhar papel importante na triagem de pacientes que 

necessitem de exploração clínica mais detalhada. 

 

De acordo com Maia et al (2008, p.10): 

 
Um outro campo de intervenção dos psicólogos em relação a esta patologia 

passa pelo uso de um conjunto de instrumentos para avaliação de estados e 

sintomas específicos relacionados com a EM, instrumentos esses que são uma 

mais valia no que concerne ao estabelecimento de um diagnóstico diferencial, 

com o objectivo de tornar a intervenção mais ajustada às características do 

indivíduo, tornando-se assim uma intervenção mais eficaz. Os testes 

neuropsicológicos podem ser usados como forma de aceder ao nível da 

deterioração cognitiva. 

 

A depressão adiciona morbilidade à EM aumentando o risco de suicídio, sendo 

que a ideação suicida está presente em aproximadamente em 30% dos portadores de EM 
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relacionada com a presença e severidade da depressão e isolamento social (FEINSTEIN 

2004, APUD MAIA ET AL, 2008, p.05).     

 A taxa de suicídio entre pacientes com EM revela-se 7 vezes maior do que a da 

população em geral e do que na maioria das doenças neurológicas (FEINSTEIN, 2004; 

KESSELRING, ET AL, 2001, APUD MAIA et al, 2008, p.05).  

O tratamento mais frequente perante este quadro clínico passa pelo uso de 

psicofármacos, nomeadamente, antidepressivos e o recurso a terapia cognitivo-

comportamental (PEIXOTO, ET AL, 2002, APUD MAIA ET AL, 2008, p.05).  

Um outro factor a considerar é a importância de um diagnóstico e tratamento 

idiossincrático, ou seja, tendo em conta necessidades e características de cada paciente, 

não recorrendo a generalizações, mesmo que sejam apresentados sinais e sintomas 

clínicos similares (SADOVNICK, 2001, APUD MAIA ET AL, 2008, p.10). 

Os sintomas da EM pontuado por Silva (2012), podem ser diversos como sintomas 

sensoriais que podem ser: sensações de dor, ardume, comichões, e dormência, problemas 

visuais, cegueira parcial, visão enevoada e perca da visão central, pode apresentar 

problemas sexuais como: dificuldade no orgasmo na mulher e a impotência nos homens.  

Alguns sintomas motores como: dificuldade em caminhar e manter o balanço, 

dificuldade em coordenar os movimentos dos olhos, problemas em controlar a urinação 

e a defecação, tremores e por vezes prisão de ventre.  

E por fim os sintomas psicológicos e neurológicos como: depressão, variedade de 

estados alegre e triste, dificuldade em controlar as emoções: rir, chorar e certas 

dificuldades subtis mentais.  

A EM não tem cura, mas existem tratamentos que podem melhorar a qualidade de 

vida das pessoas.   Têm-se usado os corticosteróides como terapêutica principal, mas 

apenas por um período até os sintomas diminuírem. Nós sabemos que a ação dos 

corticosteróides fazem abater a ação da autoimunidade. Também usa o Interferon e gama 

globulinas e até a quimioterapia, mas infelizmente nenhuns destes medicamentos tem 

dado resultados satisfatórios. Em certos casos tem se usado até calmantes. Pode haver 

recidivas dos sintomas, mas duma maneira geral a Esclerose Múltipla não é causa de 

morte. 

 

METODOLOGIA  
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A metodologia que adotamos foi a pesquisa bibliográfica, a qual foi o nosso ponto 

de partida para a pesquisa de sites, artigos e revistas para obtermos conhecimento sobre 

a nossa temática. De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é a coleta de 

dados a partir de trabalhos prontos como artigos, sites e revistas para o desenvolvimento 

do projeto/artigo do pesquisador. Utilizamos o Google, Google Acadêmico e o Scielo 

para a realização de nossa pesquisa, a qual inserimos os seguintes termos de busca: 

“Esclerose múltipla e alterações mentais, sinais e sintomas da esclerose múltipla, o que é 

a esclerose múltipla e prognóstico.   

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES  

 

Esse artigo remete-se a uma pesquisa sobre a saúde mental dos portadores da 

Esclerose Múltipla (EM) a qual apresenta em seus sintomas, a depressão, a partir disso 

buscamos compreender sobre a doença e a suas comorbidades.  

A partir de Haase (2004), sabemos que o índice de transtornos psicopatológicos 

na EM, apresentam uma taxa maior de acometimento, tendo a depressão maior como a 

mais comum. Para compreendermos melhor essa colocação, precisamos rever o conceito 

da EM.  

A EM, é uma doença crônica, autoimune, neurodegenerativa e progressiva, ou 

seja, o nosso corpo luta contra ele mesmo, como assim? A autoimunidade ou doença 

autoimune, acontece quando o nosso sistema imunológico reconhece as células e tecidos 

saudáveis do nosso organismo como um agente externo/invasor, com isso ele ataca para 

defender o nosso organismo. Na EM, a bainha de mielina, capa protetora dos neurônios 

dentro do sistema nervoso central, é quem sofre esse ataque do sistema imunológico.  

Esses ataques, deixam o neurônio exposto e isso gera as “crises” que, acontecem 

nos episódios da EM, é nessas crises que se apresentam os sinais e sintomas da patologia 

como a paralisia, perda da fala, parestesia e perda de memória (PEREIRA & SILVA, 

2012).  

A partir do que é colocado por Pereira & Silva (2012) e Haase (2004) buscamos 

informações para descobrir como o ser humano passa por essas crises, o que ele sente 

com isso? Como é passar por essas crises? 

A famosa Diarista ou melhor dizendo a famosa Claudia Rodrigues, que fez o papel 

da diarista durante anos, é uma das pessoas que vivencia essa luta constante com a EM, a 
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partir do documentário produzido pela Câmera Record, podemos responder as perguntas 

acima.  

Segundo Claudia Rodrigues (2019) “a esclerose múltipla está ligada ao 

emocional, pois apresenta muitos altos e baixos”, na reportagem a atriz fala sobre a sua 

experiência com a EM, principalmente sobre a depressão e a tentativa de suicídio.  

O grau de debilitação da EM é devastador, pois atinge o indivíduo em todo o seu 

aspecto físico, mental e social. A atriz descreve que perdeu varais amizades após o 

descobrimento da doença e, que se sentiu muito mal tanto fisicamente com a perda de 

memória e capacidade de locomover quanto mentalmente com a depressão e tentativa de 

suicídio.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O nosso objetivo é compreender a amplitude da EM nos seus diversos aspectos e 

descrever a contribuição do psicólogo para a saúde mental da família e do indivíduo que 

manifesta a EM.  

Com o que foi apresentado nas análises e colocações, podemos pontuar que a EM 

é uma doença que tem uma imensa amplitude de impacto na vida das pessoas, como a 

depressão, ansiedade e altas taxas de suicídio. Assim, podemos concluir que a EM não 

afeta só a condição física e, sim a saúde mental e social dos indivíduos.     
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RESUMO 

 

De acordo com Silva (2006), a esquizofrenia pode ser exemplificada como um conjunto de psicose crônica 

idiopática, tendo como principal característica parecer um amontoado de doenças, tendo vários fatores 

como fonte e origem. Para o desenvolvimento do presente artigo foi realizada uma revisão de bibliográfica 

exploratória com base em materiais já publicados como, por exemplo, dissertações, artigos científicos, 

livros, periódicos, teses. Onde o foco principal dessa pesquisa está voltado para os sinais e sintomas que a 

mesma apresenta e quais as formas de tratamento para melhora da qualidade de vida dos pacientes. Ao 

término desta empreitada investigativa, fora constatado que o papel do Psicólogo é fazer com que esse 

paciente tenha a vida social em meio a sua família com a melhor qualidade possível, através da psicoterapia 

que irá servir de tratamento paliativo para que tanto o paciente quanto seus conviventes lidem de maneira 

adequada e correta em momentos de crise, dando-lhe a possibilidade de viver uma vida mais completa e 

independente.  

 

Palavras-Chave: Esquizofrenia; Sintomas; Diagnostico.   

 

 

 

 

 

 

 

¹-4Discentes do Curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São 

Lourenço EDUVALE. 
5-7 Docentes do curso de Psicologia da Faculdade de EDUVALE. 
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ABSTRACT 

 

ACCORDING TO SILVA (2006), SCHIZOPHRENIA CAN BE EXEMPLIFIED AS A SET OF 

CHRONIC IDIOPATHIC PSYCHOSIS, THE MAIN CHARACTERISTIC OF WHICH IS THAT IT SEEMS TO BE 

A CLUSTER OF DISEASES, WITH SEVERAL FACTORS AS SOURCE AND ORIGIN. FOR THE 

DEVELOPMENT OF THIS ARTICLE, AN EXPLORATORY BIBLIOGRAPHIC REVIEW WAS CONDUCTED 

BASED ON MATERIALS ALREADY PUBLISHED, SUCH AS, FOR EXAMPLE, DISSERTATIONS, 

SCIENTIFIC ARTICLES, BOOKS, PERIODICALS, THESES. WHERE THE MAIN FOCUS OF THIS 

RESEARCH IS ON THE SIGNS AND SYMPTOMS IT PRESENTS AND WHAT FORMS OF TREATMENT TO 

IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS. AT THE END OF THIS INVESTIGATIVE ENDEAVOR, IT 

WAS FOUND THAT THE ROLE OF THE PSYCHOLOGIST IS TO ENSURE THAT THE PATIENT HAS SOCIAL 

LIFE IN THE MIDST OF HIS FAMILY WITH THE BEST POSSIBLE QUALITY, THROUGH PSYCHOTHERAPY 

THAT WILL SERVE AS A PALLIATIVE TREATMENT SO THAT BOTH THE PATIENT AND HIS CO-

WORKERS DEAL ADEQUATELY AND CORRECTLY IN TIMES OF CRISIS, GIVING THEM THE 

POSSIBILITY TO LIVE A MORE COMPLETE AND INDEPENDENT LIFE. 

 

KEY WORDS: SCHIZOPHRENIA; SYMPTOMS; DIAGNOSIS. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico crônico datado pelos médicos no 

final do século 19, este termo “esquizofrenia”, foi dado pelo médico Bleuler (1857- 1939). 

Ela é uma perturbação mental, descrita anteriormente por Kraepelin (1856-1926), e por 

muitos anos tratada na esfera da loucura. Como se trata de um transtorno mental crônico 

e grave ela pode afetar o paciente em diversas escalas, nos pensamentos, no 

comportamento e nos seus sentimentos, sendo caracterizada por episódios de psicose, que 

podem ser contínuos ou recorrentes. Os pacientes podem apresentar variados sintomas, 

desde depressão ou uma falta de motivação até sintomas mais graves como alucinação ou 

ouvir vozes. Esta doença pode afetar até 1% da população mundial, contabilizando mais 

de 24 milhões de pacientes em todo o mundo. 
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Segundo Sugimoto (2019) o Brasil somava mais de 2 milhões de pacientes 

esquizofrênicos, em suma esses pacientes sofrem muito preconceito e exclusão sociais 

principalmente por falta de conhecimento de parte da população sobre está 

psicopatologia. A palavra esquizofrenia vem do grego e é formada pela junção de duas 

palavras (Esquizo: Divisão) e (Phernia: mente),ou seja, significa a divisão da mente, pois 

segundo os estudiosos da época esta doença causava um “afrouxamento” das ideias, a 

mesma é considerada por muitos a principal doença de todo um conjunto de transtornos 

mentais.  

Como principal definição citada por (Silva,2006), está doença é uma psicose 

crônica idiopática, tendo como principal característica parecer um amontoado de doenças, 

tendo vários fatores como fonte e origem. O principal objetivo do presente trabalho 

apresentado é trazer informações acerca dessa psicopatologia que ainda é vista pela 

sociedade com tanto estigma e preconceito,  fazendo com que os familiares de pessoas 

com Esquizofrenia não entendam como a mesma funciona e gerando um atraso no 

processo de tratamento da pessoa que está doente, o foco principal dessa pesquisa está 

voltada para os sinais e sintomas que a mesma apresenta e quais as formas de tratamento 

para melhora da qualidade de vida dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Sinais Sintomas 

 

Bleuler descreve os sintomas fundamentais (ou primários) específicos da 

esquizofrenia que se tornaram conhecidos como os quatro “As”: associação frouxa de 

ideias, ambivalência, autismo e alterações de afeto. Os aspectos mais característicos da 

esquizofrenia são alucinações e delírios, transtornos de pensamento e fala, perturbação 

das emoções e do afeto, déficits cognitivos. Alucinações e delírios são frequentemente 

observados em algum momento durante o curso da esquizofrenia. As alucinações visuais 

ocorrem em 15%, as auditivas em 50% e as táteis em 5% de todos os sujeitos, e os delírios 
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em mais de 90% deles (SILVA,2006). Comportamentos como pensamentos 

desordenados, catatonias são característicos da esquizofrenia juntamente com a anedonia 

que tem como característica perda de interesse ou pela inexistência do interesse por coisas 

que faziam com que a pessoa se sentisse feliz, podendo levar pessoa a não querer beber, 

comer, cantar até mesmo a limitação ao contato físico. 

Para Silva 2006, pacientes com esquizofrenia demonstram um déficit cognitivo 

generalizado, ou seja, eles tendem a ter um desempenho em níveis mais baixos do que 

controles normais em uma variedade de testes cognitivos. Eles apresentam múltiplos 

déficits neuropsicológicos em testes de raciocínio conceitual complexo, velocidade 

psicomotora, memória de aprendizagem nova e incidental e habilidades motoras, 

sensoriais e perceptuais. As alterações cognitivas seletivas mais proeminentes na 

esquizofrenia incluem déficits em atenção, memória e resolução de problemas. 

 

 

2.2 Diagnóstico e Diagnóstico diferencial e Tratamento 

 

 Gonçalves 2014, fala que O diagnóstico diferencial geralmente depende de se 

obter um histórico cuidadoso e solicitar os testes laboratoriais apropriados. Em geral, uma 

apresentação atípica é o indicador mais provável de que a doença não está dentro do 

espectro da esquizofrenia. Exemplos incluem uma idade de início incomum 

(especialmente quando aliada a uma doença existente) ou um padrão incomum de 

sintomas (ex., alucinações visuais proeminentes na ausência de sintomas negativos) 

Para o fechamento desses diagnósticos, é necessário uma anaminese completa que 

identifique tanto o histórico familiar do cliente quanto exames físicos e clínicos que 

serviram para identificar qual o possível distúrbio psicológico, e para isso podemos 

encontrar no CID 10 as classificações de acordo com sintomas que o mesmo apresenta, 

elencando-os segundo duas classificações onde são denominados como sintomas de 

maior hierarquia e menor hierarquia. 

 A Esquizofrenia em particular é uma doença mental crônica, a qual ainda 

não se tem uma cura cientificamente comprovada, portanto, exige o condicionamento do 

paciente ao decorrer de toda sua vida. Atentando-se ao fato de que o aumento da atividade 

dopaminérgica é uma possível causa do aparecimento e agrave da doença, os 

antipsicóticos são um dos primeiros métodos apresentados de tratamento, realizando uma 

ação bloqueadora de receptores D2. Os medicamentos psicoterapêuticos foram 
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introduzidos nesse âmbito em meados do século XX através da Revolução Farmacológica 

da Psiquiatria, caracterizados como fármacos que auxiliavam na melhora da qualidade de 

vida dos portadores de alterações acentuadas de diversas funções psicológicas e perda do 

juízo da realidade, conhecidas incialmente como psicoses, ocasionando uma mudança 

significativa na área da medicina. Por outro lado, a adesão de tais medicamentos resultou 

na manifestação de efeitos colaterais, além de provocar alterações metabólicas e aumento 

de peso, que por muito tempo corroborou para a obtenção de doenças cardiovasculares, 

aumentando significativamente o índice de morte de pacientes esquizofrênicos. 

“Os antipsicóticos de segunda geração (ASG) representaram um grande avanço 

no tratamento medicamentoso da esquizofrenia nas últimas décadas. Em relação aos 

antipsicóticos de primeira geração (APG), os ASG têm a vantagem de causar menos 

efeitos colaterais extrapiramidais, tais como parkinsonismo, distonias, acatisia e 

discinesia tardia e, além disso, têm maior efeito nos sintomas negativos da esquizofrenia.” 

(ElkisI, et al., 2008). 

Ademais, ao decorrer das décadas e o aumento de pesquisas e estudos voltados a 

melhores métodos de tratamento surge a segunda fase de fármacos antipsicóticos, que 

surtiam efeitos colaterais em relação ao peso maiores que os da primeira geração, ou seja, 

apesar de apresentarem maior eficácia na melhora clínica, na tolerabilidade,  e em outras 

classificações parciais, os estudos apresentam convergência nos resultados, o que impede 

a comprovação de uma maior efetividade em uma ou outra geração, fazendo com que as 

duas apresentem aspectos positivos e negativos na melhora da qualidade de vida do 

paciente. 

Associada ao tratamento farmacológico, a psicoterapia é uma intervenção muito 

importante na recuperação e melhora do paciente esquizofrênico, refletindo seus 

resultados no conhecimento sobre a doença, provendo uma melhora significativa no 

convívio social. A psicologia entra neste contexto principalmente com o papel de 

desmitificar o caráter “perigoso” imposto pela sociedade, a fim de tratar todos os 

espectros da esquizofrenia, respeitando a singularidade de cada pessoa. Dessa forma, o 

profissional analisa a presença de sintomas psicopatológicos, e sua predominância, sendo 

positivos ou negativos, para melhor auxiliar na interpretação de suas experiências 

psicóticas, identifica os fatores desencadeantes de suas crises, a fim de oportunizar ao 

indivíduo a conquista de sua autonomia, oferecendo o suporte necessário. Outrossim, 

várias abordagens podem ser eficientes nesse processo, sobretudo hodiernamente a Teoria 
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Cognitiva Comportamental é a qual tem se desenvolvido mais em relação aos estudos da 

psicopatologia em especial na esquizofrenia com sintomas positivos residuais. 

“A TCC para psicoses é destinada a pacientes refratários, ou seja, para aqueles 

que, apesar do uso de antipsicóticos, verifica-se a persistência de sintomas suficientes 

para causarem prejuízos significativos nas esferas social, familiar e profissional. Apesar 

do avanço farmacológico ocorrido nas últimas décadas, ainda constitui um grande desafio 

obter a remissão completa desses pacientes” (BARRETO; ELKIS, 2007). 

 

2.3 Prognóstico   

 

Esta é uma parte que possui relevância significativa dentro do processo, sendo 

crucial para o exercício da prática clínica. O prognóstico da esquizofrenia decorre do 

diagnóstico, é executado a partir de algumas dimensões como, desempenho social, 

patológico, índice de mortalidade, entre outros; com base em um paciente que segue o 

tratamento da maneira correta, tanto com fármacos quanto o acompanhamento 

psicológico, a tendência é que a periodicidade das crises diminua e este viva uma vida 

melhor dentro dos preceitos de normalidade, porém ao parar com os medicamentos ou 

até mesmo suspender o tratamento e não tendo um suporte adequado para seu quadro 

clínico, as crises virão com mais intensidade, ao tempo que isto prejudicará a aptidão do 

pensamento, considerando o caráter degenerativo da doença, e também causar perda das 

funções psíquicas. À vista disso, a hospitalização de esquizofrênicos acontece na maioria 

destes pelo menos uma vez após o início das crises e ao longo de sua vida, o que é 

preocupante tendo em conta que a mortalidade entre eles é maior do que a da população 

em geral, mortes essas acometidas principalmente por suicídio. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do presente artigo foi realizada uma revisão de 

bibliográfica exploratória com base em materiais já publicados como, por exemplo, 

dissertações, artigos científicos, livros, periódicos, teses.  
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Para Marconi (2002) a pesquisa bibliográfica pode ser compreendida como um 

apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revertidos de importância por 

serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. 

Após realização desse estudo foi feita a delimitação do tema, seguida da 

elaboração de uma questão. Depois disto, foi feito um levantamento de dados acerca do 

assunto e uma pré-leitura do mesmo. Foi criado um sumário provisório através dos 

fichamentos realizados e por fim o preenchimento da matriz analítica e criação do artigo. 

Alguns materiais que referenciam o presente artigo foram retirados de sites com 

Scielo, Ministério da Saúde, IBGE entre outros com o intuito de fazer com que 

trouxéssemos para o presente trabalho informações fidedignas acerca da presente questão, 

O que é a Esquizofrenia? 

E a partir da mesma podemos entender a importância de se saber sobre essa 

psicopatologia que afeta as pessoas a anos e mesmo assim podemos perceber uma serie 

de preconceito e estigma sobre a mesma, além de colocarmos em evidência o papel da 

psicologia no tratamento da mesma. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1Conceito, Incidência e Prevalência 

Segundo (Mari,2000) a incidência é a medida da proporção de indivíduos que 

apresentam um determinado transtorno na data da avaliação, ou em um determinado 

período de tempo já pré-estabelecido. Por outro lado, ainda segundo o mesmo autor a 

incidência usa em usar base de dados uma série de estudos populacionais, baseados em 

diversos fatores. Existem estudos matemáticos e literários que visam estabelecer com 

nível de confiança esses dados de prevalência e incidência, um exemplo é o trabalho de 

Lopes (2015) que visou tirar esses dados a partir de trabalhos já publicados, ele avaliou 

um total de nove artigos para tirar os seguintes dados. 
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A análise deste banco de dados pode levar à seguinte conclusão, a taxa de 

prevalência ao redor do mundo é de 0,9 – 11 para cada 1000 habitantes, sendo sua 

incidência ainda menor perto de 0,7 para cada 1000 habitantes. Segundo Leitão (2000) a 

prevalência é de aproximadamente 0,5 %, tornando sua ocorrência de 1 a 7 novos casos 

a cada 10000 habitantes.  

 Um exemplo de estudo foi conduzido por Sampaio (2008), ele visou buscar 

dados ainda mais claros e de pacientes brasileiros, estudo esse realizado através da análise 

de prontuários médicos de pacientes do hospital da clínicas em Belém do Pará. O trabalho 

do presente autor avaliou a ficha médica de 305 pacientes produzindo os dados inseridos 

na tabela abaixo. 

 

 Foram analisados o laudo de 305 pacientes sendo eles 62,63 % do sexo 

masculino e 37,37 % do sexo feminino.  

No sexo masculino a faixa etária mais atingida foi a dos 20 a 24 anos 

representando 23,5 % e a menos atingida foi a dos 45 a 49 anos representando 13,15 % 

valores esses bem diferentes no visto no sexo feminino que teve com maior taxa a dos 40 

até 44 anos e menor a de acima de 50 anos.  

MASCULINO FEMININO TOTAL 

191 114 305 



76 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

DOSSIÊ DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 

 A Fio cruz produziu em 85 um estudo através de Morgado e Coutinho no 

ano de 1985, analisando dados de vários pacientes em meados da década de 52, 

comparando com a incidência e prevalência de diversas outra doenças.  

 

5.2 Outras informações sobre a incidência e prevalência da Esquizofrenia e 

seu conceito 

 

Hodiernamente, a esquizofrenia não é classificada como uma doença, mas sim 

como um transtorno mental podendo afetar homens e mulheres de diferentes idades, 

nacionalidades e classes sociais. Estudiosos afirmam que não existe uma causa única para 

esta doença; no entanto; fatores como condição psicológica do indivíduo, o ambiente, 

história familiar de doença mental e uso de substâncias psicoativas podem estar 

relacionados ao desenvolvimento da esquizofrenia (SIGNIFICADOS, 2014). 

Uma revisão dos estudos sobre a prevalência da esquizofrenia é estimada em cerca 

de 0,5%. Estudos de prevalência realizados nos últimos anos indicam que a prevalência 

da esquizofrenia é de cerca de 1%; Diferentes estimativas da incidência de esquizofrenia 

indicam que cerca de quatro novos casos ocorrem em 10.000 residentes a cada ano. A 

incidência real deve ser de 1 a 7 casos novos por 10.000 habitantes por ano, dependendo 

dos critérios diagnósticos usados na estimativa. (MARI, LEITÃO,2000). 

As estimativas de incidência e prevalência de estudos epidemiológicos realizados 

no Brasil estão em linha com as de outros países. Independentemente dos métodos 

utilizados nos diferentes inquéritos epidemiológicos, as possíveis diferenças na 

prevalência da esquizofrenia entre os sexos não são consistentes. Os homens começam 

mais cedo do que as mulheres. No entanto, no caso de história familiar positiva de doença 

mental, homens e mulheres apresentam uma idade de início mais precoce. É raríssima a 

ocorrência de casos antes da puberdade e depois dos 50 anos. A esquizofrenia feminina 

tem um curso mais brando, então o prognóstico é melhor e a chance de adaptação social 

é maior. Dados de estudos multicêntricos indicam que pacientes de países menos 

desenvolvidos têm melhor prognóstico para esquizofrenia. (MARI; LEITÃO, 2000 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Em suma, a esquizofrenia se caracteriza por uma doença mental endógena, que 

incialmente apresenta sintomas negativos e ao passar do tempo os sintomas positivos, de 
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modo que até o momento atual não foi encontrada uma causa definida para o seu 

acometimento, podendo este se resultar da combinação de fatores como a herança 

genética, fatores ambientais como, complicações na gravidez, e também o uso de drogas 

psicoativas que decorrente ao uso contínuo podem alterar e comprometer a quantidade e 

exercício de substâncias neuroquímicas como dopamina e glutamato. Obstante a isso, é 

indubitável a procura de profissionais especializados no tratamento da esquizofrenia, 

atentando-se também para o cenário atual em que muitas pessoas não possuem acesso a 

saúde e tampouco conhecimento sobre a incidência da mesma, dando a devida 

importância a todo o processo necessário para que o indivíduo acometido por ela viva 

com qualidade, afim de desmitificar inúmeros preconceitos socais que envolvem a 

esquizofrenia.  

Durante a realização desse estudo podemos perceber que o papel do Psicólogo é 

fazer com que esse paciente tenha a vida social em meio a sua família com a melhor 

qualidade possível, através da psicoterapia que irá servir de tratamento paliativo para que 

tanto o paciente quanto seus conviventes lidem de maneira adequada e correta em 

momentos de crise, dando-lhe a possibilidade de viver uma vida mais completa e 

independente, ou até mesmo podendo se reintegrar à sociedade e as atividades cotidianas 

com menos riscos para si e para o próximo. Onde uma das melhores alternativas e 

abordagens para trabalhar com clientes Esquizofrênicos é a Terapia Cognitivo 

Comportamental, já que a mesma irá fazer com que o paciente se readapte a sua situação 

atual, buscando formas de mudar suas ações e comportamento em situações que lhe 

ofereçam risco. 

 

 

 

 

 

 

 

7. REFERÊNCIAS  

 

BARRETO, Eliza Martha de Paiva; ELKIS, Hélio. Evidências de eficácia da terapia 

cognitiva comportamental na esquizofrenia. Revista de psiquiatria clínica, [s. l.], v. 34, 2007. 



78 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

DOSSIÊ DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

60832007000800011&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 29 set. 2020. 

 

ELKISL, Hélio; LOUZÃ, Mário Rodrigues. Novos antipsicóticos para o tratamento da 

esquizofrenia. Revista de psiquiatria clínica, São Paulo, v. 34, 2007. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-60832007000800009&script=sci_arttext. Acesso 

em: 29 set. 2020. 

 

ELKIS, Hélio et al. Consenso Brasileiro sobre antipsicóticos de segunda geração e 

distúrbios metabólicos. Revista Brasileira de Psiquiatria, [s. l.], v. 30, 2008. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

44462008000100014&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 29 set. 2020. 

 

LEITÃO, Raquel Leitão - Epidemiologia da Esquizofrenia. 2000  – disponível em - 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

44462000000500006#:~:text=Os%20estudos%20de%20preval%C3%AAncia%20realizados,um

a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20de%2010.000%20habitantes. Acesso no dia 01/10/2020. 

 

LOPES, Wellington Pereira Lopes – Conceito, Epidemiologia e Papel da Enfermagem na 

Adesão ao Tratamento, 2015 – disponível em - 

http://www.unoeste.br/site/enepe/2015/suplementos/area/Vitae/Enfermagem%20(Revis%C3%A

3o)/ESQUIZOFRENIA%20CONCEITO,%20EPIDEMIOLOGIA%20E%20PAPEL%20DA%2

0ENFERMAGEM%20NA%20ADES%C3%83O%20AO%20TRATAMENTO.pdf. acesso no 

dia 01/10/2020. 

 

MARI; Jair J, LEITÃO; Raquel J. A epidemiologia da esquizofrenia. Rev. Bras. Psiquiatr. 

vol.22 s.1 São Paulo. 2000. 

 

MARI,  Jair de Jesus Mari – Epidemiologia da Esquizofrenia. 2000 – disponível em - 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

44462000000500006#:~:text=Os%20estudos%20de%20preval%C3%AAncia%20realizados,um

a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20de%2010.000%20habitantes. Acesso no dia 01/10/2020. 

MENEZES, Paulo R. Prognóstico da esquizofrenia. Revista Brasileira de Psiquiatria, [s. l.], 

v. 22, 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

44462008000100014&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 29 set. 2020. 

 



79 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

DOSSIÊ DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 

MORGADO, Anastácio Ferreira; COUTINHO, Evandro da Silva Freire. Dados de 

Epidemiologia Descritiva de Transtornos Mentais em Grupos Populacionais no Brasil. 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid 

=S0102311X1985000300006&script=sci_abstract&tlng=pt. 1985.Disponível em Scielo. Acesso 

no dia 01/10/2020. 

 

SIGNIFICADOS. Significado de esquizofrenia. 2014.Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/esquizofrenia/>acesso no dia 01/10/2020. 

 

SILVA, Regina Cláudia Barbosa da. Esquizofrenia: uma revisão. Psicologia USP, [s. l.], v. 

17, 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

65642006000400014&script=sci_arttext. Acesso em: 29 set. 2020. 

 

VEJA, 2019, O que é esquizofrenia - Disponível em - https://saude.abril.com.br/mente-

saudavel/o-que-e-esquizofrenia-sintomas-diagnostico-e-tratamento/. Acesso no dia 

29/09/2020. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/o-que-e-esquizofrenia-sintomas-diagnostico-e-tratamento/.%20Acesso
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/o-que-e-esquizofrenia-sintomas-diagnostico-e-tratamento/.%20Acesso


80 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

DOSSIÊ DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 

AUTOMEDICAÇÃO EM ACADÊMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM: a 

influência da área de formação frente a pandemia de Covid-19 

Lucas Mateus Bueno Friedrich 

 Quelia Seletno da Silva  

Vanessa Tizzo Teixeira 

 Adelson Luiz Menezes Barbosa 

 Luana Cristina Richelly Pereira Bittencourt 

 Jozi Godoy Figueiredo 

RESUMO: 
 
Objetivo: Avaliar a automedicação em estudantes do curso de Enfermagem da 

Faculdade do Vale do São Lourenço- EDUVALE no ano de 2020 frente a 

pandemia de corona vírus e período de reclusão domiciliar. Métodos: Estudo 

transversal quantitativo, realizado no ano de 2020, no qual 74 alunos do curso 

de Enfermagem da EDUVALE responderam a um questionário auto aplicado, 

contendo questões de múltipla escolha sobre a prática da automedicação em 

tempos de pandemia de Covid-19, no intuito de conhecer aspectos do consumo 

de medicamentos no momento atual do período de reclusão domiciliar.  Para 

análise estatística foi empregado o teste de correlação de Pearson.  Considerou-

se como base o intervalo de confiança de 95%. Resultados: A prevalência de 

automedicação encontrada foi de 93 %. A maioria dos participantes era do sexo 

feminino (87%), de idade entre 20 e 23 anos (56%), com renda mensal familiar 

média de 1 a 10 salários mínimos. A dor de cabeça foi a condição mais 

prevalente que incentivou a automedicação (80%). Os analgésicos e anti-

inflamatórios (34%) foram os medicamentos mais utilizados. O motivo que mais 

levou a automedicação foi o julgamento da doença ou sintoma ser similar se 

recorrente (31%), seguido do motivo de influência de familiares ou amigos (31%) 

da automedicação. Conclusões: A taxa da prática de automedicação entre os 

estudantes de Enfermagem analisados foi superior à observada em pesquisas 

nacionais ou internacionais.  A automedicação entre os estudantes da área de 

saúde é um problema importante que necessita de intervenção, sobretudo das 

estruturas educacionais acadêmicas. 
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Palavras chave: Prevalência, automedicação, farmacologia 

 

 

 

1- Introdução 

Os medicamentos são instrumentos terapêuticos necessários, 

responsáveis pelo aumento da expectativa e qualidade de vida da população. 

Seu uso é influenciado por fatores sociodemográficos, culturais, perfil de 

morbidade, características do mercado farmacêutico e das políticas 

governamentais. Enquanto forma de autocuidado à saúde, a automedicação é 

compreendida como a seleção e uso de medicamentos para manutenção da 

saúde, prevenção de enfermidades, tratamento de doenças e sintomas 

percebidos, sem a prescrição, orientação ou o acompanhamento do médico ou 

dentista. (PRADO, et. al. 2016) 

A Organização Mundial da Saúde (1998) define automedicação como a 

seleção e o uso de medicamentos sem prescrição ou supervisão de um médico 

ou responsável da área da saúde. A automedicação é um fenômeno mundial e 

sua prevalência difere em função da população estudada, do método e do 

período recordatório utilizado: na Alemanha, a prevalência de uso de 

medicamentos por automedicação foi de 27,7%; em Portugal, foi de 26,2%; na 

Espanha, 12,7%; em Cuba, 7,3%; em Atenas-Grécia, 23,4%; na região da 

Catalunha-Espanha, 34,0% entre os homens e 25,0% entre as mulheres; e em 

Puducherry-Índia, foi igual a 11,9%. (ARRAIS, et. al. 2016) 

A automedicação responsável é definida como a prática pela qual 

indivíduos tratam seus problemas de saúde com medicamentos aprovados e 

disponíveis para serem adquiridos semprescrição, e que sejam seguros e 

efetivos quando utilizados como indicado. (GALATO, et. al. 2012) 

Apesar dos avanços, persistem dificuldades de acesso, demora e baixa 

qualidade do atendimento nos serviços de saúde, tanto do setor público quanto 

do privado. Soma-se a esses aspectos, a veiculação de propagandas de 

medicamentos isentos de prescrição na mídia, a presença da farmacinha caseira 
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nos domicílios e a crença de que os medicamentos resolvem tudo, constituindo 

fatores importantes para a prática da automedicação. (ARRAIS, et. al. 2016) 

A necessidade de investigação das condições de saúde e condutas da 

população justifica a avaliação do uso de medicamentos. Além disso, a 

identificação dos fármacos consumidos sem prescrição é importante para 

nortear ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, favorecendo a 

abordagem do uso racional de medicamentos. (PRADO, et. al. 2016) Pesquisas 

sobre o perfil da automedicação constituem ferramentas importantes para a 

estruturação correta da práxis acadêmica, considerando que o graduando, futuro 

enfermeiro, será certamente um ator importante para a educação em saúde. O 

objetivo deste trabalho é apresentar um estudo transversal sobre a prevalência 

de automedicações em estudantes de enfermagem da cidade de Jaciara, Mato 

Grosso, embora os estudantes de Enfermagem estejam propensos à 

automedicação devido a sua formação, são escassas as investigações que 

abordam especificamente este grupo.  

 

2- Materiais e métodos 

Trata-se de um estudo do tipo transversal descritivo, com aplicação de 

questionários aos estudantes de enfermagem de uma faculdade EDUVALE. A 

amostra foi definida por meio do cálculo de Estimativa do Erro Amostral para uma 

população finita de 84 estudantes matriculados, distribuídos em dois semestres 

do Curso de Enfermagem.  

Foram aplicados questionários aos estudantes matriculados e obteve-se 67 

questionários respondidos entre os meses de agosto e setembro de 2020, 

respeitando-se assim o limite mínimo de estudantes entrevistados, todos os 

questionários entregues respondidos foram de livre e espontânea vontade em 

participar da pesquisa e suas respostas autorizadas para divulgação cientifica. 

Foi utilizado um instrumento de coleta de dados semi-estruturado, que era 

composto por questões que permitiram avaliar o perfil sócio demográfico (sexo, 

faixa etária, escolaridade) e de automedicação entre os acadêmicos do curso de 

enfermagem (Tabela 1). Os participantes foram informados sobre a pesquisa, 

sua importância e objetivos e responderam o questionário. Os pesquisadores em 
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virtude da pandemia de Covid-19 enviaram os questionários via Whatsapp, nos 

grupos das turmas dos alunos matriculados. 

Para tabulação e análise dos dados foi utilizado o programa GRAPHPAD 

Prisma (5.0), com nível de significância de 5%. Para montagem de gráficos 

também foi utilizado o programa google forms. A estatística descritiva dos dados 

foi utilizada para interpretar as respostas dos questionários e a correlação de 

Pearson para relacionar as variáveis conhecimentos adquirido no curso de 

enfermagem e automedicação. 

 

Tabela 1- Questionário aplicado a pesquisa sobre a incidência da 
automedicação na comunidade discente do curso de Enfermagem  
Painel de perguntas do questionário Alternativas de respostas 

1- Sexo Masculino 

 Feminino 
 Prefiro não responder 

2-Idade 16 aos 18 anos 
 19 aos 23 anos 
 24 aos 28 anos 
 29 aos 35 anos 
 Acima dos 36 anos 

3- Escolaridade Ensino fundamental 
 Ensino médio 
 Ensino superior incompleto 
 Ensino superior completo 

4- Ingeriu medicamentos nos últimos 120 dias? Sim 
 Não 

5-Os medicamentos usados nestes últimos 
120 dias todos foram prescritos por médicos? 

Sim 

 Não 

6-Nestes últimos 120 dias recorreu a 
automedicação com que frequência? 

Sim, mas raramente 

 Sim, faço isto continuamente 
 Sim, faço isto eventualmente 
 Não, nunca tomo medicação sem 

recomendação de um profissional 
da saúde 

7- Ao se automedicar costuma ler a bula do 
medicamento 

Sempre leio a bula 

 Nunca leio a bula 
 Eventualmente leio a bula 

 Às vezes leio a bula 

8- A automedicação foi influenciada por: Familiar ou amigo 
 Prescrições anteriores 
 Publicidade (TV, internet ou 

revistas) 
 Tinha em casa sem prescrição 

médica 
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 Algum profissional da saúde (não 
médico) 

9- Quais medicamentos você costuma utilizar 
em sua automedicação? 

Medicamentos para dor de cabeça 

 Pílulas para o dia seguinte 
 Medicamento para vermes e 

parasitas 
 Medicamentos para alergia  
 Medicamentos para processos 

inflamatórios 

10- Já apresentou algum efeito adverso 
(indesejado), com o uso de automedicação 

Sim, mas muito raro 

 Sim, bem comum 
 Não, nunca percebi 
 Não, nunca relacionei 

automedicação e efeito indesejado 
após realizar automedicação 

11- Quando se automedicou qual foi a duração 
do consumo do medicamento? 

1 Dia 

 2 Dias 
 3 Dias 
 4 Dias 
 5 Dias ou mais  

12- Com a pandemia do Covid-19 neste 
primeiro semestre de 2020, você aumentou o 
uso de medicamentos sem prescrição médica? 

 

 Sim, más com pouca frequência 
Sim, com bastante frequência 

 Não fiz uso de automedicação 
 Não, todos medicamentos 

consumidos neste período 
possuíram orientação médica 

13- Neste período de pandemia, você procurou 
saber através da TV, rádio, revistas, jornais ou 
internet sobre medicamentos e vacinas no 
combate ao Covid-19? 

 

 Sim sempre procurei ler 
Eventualmente li algo a respeito 

 Não li sobre nada relacionado a 
isto 

 Sou contra o uso de vacinas por 
isto não procurei nada sobre este 
tema 

Fontes: dados do autor 

3- Resultados de Discussão 

Atualmente, o Brasil passa por muitas transformações na área da saúde, 

que possui investimentos financeiros e de infraestrutura para aumentar a oferta 

de serviços de saúde, principalmente na área da atenção primária, com a 

Estratégia Saúde da Família, e na área da assistência farmacêutica para garantir 



85 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

DOSSIÊ DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 

o acesso gratuito e uso racional dos medicamentos pelos profissionais e 

comunidade em geral (OPAS, 2012). 

Foram entrevistados 84 estudantes do curso de enfermagem da 

Faculdade EDUVALE. A prevalência de automedicação dos estudantes nos 120 

dias anteriores à coleta foi de 93%, com o intervalo de confiança de 95% (IC) 

variando de 83 a 92%. A maioria dos participantes era do sexo feminino, 

predominando a idade de 19 a 23 anos (Tabela 2). No Brasil, estudos apontaram 

as mulheres como mais representativas em relação à prática de automedicação 

(IURAS, 2016). O curso de Enfermagem é representado majoritariamente por 

mulheres, razão pela qual a automedicação foi prevalente no sexo feminino, uma 

limitação deste estudo. 

Tabela 2: Caracterização de uma amostra de estudantes de graduação 
pertencentes ao curso de Enfermagem da Faculdade EDUVALE. 

Variáveis   n % 

Sexo    

 Feminino 73 87 

 Masculino 11 13 

Idade    

 16 aos 18 anos 9 11 

 19 aos 23 anos 47 56 

 24 aos 28 anos 6 7 

 29 aos 35 anos 11 13 

 Acima dos 36 anos 11 13 

Fontes: dados do autor 

Dentre as razões que mais motivaram os estudantes a usarem 

medicamento sem prescrição médica em diversos estudos nacionais e 

internacionais foi o fato da doença ter sido considerada trivial e por esse motivo 

não precisar de consulta médica o que vai de encontro aos achados desta 

pesquisa, em que respectivamente, os motivos elencados para a prática de 

automedicação foram o julgamento da doença ou sintomas como banais (31%) 

e julgamento de ter conhecimento suficiente de outras infecções (31%) (Figura 

1). 
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Fontes: dados do autor 

Figura 1: Perfil da influência da automedicação nos estudantes de graduação do 

curso de enfermagem.  

A dor de cabeça foi a condição mais prevalente que incentivou a 

automedicação (80%). Os analgésicos e anti-inflamatórios (34%) foram os 

medicamentos mais utilizados (Figura 2). O elevado uso de analgésicos na 

prática da automedicação reflete a alta prevalência de dor na população em 

geral, motivada por tensão, situação estressante ou demanda física, 

prejudicando a qualidade de vida das pessoas (CARRERA-LASFUENTE, 2013). 

O uso abusivo de analgésicos pode levar à cronificação da cefaleia. Estudo 

realizado na Colômbia mostrou que a prevalência de cefaleia por uso excessivo 

de analgésicos foi de 4,8%, superior à prevalência em países desenvolvidos 

(RUEDA-SANCHEZ, 2013). Por outro lado, o mesmo analgésico que alivia a dor 

é o que trata os quadros febris de doenças. A literatura mostra poucos estudos 

em que a intensidade da experiência dolorosa foi mensurada em pessoas que 

se automedicaram. Nesse sentido, vale lembrar que a mensuração da dor é 

ponto fundamental na implementação, substituição ou complementação das 

terapêuticas analgésicas em situações de dor (GUPTA, 2016). 
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Fontes: dados do autor 

Figura 2: Fármacos mais utilizados no cotidiano dos estudantes de graduação do 

curso de enfermagem.  

 

Embora a prevalência de automedicação em situação de dor, observada 

nos estudos citados, seja divergente, atenção deve ser dada ao fato de algumas 

populações serem constituídas por estudantes da área da saúde, que deverão 

orientar a automedicação responsável, com base nas informações da 

Organização Mundial da Saúde, contribuindo para que essa prática deixe de ser 

perigosa para aqueles que sentem dor.  

Neste estudo, não foi analisado o local de aquisição dos medicamentos 

utilizados na prática da automedicação, mas é provável que a grande maioria 

tenha sua origem nas compras realizadas nas farmácias ou drogarias ou na 

utilização das sobras de tratamento ou reservas encontradas nas farmácias 

caseiras. 

Apesar de a grande maioria dos medicamentos consumidos serem 

isentos de prescrição, não se pode menosprezar as possíveis intoxicações e 

efeitos adversos que eles podem causar a seus usuários. No caso dos 

analgésicos e AINES (anti-inflamatórios não esteroides), pode-se citar, entre 

outros, os distúrbios gastrointestinais, reações alérgicas e efeitos renais. No 

estudo de Martinez et al. (2014), os autores evidenciaram que a prática da 

automedicação, entre os entrevistados, resultou em uma prevalência de efeitos 

adversos igual a 15,1%; já outro estudo (BOCHNER E MONTILLA, 2012), que 
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avalia as internações de idosos por intoxicação e efeito adverso a medicamentos 

no Brasil, os analgésicos, antitérmicos e antirreumáticos não opiáceos 

relacionaram-se a 37,0% das internações por autointoxicação, ocuparam a 

quarta posição nas internações de acordo com essas situações e foram os mais 

relacionados aos casos de traumatismo. 

4- Conclusões 

A automedicação é frequente entre estudantes universitárias de enfermagem 

e a prevalência dessa prática (93%) foi maior do que aquela observada em 

estudos semelhantes. 

A maioria dos medicamentos consumidos são isentos de prescrição, mas não 

são isentos de risco, o que merece maior atenção por parte dos gestores e 

profissionais da saúde, pois as possíveis intoxicações e efeitos adversos podem 

aumentar os gastos com a saúde. 

Considerando-se os riscos e as altas taxas de automedicação nesse grupo, 

faz-se necessário mais pesquisas, sob diferentes enfoques, para que se possa 

guiar um possível processo de intervenção com os acadêmicos, visando educar 

os futuros profissionais quanto ao uso racional de medicamentos. 
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RESUMO 

A maconha é uma substância extraída da planta Cannabis Sativa, é uma droga ilícita e 
psicotrópica que pertence ao grupo de drogas perturbadoras do sistema nervoso. O objetivo 
deste artigo é analisar as diferentes formas de como o seu consumo pode afetar o sistema 
nervoso central, quais são os efeitos produzidos e como isto influencia na qualidade de vida do 
indivíduo. Os métodos utilizados para a sua construção foram de pesquisas bibliográficas com 
informações obtidas através de artigos científicos, livros e revistas. Durante o seu 
desenvolvimento constatou-se que os resultados podem variar de acordo com a quantidade 
consumida, do período de uso e para qual finalidade ela está sendo utilizada se é terapêutica 
ou recreacional, ela pode desenvolver dependência química e favorecer o surgimento de 
transtornos mentais como a síndrome amotivacional, ansiedade e depressão. Os seus 
compostos canabinóides causam alterações em neurotransmissores responsáveis pela 
atenção, cognição, coordenação motora, liberação hormonal, memória e percepção. A 
cannabis produz efeitos adversos e terapêuticos significativos no organismo, alguns são 
momentâneos, mas outros persistem se ela for utilizada a longo prazo e em grandes 
quantidades, causando sintomas graves e interferindo negativamente na qualidade de vida do 
indivíduo. 
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ABSTRACT 

Marijuana is a substance extracted from the Cannabis Sativa plant, it is an illicit and 
psychotropic drug that belongs to the group of drugs that disturb the nervous system. The 
purpose of this article is to analyze the different ways in which its consumption can affect the 
central nervous system, what are the effects produced and how it influences the individual's 
quality of life. The methods used for its construction were bibliographic searches with 
information obtained through scientific articles, books and magazines. During its development 
it was found that the results may vary according to the amount consumed, the period of use 
and for what purpose it is being used if it is therapeutic or recreational, it can develop 
chemical dependence and favor the emergence of mental disorders such as amotivational 
syndrome, anxiety and depression. Its cannabinoid compounds cause changes in 
neurotransmitters responsible for attention, cognition, motor coordination, hormonal release, 
memory and perception. Cannabis has significant adverse and therapeutic effects on the body, 
some are momentary, but others persist if it is used in the long term and in large quantities, 
causing severe symptoms and negatively interfering with the individual's quality of life. 

 

Keywords: Cannabis. Damn it. Brain. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos o consumo da maconha vem aumentando e ainda existe uma 

grande falta de informação sobre os resultados que isto pode desenvolver principalmente aos 

que a utilizam frequentemente e a longo prazo, ela é conhecida por ser uma droga que não 

oferece riscos a dependência química ou que não gera efeitos colaterais tão graves quanto 

outras drogas, compreende-se desde então a relevância de propor essa discussão entre a 

sociedade, colocando como objetivo geral deste tema descrever quais são as diferentes formas 

de sinais e sintomas decorrentes do seu uso tanto como droga, quanto como medicamento no 

sistema nervoso central e como isto influencia na qualidade de vida. 

 O uso medicinal da maconha consiste na utilização de medicamentos produzidos a 

base da planta cannabis para o tratamento de doenças e seus sintomas, são desenvolvidas 

pesquisas que estudam separadamente os seus componentes e realizam testes para obter os 

resultados da sua eficácia, o médico é quem será responsável por prescrever estes 

medicamentos de acordo com o diagnóstico e o tratamento do paciente. Ao se utilizar as 

propriedades medicinais da maconha é pertinente esclarecer que este ato não ocorre 

igualmente e nem com o mesmo objetivo que o seu uso recreacional, são formas distintas e é 

importante que seus efeitos sejam compreendidos de maneiras diferentes. 

 Para a construção deste artigo utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica, 

onde foram pesquisadas informações em livros, revistas e artigos científicos que citavam o uso 

da maconha e seus respectivos efeitos fisiológicos e terapêuticos sobre o sistema nervoso, 

citando alterações significativas nas funções de diferentes neurotransmissores responsáveis 

pelo neurodesenvolvimento. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

através de materiais já concluídos que são compostos por livros e artigos científicos. 

São vários os fatores que podem levar uma pessoa a usar a maconha para sua 

recreação, entre eles podemos citar a fuga de sua própria realidade que costuma ser um dos 

motivos mais comuns, dando ênfase na sensação de bem-estar que a substância pode gerar 

quando é consumida, deste modo cria-se um paradoxo de que ela cause resultados prazerosos 

sem prejuízo algum a saúde, quando na realidade interfere em atividades ligadas diretamente 

ao cérebro, cujos efeitos podem ser prejudiciais. 

 

A MACONHA 

 

 A maconha é uma substância ilícita utilizada para diversos fins, sendo alguns 

recreativos, culturais, religiosos e medicinais, extraída da planta cannabis sativa e denominada 

uma droga perturbadora e psicotrópica ela age diretamente no sistema nervoso central 

causando efeitos adversos. 

 De acordo com BERGERET e Leblanc (1991), a planta é originada da Ásia Central e de 

fácil adaptação ao clima e ao solo, com a possibilidade de ocorrer uma variação de 1 a 15% em 

relação a conservação de suas propriedades psicoativas dependendo da região em que foi 

produzida a erva e a maneira de como foi ingerida, pois ela requer clima quente e seco e 

umidade adequada do solo. 
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A descoberta de suas propriedades para uso medicinal foi atribuída ao imperador Shen 

Neng que as utilizava como sedativo e para o tratamento de doenças, no entanto suas 

principais estruturas químicas foram identificadas pelo Dr. Raphael Mechoulam e seu grupo de 

pesquisa em Israel na década de 1960, onde denominou-as canabinóides destacando o 

tetrahidrocanabinol (THC) e o canabidiol (CBD) como seus principais componentes. 

 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

 O sistema nervoso funciona como uma rede de comunicação do organismo humano, é 

através dele que se coordena os órgãos, músculos e funções sensoriais, ele é dividido por duas 

partes principais, o sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). O SNC 

composto pelo encéfalo e pela medula espinhal é responsável por diversas funções, mas as 

principais são o processamento e a integração de informações e estímulos recebidos pelo 

corpo. 

 É através deste sistema que o corpo exerce suas necessidades básicas, todas as 

informações devem ser descritas e assimiladas por ele, para que o desenvolvimento das 

atividades desde a mais simples e comum que o ser humano realiza seja feita corretamente, 

podemos citar como exemplos o ato de respirar, pensar, se mover ou sentir, se essas funções 

não estiverem sincronizadas, em comunicação uma com a outra, isso pode não ocorrer 

ocasionando efeitos colaterais mesmo que sutis. 

Segundo CRIPPA et al. (2005), o THC é o principal psicoativo da maconha e age sobre o 

sistema canabinóide do cérebro, este modulado por canabinóides endógenos, os 

endocanabinóides atuam por intermédio dos receptores CB1 com distribuição no sistema 

nervoso central e CB2 com distribuição periférica. 

Segundo SCHLICKER e Kathmann (2001, p.566), “consistente com os efeitos 

canabinóides, os receptores CB1 estão densamente distribuídos na pars 

reticulata da substância negra, cerebelo, hipocampo, estriado e córtex 

frontal. Estes receptores estão localizados principalmente na pré-sinapse e 

influenciam diferentes neurotransmissores tais como GABA, glutamato, 

noradrenalina, serotonina e dopamina, assim potencializando as suas ações. 

Esta ação pode influenciar a cognição, percepção, funcionamento motor, 

apetite, sono, neuroproteção, neurodesenvolvimento e liberação hormonal” 

(apud CRIPPA et al, 2005, p.71). 

 

 

USO RECREATIVO 

 

Os efeitos que a maconha causa no sistema nervoso central são obtidos através da 
inalação, ou seja, do ato de fumá-la e através do uso de suas substâncias isoladas e usadas 
como medicamento. 
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A Nova Enciclopédia Barsa (1997, p.179), aponta que “os efeitos da 

maconha variam conforme a experiência do usuário, a quantidade e o 

ambiente em que é consumida, além da potência da droga.  Quando 

fumada, os efeitos fisiológicos se manifestam em minutos e incluem 

tontura, distúrbios de coordenação e de movimento, sensação de peso nos 

braços e pernas, secura na boca e na garganta, vermelhidão e irritação nos 

olhos, aumento da frequência cardíaca, sensação de apetite voraz” (apud 

GONTIÈS e Araújo, 2003, p.48). 

 

Os sinais e sintomas decorrentes do uso da maconha como droga podem ser divididos 

como efeitos físicos, psíquicos e euforizantes, os físicos são: aumento da acuidade visual e do 

apetite, boca seca ou xerostomia, broncodilatação, hiperemia conjuntival, hipotensão 

postural, hipotermia, taquicardia, redução da acuidade auditiva e da coordenação motora, 

retardo psicomotor, tontura e tosse; os psíquicos são: ansiedade, alucinações, ataques de 

pânico, depressão, despersonalização, excitação psicomotora, irritabilidade, letargia, paranoia, 

perda de memória de curto prazo e sonolência e por fim os euforizantes: aumento do desejo 

sexual, da sociabilidade, da percepção das cores, sons, texturas e paladar, aumento da 

autoconfiança e de introspecção, hilaridade, risos motivados, sensação de prazer e 

relaxamento e sensação de lentificação do tempo. 

O consumo da maconha deste modo pode causar muitos outros efeitos, com ênfase 

nos usuários crônicos e naqueles que começaram a utilizá-la precocemente desde a 

adolescência, quanto mais tempo e mais cedo se inicia o uso dela maior será os efeitos 

colaterais como o risco do desenvolvimento de câncer no pulmão devido a inalação da fumaça 

do cigarro, a apatia, a dificuldade de aprendizagem e concentração, a perda do apetite, o 

desenvolvimento de transtornos mentais como a síndrome amotivacional e danos ao 

desenvolvimento do feto durante o período gestacional ao nascimento, podendo interferir em 

sua infância e adolescência caso o consumo no ambiente em que ele estiver inserido não for 

extinto. 

A síndrome amotivacional é um transtorno desenvolvido através do uso excessivo da 

maconha, caracterizada pelo sentimento de tristeza, anedonia e desanimo para realizar 

qualquer atividade, podendo levar a um profundo estado de depressão se não houver um 

diagnóstico e tratamento correto, isso pode acontecer com muitas pessoas, pois a maioria que 

usam a maconha costumam esconder este fato de seus médicos. 

Segundo o 3º Levantamento Nacional Sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, 

realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) no ano de 2015 com indivíduos entre 12 e 65 

anos de idade, as maiores prevalências observadas foram em relação ao consumo da 

maconha, sendo ela utilizada por 2,2 milhões de pessoas, ou seja, 3,1% da população, estimou-

se também que nas capitais brasileiras havia mais de um milhão e 90 mil usuários regulares de 

maconha neste ano, portanto, atualmente a maconha ainda é considerada a substância ilícita 

mais consumida no Brasil. 

 

USO TERAPÊUTICO 

  

Atualmente o fato das propriedades da cannabis sativa serem usadas para o 

tratamento de doenças é muito debatida entre médicos oncologistas, psiquiatras e cientistas, 
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se tornando um assunto polêmico em meio a sociedade, que na maioria das vezes não 

compreende com segurança sobre ele e nem tem acesso a informações suficientes para 

conseguir distinguir a sua utilidade medicinal da recreacional, dessa maneira corroborando 

para ações que prejudiquem o acesso aos medicamentos em alguns países que ainda é ilegal 

até mesmo o uso medicinal. É de extrema importância que cada caso clínico seja devidamente 

avaliado antes de qualquer decisão ou prescrição médica, sendo assim é feita uma 

investigação minuciosa e individual por paciente e de acordo com a maneira que a doença se 

manifesta no organismo e quais os sintomas que são prevalentes, porém apesar dos efeitos 

terapêuticos a cannabis também apresenta efeitos psicotrópicos que podem se tornar um 

fator de risco. 

O THC e o CBD são canabinóides caracterizados por serem antagônicos, ou seja, 

opostos um ao outro, quando o THC desenvolve fases de euforia o CBD tem a capacidade de 

atuar como um inibidor do senso de humor, dessa forma expondo a diferença entre eles e suas 

funções agindo isoladamente. O CBD é um eficiente medicamento alopático, muito útil para o 

uso medicinal e sem desenvolver efeitos colaterais, destacando a sua atividade como 

anticonvulsivante para portadores de epilepsia, para as desordens do movimento distônico, 

sintomas da doença de Huntington, para casos de insônia crônica e como um antipsicótico 

(Conrad 2001). 

 Os canabinóides agem diretamente no sistema nervoso central, isto inclui alguns 

órgãos, sistema reprodutivo e imunológico, expondo seus efeitos farmacológicos como 

analgésico, para o controle de espasmos em portadores de esclerose múltipla, tratamento de 

dor, náusea e vômito ocasionados pela quimioterapia, tratamento de glaucoma, doenças 

cardiovasculares, tratamento de doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson, de 

doenças neuropáticas, aumento de apetite em portadores de AIDS e tratamento de câncer, 

esses tratamentos também são acompanhados de efeitos colaterais como euforia, depressão, 

estado de sedação, alterações cognitivas e de memória entre outros sintomas que podem 

ocorrer, estes efeitos se tornam um obstáculo para a utilização da planta com finalidades 

terapêuticas. 

 

DEPENDENCIA QUÍMICA 

 

 A dependência da maconha pode ser diagnosticada nos mesmos padrões de outras 

substâncias químicas, devido à dificuldade de definir a quantidade que atinge a corrente 

sanguínea, não se tem uma dose definida de THC que a desenvolva. O risco de dependência 

aumenta de acordo com o tempo e a quantidade do consumo, apesar disto alguns usuários 

diários não se tornam dependentes ou desejam parar o consumo. A maioria dos usuários não 

se tornam dependentes e a minoria desenvolvem uma síndrome de uso compulsivo que se 

compara a dependência de outras drogas (RIBEIRO et al, 2005). 

De acordo com o DSM-5 a dependência química da maconha pode ser caracterizada 

pelos seguintes critérios diagnósticos: 

A. Um padrão problemático de uso de Cannabis, levando a 

comprometimento ou sofrimento clinicamente significativos, manifestado 

por pelo menos dois dos seguintes critérios, ocorrendo durante um período 

de 12 meses: 
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1. Cannabis é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por 

um período mais longo do que o pretendido. 

2. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de 

reduzir ou controlar o uso de Cannabis. 

3. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção de 

Cannabis, na utilização de Cannabis ou na recuperação de seus efeitos. 

4. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar Cannabis. 

5. Uso recorrente de Cannabis, resultando em fracasso em desempenhar 

papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. 

6. Uso continuado de Cannabis, apesar de problemas sociais ou 

interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados pelos 

efeitos da substância. 

7. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são 

abandonadas ou reduzidas em virtude do uso de Cannabis. 

8. Uso recorrente de Cannabis em situações nas quais isso representa perigo 

para a integridade física. 

9. O uso de Cannabis é mantido apesar da consciência de ter um problema 

físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou 

exacerbado pela substância. 

10. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos: 

a. Necessidade de quantidades progressivamente maiores de Cannabis para 

atingir a intoxicação ou o efeito desejado. 

b. Efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma 

quantidade de Cannabis. 

11. Abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos: 

a. Síndrome de abstinência característica de Cannabis. 

b. Cannabis (ou uma substância estreitamente relacionada) é consumida 

para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. 

 

A abstinência desenvolve sinais e sintomas como ansiedade, agressividade ou 

irritabilidade, ansiedade, insônia, perda de apetite e de peso, sintomas depressivos, sudorese, 

dores abdominais, cefaleia e sudorese. 

Os excessos causados pelo uso da maconha podem interferir diretamente na 

qualidade de vida do indivíduo, muitas pessoas procuram o seu consumo como uma forma de 

saída do mundo real para viver numa ilusão completa, mas todas as vezes que volta a sua 

realidade o sentimento de frustração vem a tona, fazendo com que o sentimento de 

desinteresse pelo seu cotidiano e sua vida seja cada vez mais presente, ocasionando a falta de 

interesse de socializar e fazendo com que ele fique mais disperso e distante de seus objetivos 

de vida, podendo o colocar num profundo estado de desânimo que pode levá-lo até mesmo a 

uma depressão profunda. 

O tratamento da dependência ocorre em etapas, primeiro se houver necessidade, 

ocorre a desintoxicação e o uso de medicamentos inibidores e para diminuição da ansiedade, 
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devido a isso consequentemente diminuindo a vontade de usar a droga, a terapia deve estar 

incluída neste processo, por meio dela que irá ser feitas as orientações necessárias ao paciente 

para lidar com a mudança e as novas situações que ele irá enfrentar para permanecer em 

tratamento, o auxiliando para evitar ambientes e fatores que possam o levar ao uso 

novamente. 

A psicologia costuma ter um papel importante quando se trata do tratamento de um 

dependente químico, devido ao fato de que não se cuida somente dele, mas também de todos 

que estarão envolvidos neste processo de reabilitação, de mudanças que notoriamente será 

difícil nos primeiros momentos e pode levar a possíveis ápices de estresse tanto por parte do 

usuário quanto pela família, o psicólogo ou psiquiatra será o principal mediador da mudança e 

da aceitação da nova realidade do paciente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A cannabis sativa é uma planta que ainda está sendo pesquisada e a partir de seus 

estudos pode haver muitas possibilidades para a sua utilidade, porém destacamos nesta 

pesquisa os seus efeitos ao sistema nervoso central, apesar de acreditar-se que ainda há muito 

para ser descoberto sobre suas propriedades é notório os riscos do seu uso para fins 

recreativos em excesso e a um longo período. 

 É relevante ainda ressaltar que o seu uso recreacional pode ser causado por diversos 

fatores e diferentes realidades, como dificuldades de socializar ou se relacionar, sentimento de 

inferioridade, busca pelo prazer, término de relacionamentos, perda de alguém próximo, 

influencias ambientais como exposição a culturas que o consumo seja considerado natural e 

genéticas como familiares com histórico de dependência química, o bullying, abuso sexual, 

físico e psicológico, mudanças constantes, insegurança, descoberta de uma doença e um dos 

mais comuns a curiosidade, estas são algumas das possíveis causas que podem levar o 

indivíduo a consumir a maconha. 

 Conclui-se que a maconha produz efeitos fisiológicos adversos e terapêuticos 

significativos no sistema nervoso central, suas propriedades terapêuticas ainda requerem 

muitas pesquisas, estudos mais aprofundados com minuciosidade, supostamente isto já está 

sendo realizado em vários lugares do mundo mais ainda haverá aquele receio por ela ser 

utilizada como uma droga. O seu uso recreacional causa prejuízos ao organismo e a qualidade 

de vida de uma pessoa, a partir deste tema desenvolvido espera-se que a sociedade se 

conscientize quanto a isso e dê preferência ao bem-estar e a uma saúde de qualidade sem 

necessitar do uso de substâncias para se sentirem bem. 
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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é tomar conhecimento sobre a histeria que é uma espécie de 

neurose e caracteriza-se pela transformação da ansiedade implícita em um estado físico. 

A histeria é um termo conhecido desde a antiguidade e já era utilizado para designar os 

transtornos nervosos de mulheres que não tinham gravidez. No entanto, atualmente, ela é 

um tipo de neurose evidenciada por déficits neurológicos ou sintomas, com tendência 

para se desenvolver no final da infância ou início da vida adulta e mais propenso em 

pessoas do sexo feminino. São conhecidas duas formas do distúrbio: transtornos 

dissociativos e transtornos somatiformes. O transtorno somatiforme, são distúrbios 

psicológicos evidenciados por sinais corporais sem causa aparente, apresenta mazelas ou 

lesões reais sem correlação neurológica, cegueira funcional, entre outros. Os transtornos 

dissociativos afetam a consciência, como amnésias, desmaios, convulsões, alterações de 

identidade, sensações imediatas e o controle dos movimentos corporais. Os métodos 

utilizados para a elaboração desse artigo são bibliográficos, pois os procedimentos de 

investigação foram empreendidos em artigos científicos, livros e revistas. Entretanto, o 

trabalho possibilitou constatar que a neurose não cessa, assim sendo, a histeria aparece 

como uma maneira para expressar a condição pertinente dos indivíduos, onde as 

mudanças a que são submetidos no cotidiano acarretam transtornos psicológicos à vida 

humana e são manifestos corporalmente. 

Palavras-chave: Transtornos. Somatização. Dissociação  
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to learn about hysteria, which is a kind of neurosis and is 

characterized by the transformation of implicit anxiety into a physical state. Hysteria is a 

term known since antiquity and was already used to describe nervous disorders in women 

who were not pregnant. However, currently, it is a type of neurosis evidenced by 

neurological deficits or symptoms, with a tendency to develop in late childhood or early 

adulthood and more prone to females. Two forms of the disorder are known: dissociative 

disorders and somatiform disorders. Somatiform disorder, are psychological disorders 

evidenced by bodily signs without an apparent cause, present real problems or injuries 

without neurological correlation, functional blindness, among others. Dissociative 

disorders affect consciousness, such as amnesia, fainting, convulsions, identity changes, 

immediate sensations and the control of body movements. The methods used for the 

preparation of this article are bibliographic, as the investigation procedures were 

undertaken in scientific articles, books and magazines. However, the work made it 

possible to verify that the neurosis does not cease, thus, hysteria appears as a way to 

express the pertinent condition of individuals, where the changes to which they are 

subjected in daily life cause psychological disorders to human life and are manifested 

physically. 

Keywords: Disorders.Somatization.Dissociation 
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INTRODUÇÃO 

Histeria, do grego hystera, significa “útero“. Histeria é um tipo de neurose que se 

caracteriza predominantemente, pela transformação da ansiedade subjacente para um 

estado físico. A própria palavra nos revela o caráter feminino da doença, já que era 

atribuída a uma disfunção uterina.  

O termo histeria está em circulação há mais de dois mil anos. Desde a antiguidade 

e em particular com Hipócrates a histeria já era usada para designar transtornos nervosos 

em mulheres que não haviam tido gravidez. Em manuscritos egípcios, muitos séculos 

mais antigos que a acepção de Hipócrates, aparece uma doença identificável 

correspondente ao termo. 

Alguns autores acreditam que a histeria se modifica conforme o contexto sócio-

cultural vigente em cada época. A histeria é tão plástica proteiforme que de alguma forma, 

ela está presente em todas as psicopatologias, sendo que a compreensão dos psicanalistas 

deixou de ser unicamente da psicodinâmica dos conflitos sexuais reprimidos, mas 

também como uma expressão de problemas relacionados e comunicacionais (Zimerman, 

1999). 

A histeria é um tipo de neurose que se caracteriza por sintomas ou déficits 

neurológicos, tende a se desenvolver no final da infância ou no início da vida adulta, 

sendo mais propensa em pessoas do sexo feminino. São conhecidas duas formas do 

distúrbio: os transtornos dissociativos e os transtornos somatiformes. Os transtornos 

dissociativos são transtornos psicológicos que atingem a consciência, como convulsões, 

desmaios, amnésias, alterações de identidade, e outros. Os transtornos somatiformes, no 

que lhe diz respeito, é um tipo de distúrbio psicológico que se evidencia por sinais 

corporais, não tendo uma causa física aparente, apesar de expressar mazelas ou lesões 

reais como paralisias sem correlação neurológica, cegueira funcional, e outros.  

 O Transtorno Somático precisa ser diagnosticado por profissional pertinente, 

pelos sinais representados de acordo com o DMS-V – Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais ou a Cid 10 - Código Internacional de Doenças. Instrumentos 

esses, criados para classificar os sintomas e relacioná-los num estado de sofrimento 

devendo ser utilizado de maneira adequada por profissional capacitado (ARAÚJO: Neto, 

2013).  
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 A histeria não deve ser entendida como uma doença, mas, como um 

comportamento, pois o paciente, para disfarçar os problemas psicológicos ou físicos, 

acaba apresentando uma quantidade de sintomas. Este “estar doente” promove uma 

situação “honrosa” (aceita pela sociedade), com vantagens sobre o estar doente. Com o 

passar do tempo, a histeria teve suas modificações relacionadas ao conceito de doença se 

adaptando para melhor imitar. Apresentando-se, na atualidade como transtorno 

psiquiátrico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com Camon (2012), o processo de formação da patologia deve ser 

percebido em sua integralidade. O enfermar relaciona-se ao sistema humano configurado 

pela psiquê, onde os indivíduos que não conseguem administrar seus conflitos, 

desenvolvem sintomas físicos, considerados psicossomáticos. No entanto, é 

indispensável a realização de um diagnóstico específico para diagnosticar as patologias 

apresentadas pelo paciente, considerando que a psiquê é uma área de investigação que 

gera sofrimento que implica em sintomas corporais. 

A histeria nos reporta à neurose, a melancolia, ao delírio e à psicose e às 

ocorrências psicossomáticas a um mal determinado e enigmático numa relação corpo e 

psiquê (FILHO, 1992, p. 108). A demonstração corporal da histeria manifesta 

consequências do processo vivenciado que fora reprimido acaba sendo representado 

inconscientemente (FILHO, 1992, p. 108). As performances são inconscientes fazendo 

com que a pessoa desenvolva a patologia como um meio de fuga, devido não conseguir 

lidar com os elementos inconscientes, por isso necessita de para uma dramatização 

simbólica que será representada pela somatização. Tornando-se indispensável à relação 

subjetiva da concepção do indivíduo, definindo a sua existência. Mantida e implícita no 

jogo de expressar e ocultar, possibilitando a subjetivação do indivíduo histérico (FILHO, 

1992, p. 109) 

 

Causas da Histeria de somatização 

 

O transtorno de somatização é entendido pela Teoria Psicanalítica como a inibição 

de conflitos psíquicos não conscientes que se transformam em sinais físicos. Entretanto, 

algumas ideias organicistas sugerem um princípio somático para expor a histeria de 
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conversão. Sendo assim, a neuroimagem de indivíduos com distúrbios de conversão 

aponta hiperatividade do lado não dominante e hipofunção do hemisfério dominante. 

   A ressonância magnética funcional sinaliza que o giro cíngulo anterior e o córtex 

orbitofrontal são ativos em decorrência de um efeito inibitório na sensação e movimento 

em indivíduos com lamentos motores e sensoriais psigênicos. Evidências são mostradas 

em testes neuropsicológicos de que a memória e a atenção são afetadas na histeria de 

conversão. 

 Os sintomas se desenvolvem a partir do condicionamento, acredita a Teoria da 

Aprendizagem. Os sintomas podem ser percebidos como uma maneira de 

comunicabilidade física de um sentimento ou ideia emocionalmente carregados, quando 

o indivíduo, não conseguir verbalizar o conflito por algum motivo pessoal. Foram 

observados outros achados em indivíduos com transtorno de conversão. 

 

Incidência somática 

 

A incidência dos diferentes tipos de transtornos somatoformes pode variar em 

função do gênero, da idade, classe social entre outros fatores psicossociais. O transtorno 

de somatização ocorre em 0,2 a 2,0% das mulheres durante toda a vida, sendo que 

mulheres com a condição excedem os homens em 05 a 20 vezes (SADOCK ET AL., 

2007). 

Em geral, os transtornos somatoformes ocorrem entre os 15 e os 30 anos de idade, 

sendo que cada tipo de transtorno possui suas especificidades. Por exemplo, o transtorno 

de somatização é definido como se iniciando antes dos 30 anos. Já a hipocondria pode 

apresentar suas manifestações em qualquer idade, porém a maior frequência dos casos 

ocorre entre 20 e 30 anos. Dados dispo- níveis para o transtorno disfórmico corporal 

mostram que a idade mais comum de início é entre 15 e 30 anos. O transtorno doloroso 

possui picos de idade de início na quarta e quinta década da vida, fato explicado pela 

diminuição da tolerância com a idade (SADOCK ET AL., 2007). 

 

Prevalência somática 
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A prevalência para toda a vida é de 0,01% a 0,5%; a maioria dos pacientes é 

constituída de mulheres de 2 a 10 vezes, em relação aos homens. O início se dá 

tipicamente na adolescência ou no começo da idade adulta. 

Em um estudo realizado na cidade de São Paulo, mostra que a prevalência de 

qualquer transtorno psiquiátrico ao longo da vida é de 45% – mesmo excluindo-se a 

dependência de nicotina, quase um terço da população apresentará algum diagnostico 

psiquiátrico ao longo da vida (Andrade,Walters, Gentil, & Laurenti, 2002). 

 

Sinais e sintomas somáticos 

 

 Os sintomas do transtorno somático geralmente se desenvolvem repentinamente 

e o começo frequentemente está associado a uma situação estressante. Os mesmos se 

apresentam de maneira instável ou crônica, dificilmente apresentam uma completa 

atenuação. Compreendem: 

 - Dor, podendo ser sentida em várias partes do corpo – articulações, cabeça, tórax, 

abdome, pescoço, costas, reto – nas mais diferentes situações – menstruação, micção, no 

decorrer da atividade sexual. Para definir a somatização, ela precisa apresentar sintomas 

provocados pela dor provenientes de diferentes partes do corpo, que podem ocorrer 

eventualmente quanto ao tempo e à parte do corpo; 

 - Sintomas gastrintestinais autônomos como: diarreia, náusea, intolerância 

alimentar e vômitos; 

 - Distúrbios do sistema reprodutivo e sexuais, como: impotência, indiferença 

sexual, irregularidade menstrual e vaginismo; 

 - Sintomas e sinais pseudoneurológicos, ausentes de dor, como: paralisia, 

dificuldade de deglutição ou “bolo” na garganta, fraqueza, afonia, alucinações, cegueira, 

desequilíbrio, crises convulsivas, amnésia, perda de consciência, surdez, retenção 

urinária. 

 Os indivíduos podem apresentar apenas um episódio ou episódios eventuais 

repetidos, podendo os sintomas tornarem-se crônicos. Normalmente, os episódios são 

momentâneos. 

 

Principais características da histeria de conversão 
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 Não há nenhuma razão somática para os sintomas físicos da histeria de conversão. 

Geralmente, os sentidos ou movimentos são afetados pela síndrome, podendo ser agudos 

e em forma de crises emocionais, desmaios ou dramaticidade, ou mais prolongado, como 

incoordenação motora e transtornos de equilíbrio, paralisia total ou parcial cegueira, 

perda da voz ou da visão, dormência, dificuldade para engolir, problema de equilíbrio, 

incontinência, surdez, convulsões, dificuldade para andar, sensação de nódulo na 

garganta, entre outros. 

 O paciente “fabrica” (involuntariamente) os sintomas ou déficits, os quais, 

provocam sofrimentos e prejuízos consideráveis em todas as áreas da vida. 

 

Diagnóstico transtorno somático 

O diagnóstico do transtorno somático é considerado somente depois do exame físico 

e testes extensivos para desconsiderar possíveis transtornos neurológicos ou médico 

geral que possa explicar completamente os sintomas e seus efeitos. Uma característica 

indispensável é que os sinais e sintomas não são consistentes com doença neurológica. 

Ou seja, possivelmente não seguem distribuições anatômicas ( déficits sensoriais que 

abrangem partes de múltiplas raízes nervosas) ou os resultados podem sofrer variações 

em diversos exames, ou quando avaliados de inúmeras maneiras, como: 

- Um paciente pode sentir fraqueza acentuada da flexão plantar quando testado na 

cama, mas pode andar normalmente na ponta dos pés. 

- Em um paciente em decúbito dorsal, a mão do examinador sob o calcanhar de uma 

perna "paralisada" detecta pressão para baixo quando o paciente levanta a perna não 

afetada contra a resistência (sinal de Hoover). 

- Tremores mudam ou desaparecem quando o paciente é distraído (fazer o paciente 

copiar um movimento rítmico com a mão não afetada). 

- Resistência a abrir os olhos é detectada durante uma crise aparente. 

- Déficit do campo visual é tubular (visão em túnel). 



109 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

DOSSIÊ DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 

Ademais, para que atendam aos critérios de um transtorno, os sintomas devem ser 

graves o bastante para causar sofrimento ou dificultar o funcionamento social, 

ocupacional ou de outras áreas indispensáveis. 

CONVERSÃO E DISSOCIAÇÃO 

 Devido os estudos da histeria, teve início as pesquisas da conversão e 

dissociação, um distúrbio do sistema nervoso resultado de uma situação estressora 

agindo na parte afetiva cerebral de indivíduos fragilizados, desde 1859, quando foi 

publicado o Tratado Clínico da Histeria, por Pierre Briquet. Outros autores, além de 

Briquet, Jean Martin Charcot (1889) e Reynolds (1969), deram importantes 

colaborações para o desenvolvimento das pesquisas sobre as “Paralisias e distúrbios das 

sensações dependentes da ideia”. 

 No entanto, a palavra conversão aparece, em 1894, nos trabalhos de Sigmund 

Freud e Josef Breuer, para substituir uma ideia reprimida uma manifestação motora. Em 

1907, em decorrêncoa dos trabalhos de Pierre Janet, surge o termo dissociação, onde é 

apresentado um padrão dissociativo no qual “uma informação é mantida fora da 

consciência, de maneira inalterada, exercendo efeitos nas funções sensoriais e/ou 

motoras por meio de procedimentos inconscientes, dando origem aos sintomas 

dissociativos”. Sendo indispensável postular que Freud e Janet, tiveram influência pela 

proximidade e o trabalho de Charcot, ressaltando que as considerações ou as desordens 

preservadas fora da consciência podem ser alcançadas através da hipnose. Esta, 

posteriormente foi usada por Freud com fins terapêuticos. 

 A conversão, nos dias atuais, é caracterizada pela apresentação de um ou mais 

sinais ou deficiências que abalam as funções sensoriais ou motoras, insinuando a 

existência de uma patologia de ordem neurológica ou de outra circunstância médica sem 

comprovação. Havendo causas psicológicas relacionadas com a origem dos sinais ou 

déficits. A dissociação é determinada pela presença de um distúrbio nas funções 

agregadas à memória, consciência, percepção do ambiente ou identidade. Causas 

psicológicas importantes, tais como perturbações ou hesitações insuperadas, poderão 

ser as causadoras do surgimento de sintomas dissociativos. Tanto na conversão quanto 

na dissociação, os sintomas são involuntários, quer dizer, acredita-se que os 

mecanismos psicológicos inconscientes são responsáveis. 
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 Habitualmente, a análise de uma pessoa com desconfianças de sintomas 

conversivos ou dissociativos encontra dificuldades para a exclusão de condição médica, 

patologia neurológica ou uso de substâncias para justificar ou esclarecer a existência de 

sintomas sensitivos ou motores – ataxias, anestesias, paralisias, convulsões, caso seja 

conversão. Ou distúrbios nas funções mnésticas e integradas à consciência – transes, 

amnésias, fugas, despersonalização, caso seja dissociação. Devendo ser investigados, 

ainda, se os sinais apresentados são voluntários ou motivos conscientes – simulação de 

sintomas, com a evidência de fins externos, mas o querer “estar doente”.  

Diagnóstico de conversão e dissociação 

 Não obstante, o diagnóstico de conversão e dissociação seja realizado com a 

inexistência de condição médica, patologia neurológica ou uso de substâncias para 

explicar os sintomas, o oposto não é inverdade, ou melhor, a existência de conversão 

ou dissociação não descarta a presença das anteriores. De igual modo, a existência de 

estímulos externos notórios – ganho secundário, ainda que não esclareça a conversão 

ou dissociação pode eventualmente manifestar, pelo menos como elemento 

perpetuador. A conversão e a dissociação, podem decorrer por ocasião de outros 

distúrbios mentais, como transtorno mental independente, de forma autônoma. 

 O aparecimento de transtornos conversivos ou dissociativos com a inexistência 

de doenças médicas, uso de substâncias ou que foram compreendidos como sendo outro 

transtorno mental, pode ser compreendido como um distúrbio independente, como: 

transtorno conversivo e transtorno dissociativo. O Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana, exige parâmetros 

específicos para diagnosticar o transtorno conversivo e também subdivide os 

transtornos dissociativos em: fuga dissociativa, transtorno de despersonalização, 

amnésia dissociativa e transtorno dissociativo de identidade. 

 Para o diagnóstico de um transtorno conversivo é preciso considerar as diversas 

situações neurológicas apresentadas. Para o discernimento entre uma condição 

neurológica e um sintoma conversivo é de suma importância, no entanto, complexo e 

trabalhoso. Erros graves podem ser ocasionados diante de diagnósticos precipitados ou 

com base em critérios subjetivos. Por isso, a investigação diagnóstica diferencial deve 

ser com exatidão, visando objetivamente a constatação de algum sintoma conversivo, 
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impedindo que patologias graves e eventualmente fatais sejam negligenciadas ou a 

sujeição do paciente a tratamentos iatrogênicos na inexistência de doença orgânica.  

 O aparecimento de transtornos dissociativos, especialmente a amnésia 

dissociativa, precisa ser distinguida de sinais neurológicos, nutricionais ou metabólicos 

e infecciosos para justificar a existência dos sintomas. A amnésia dissociativa 

diferencia-se da amnésia secundária de causas orgânicas pela inexistência de alterações 

rotineiras de personalidade, dificuldade para selecionar as informações pessoais, 

inexistência de gatilho ou estresse emocional e a persistência dos sintomas como efeito 

da condição implícita. As condições nutricionais ou do metabolismo decorrem com 

amnésias mutáveis principalmente anterógrada, não associadas a dissensões 

psicossociais. Cirurgias e eletroconvulsoterapia têm a possibilidade de serem 

acompanhadas de amnésia, fugas e sensação de perda de personalidade. Nessas 

situações, os sintomas apresentam uma pequena relação temporal com o procedimento 

e tendem a ter curta duração. Nos eventos de eletroconvulsoterapia de manutenção – 

aplicações quinzenais ou mensais, podem ocorrer reclamação amnéstica contínua no 

decorrer do tratamento. A fuga dissociativa, no entanto, precisa ser diferenciada 

especialmente da epilepsia do lobo temporal com eventos parcialmente complexos, pois 

é apontada como a razão mais comum para as fugas orgânicas. 

 O abuso de medicações psicotrópicas, drogas e álcool precisa ser levado em 

conta em indivíduos que manifestam sintomas dissociativos. O excesso permanente de 

álcool promove a manifestação de distúrbios do sono, mudanças nutricionais – 

especialmente falta de tiamina, e metabólicas, podendo transcorrer com síndromes 

mnésticas graves e confabulações. A intoxicação alcóolica pode causar “blackouts” de 

memória, lembrando eventos de amnésia dissociativa. É necessário investigar, além do 

álcool, o uso de outras substâncias que podem promover fugas, despersonalizações e 

amnésias. 

Relevância transtorno conversivo e dissociativo 

 O diagnóstico de conversão somente poderá ser efetivado depois da eliminação 

de problemas neurológicos, pesquisas epidemiológicas da população são mínimas e 

contestáveis. Uma noção proximamente à prevalência poderá ser alcançada através de 

populações singulares, na esfera neurológica ou clínica. A prevalência de crises não 



112 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

DOSSIÊ DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 

epilépticas psicogênicas, geralmente conversivas ou dissociativas, estima-se a 

ocorrência de até 5% nos indivíduos que frequentam os ambulatórios de epilepsia e até 

20% das ocorrências examinadas em centros de epilepsia é difícil de controlar.  

O alto índice de iatrogenia é um dos principais problemas que os pacientes 

enfrentam, devido ao tratamento indevido a que são sujeitos por diagnóstico 

equivocado.  

As consultas psiquiátricas, em um ambiente hospitalar, cerca de 5% a 15% 

abrangem eventos de sintomas conversivos. A prevalência dos transtornos dissociativos 

é pouco conhecida na população, sendo moderadamente raros. Ultimamente, os 

transtornos de identidade dissociativos têm despertado atenção, porém há muita 

contestação referente à validade e à credibilidade do diagnóstico, tornando as avaliações 

epidemiológicas dificultosas. 

As mulheres são mais propensas de que os homens, de 2 a 5 vezes, a terem os 

distúrbios conversivos. Estima-se a prevalência entre 5% a 8% para os transtornos 

dissociativos e entre 5% e 14% para transtornos conversivos, podendo sofrer variações 

conformes pesquisas realizadas. Os distúrbios conversivos podem surgir em qualquer 

idade, no entanto, têm início geralmente na adolescência e começo da vida adulta. Os 

transtornos dissociativos, por sua vez, são propensos a aparecer entre os 30 e 40 anos 

de vida. Eventualmente, esses sintomas aparecem após os 80 anos e antes dos 10 anos 

de idade. 

Os distúrbios conversivos, geralmente, aparecem abruptamente e sentido diverso. 

As queixas iniciam-se, com frequência, relacionadas a situações significativas de 

estresse. Geralmente, os sintomas podem ter curta duração, com a atenuação em torno 

de duas semanas depois que o conflito ou situação estressora for resolvida. Os distúrbios 

conversivos, frequentemente, disfarçam-se em patologias neurológicas agudas, 

podendo ocorrer manifestações motoras ou sensitivas variadas. Eventualmente podem 

ocorrer manifestações como sintomas autonômicos ou viscerais. 

 A apresentação de sintomas de transtornos dissociativos é geralmente 

relacionada a episódios traumáticos peculiares, perturbações notórias ou problemas 

insuperados. Os sinais, geralmente, aparecem subitamente – quadro agudo, podendo 

permanecer por horas ou dias e, ocasionalmente, meses ou anos – quadro crônico. 
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Podendo se manifestar como fuga repentina, amnésia, experiências de se achar “fora” 

do respectivo corpo, mudança de identidade ou experiências do próprio corpo 

“possuído” por outros seres. 

A suspeita de um transtorno conversivo ou dissociativo precisa da elaboração 

detalhada de uma anamnese biográfica e também da narrativa clínica rotineira, pois para 

que traumas antigos sejam identificados, tais como abuso sexual e físico,  relacionados 

a eventos psicológicos estressantes atuais ou problemas emocionais que não foram 

superados podem ajudar para que o quadro clínico seja compreendido. 

 

TRATAMENTO 

Na antiguidade, se tratavam os sintomas de histeria através da aromaterapia. 

Aromas desagradáveis eram apresentados as narinas da paciente e aromas agradáveis as 

genitais, com o intuito de “guiar” o útero ao seu local correto. 

No segundo século, Galeno de Pérgamo rejeitou a ideia de um útero vagante, mas 

ainda considerava o útero como a causa principal da histeria. Ele também utilizava 

aromaterapia, mas também recomendava o coito sexual como modo de tratamento, além 

da utilização de cremes, que eram aplicados por servas ao exterior da genitália. Ao 

contrário dos escritores Hipocráticos, que viam na menstruação a origem dos problemas 

do útero, Galeno afirmava que eles ocorriam devido a “retenção da semente feminina “. 

Freud e Breuer introduzem suas ideias sobre a doença, como sendo originária de 

uma fonte da qual os pacientes relutam em falar ou mesmo não conseguem discernir sua 

origem. Tal origem seria encontrada em um trauma psíquico ocorrido na infância, em que 

uma representação atrelada a um afeto aflitivo teria sido isolada do circuito consciente de 

ideias, sendo o afeto dissociado desta e descarregado no corpo.  

Através da hipnose, os pacientes conseguiam reencontrar a lembrança traumática, 

tendo assim a oportunidade de reagir a esta por suas palavras, aliviando seus sintomas. 

Desta forma, os autores denominam o isolamento das ideias de recalcamento, sendo que 

o local onde estas estariam escondidas seria uma espécie de segunda consciência, 

subordinada à consciência normal, na qual tais ideias estariam entrelaçadas somáticos, os 

autores denominam conversão, sendo o recalcamento a defesa usada contra as 

representações. 
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O método de tratamento é chamado de catártico, pois através da rememoração das 

representações isoladas tais afetos são ab-reagidos (descarregados), causando alívio e a 

eliminação dos sintomas. 

Hoje a melhor forma de tratamento para histeria consiste em fazer psicoterapia 

com um psicólogo, de forma a identificar formas de lidar com o excesso de ansiedade e 

aprender a lidar com as próprias emoções. 

Além disso, pode ainda ser necessário recorrer a um psiquiatra para iniciar o uso 

de remédios ansiolíticos, como Alprazolam, para aliviar a sensação constante de 

ansiedade, principalmente durante as crises. 

 A relação médico-paciente é imprescindível, precisa ser estável, de apoio e de 

confiança. O tratamento em colaboração com um psiquiatra e um médico de outra 

especificidade (neurologista, ou outro) favorece o mesmo. Quando o médico descartar 

a possibilidade de um distúrbio clínico geral e garantir que os sintomas não revelam um 

transtorno sério, geralmente, os pacientes se sentem melhores e os sintomas podem 

minimizar. 

Tratamentos que podem ajudar: 

 Hipnose pode auxiliar possibilitando que o paciente controle os efeitos do estresse 

e seu estado mental sobre suas funções corporais. 

 Narcoanálise é um procedimento raramente utilizado semelhante à hipnose, com 

a diferença que os pacientes recebem um sedativo para induzir um estado de 

semissono 

 Psicoterapia, incluindo terapia cognitivo-comportamental, é eficiente para 

algumas pessoas. 

 Fisioterapia pode auxiliar algumas pessoas. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada para esse artigo foi pesquisa bibliográfica - qualitativa 

e quantitativa – e de campo. Bibliográfica, devido ser aplicada uma forma de estudos em 

livros e artigos referente a histeria, bem como a forma de apresentar fisicamente. “A 
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questão da metodologia é indispensável quando investiga o quadro de referência usado; 

este pode ser assimilado como a totalidade abrangente de determinada teoria e a 

metodologia singular dessa teoria.” (LAKATUS, 2003).  

Qualitativa, porque é indispensável para descrever as opiniões sobre definido 

assunto. Quantitativa, emprega elementos da pesquisa sobre as estatísticas. 

“Consideramos mudança quantitativa o acréscimo ou redução de quantidade. Já, a 

mudança qualitativa é a transformação de uma característica ou de um modo para outro.”, 

(LAKATUS, 2003).  

De campo, onde estabelece mais dados sobre o assunto pesquisado, direcionado 

para a histeria. “É um processo mental através do qual, parte de dados peculiares, 

suficientemente comprovados, compreende-se uma premissa geral ou abrangente, não 

inclusa nas partes exploradas.” (LAKATUS, 2003). 

 

 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 Na pesquisa bibliográfica contatou-se que a histeria é uma forma de neurose 

caracterizada pela transformação da ansiedade ou situações psicológicas que não foram 

resolvidas adequadamente e que acabam gerando dor ou outros problemas físicos de 

difícil contatação médica. A histeria é uma patologia de caráter feminino, como o próprio 

nome diz, era uma disfunção uterina. 

 No entanto não são somente nas mulheres que a histeria manifesta, ela também 

pode se manifestar nos homens. O que acontece é que as mulheres estão sempre em busca 

de melhores condições de saúde, enquanto que, os homens dificilmente procuram por 

recurso médico. 

As mulheres são as mais propensas a desenvolverem a histeria, tanto antigamente, 

quanto na atualidade, pois a maioria delas se sobrecarrega com inúmeras atividades 

cotidianas ou funções. A maior parte das mulheres trabalham fora, cuidam dos afazeres 

domésticos, dos filhos, entre tantas outras incumbências. E acabam deixando para cuidar 

de sua saúde quando a situação está agravada. Devido a essa situação, acabam 

desenvolvendo a histeria, ou seja, desenvolvem um transtorno psicológico devido as 

muitas atividades a que se submetem no dia a dia. 
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 Considerando a escassa quantidade de pesquisas estatísticas sobre a histeria, 

decidiu-se pela realização de uma consulta on line sobre o referido assunto. A mesma foi 

realizada nos dias 25 e 26 de novembro de 2020, onde 37 pessoas participaram. 

 Os dados apurados na mencionada inquirição serão elucidados a seguir: 

 

 

 

 Participaram da pesquisa 37 pessoas, entre auxiliares de infraestrutura, 

funcionários públicos, assistente sociais, técnicos administrativos, vendedores e 

microempresários, 43%. Já professores em torno de 57%. Conforme constatamos no 

gráfico. 

 

 

 

 Na indagação quanto ao gênero, das 37 pessoas participantes, 27% responderam 

serem do gênero masculino e, 73% feminino. 
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 A terceira questão era sobre a idade dos participantes. 18,9% possuem entre 20 a 

30 anos de idade; 32,4% de 30 a 40 anos; 35,1% entre 40 a 50 anos e, 13,5% possuem 

acima de 50 anos de idade. 

 

 

 

 A quarta pergunta era referente o transtorno somatiforme e os sintomas que são 

evidenciados no corpo físico, relacionados à Histeria.  27% responderam que sentem dor 

nas mais diversas áreas do corpo; 2,7% dos entrevistados disseram sentir sintomas 

gastrintestinais – diarreia, náusea, intolerância alimentar e vômitos -, 2,7% expressaram 

que apresentam esses distúrbios no sistema reprodutivo e sexual – impotência, indiferença 

sexual, irregularidade menstrual e vaginismo. Já 67,6% dos entrevistados afirmaram não 

sentir esses sintomas. 
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 A quinta indagação foi sobre a conversão, esses sintomas são propensos a aparecer 

repentinamente e provenientes de diversos sentidos. As reclamações podem surgir de 

situações relacionadas a estresse, os sintomas, possivelmente, aparecem por pouco tempo 

ou assim que o motivo do conflito for solucionado. 8,1% dos questionamentos relataram 

ataxias – irregularidades na coordenação motora; 18,9% declararam que possuem perda 

de memória. 73% dos participantes citaram não sentir nenhum sintoma relacionado. Os 

sintomas anestesias e paralisias não foram citados pelos entrevistados. 

 

 

 

 

A sexta e última interrogação referiu-se sobre o aparecimento de sintomas 

relacionados a transtornos dissociativos, geralmente associados a episódios traumáticos 

peculiares, perturbações notórias ou problemas insuperados. Os sinais, geralmente, 

aparecem subitamente – quadro agudo, podendo permanecer por horas ou dias e, 

ocasionalmente, meses ou anos – quadro crônico. Podendo se manifestar como fuga 

repentina, amnésia, experiências de se achar “fora” do respectivo corpo, mudança de 

identidade ou experiências do próprio corpo “possuído” por outros seres.  83,8% dos 
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participadores da pesquisa declararam não sentir sintoma algum. Já, 16,2% das pessoas 

que fizeram parte dos questionamentos, informaram que percebem a presença de 

sintomas como fugas – situações em que ocorre saída ou retirada feita às pressas, para 

escapar de alguém ou de algum perigo; evasão; amnésias - condição médica de quem 

apresenta ausência, diminuição ou perda completa da memória, podendo ser causada por 

trauma...- e despersonalização - perda da própria personalidade. 

 O objetivo dessa pesquisa foi o levantamento de dados estatísticos para a produção 

do artigo científico sobre Histeria, Somatização, Conversão e Dissociação. E também, 

por meio da mesma, conscientizar as pessoas sobre os sintomas que podem surgir diante 

de estresse ou dificuldades que não foram sanadas. 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A histeria é uma forma de neurose caracterizada por excessos emocionais e certa 

teatralidade de suas diversas manifestações. Os transtornos somatiformes e dissociativos 

são os mais conhecidos. Onde os distúrbios somatiformes se manifestam em sintomas 

somáticos que não possuem uma causa física, mas, podem imitar doenças ou ferimentos 

reais. E os distúrbios dissociativos envolvem a dissociação ou interrupção de consciência, 

identidade e memória com fugas dissociativas. 

 O tratamento de um paciente com transtorno de somatização, conversão ou 

dissociação, é considerado um desafio para a medicina. Geralmente os pacientes negam 

a existência de problemas psicológicos ou sociais relacionados às suas reclamações. 

Inúmeras vezes, ao serem direcionados ao psiquiatra depois do diagnóstico de que “não 

tem nada físico”, “todo problema está na cabeça”, acabam desenvolvendo sentimentos de 

rejeição e raiva e podem acabar abandonando o tratamento. Acabam procurando outros 

especialistas, “num círculo vicioso”, que poderá ser suspenso, sem que haja um 

diagnóstico adequado, ou ainda, comprometimento com o médico terapeuta. 

 É imprescindível destacar que o principal objetivo do tratamento não é a solução 

dos problemas, mas, a minimização dos danos - devido à busca desmedida por 

diferentes médicos, excesso de medicação, exames e procedimentos diagnósticos 

irrelevantes. Independentemente do tipo de tratamento, é indispensável que a relação 
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médico-paciente seja estável, de apoio e de confiança e que o tratamento não seja 

interrompido abruptamente. 

 Na referida pesquisa de campo, constatou-se a participação da maioria de pessoas 

do gênero feminino. As mulheres possuem maior probabilidade de desenvolverem 

sintomas somáticos ou dissociativos, porém, os homens também podem desenvolver os 

distúrbios também. 

 Geralmente, os transtornos somáticos ocorrem entre os 15 e os 30 anos de idade, 

sendo que cada tipo de transtorno possui suas especificidades, na pesquisa, 32,4% dos 

participantes disseram possuir sintomas somáticos. 

 Os distúrbios conversivos podem despontar em qualquer idade, entretanto, 

geralmente iniciam na adolescência e no começo da vida adulta, na pesquisa, 27% dos 

participantes afirmaram sentir sintomas conversivos. Os distúrbios dissociativos, no 

entanto, podem surgir entre os 30 e os 40 anos de idade. Constatamos que 16,2% das 

pessoas relataram que possuem sintomas dissociativos. 
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